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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 โครงสรางหลักสูตร (ปกติ/ สหกิจศึกษา)
 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
 แผนการศึกษา
ก
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 คําอธิบายรายวิชา
 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
- อาจารยประจําหลักสูตร
62
- อาจารยผูสอน
64
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
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 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
94
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
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2. บัณฑิต
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3. นักศึกษา
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
112
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
112
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
112
ภาคผนวก
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ก) แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
ข) รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ค) หมวดวิชาบริการนอกสาขา
ง) สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จ) รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร ฉบับป พ.ศ. 2554
ฉ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ช) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดลอม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
ชื่อยอ (ไทย)
: วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Agro-Industrial Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Agro-Industrial Technology)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
1
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5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป พ.ศ.
2554
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ในการประชุมครั้งที่ 3 ปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จการศึกษา
(1) เจาหนาที่ฝายผลิต ในโรงงานดานอุตสาหกรรมเกษตร
(2) เจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ ดานอุตสาหกรรมเกษตร
2
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(3) เจาหนาที่ฝายการสุขาภิบาลโรงงานดานอุตสาหกรรมเกษตร
(4) เจาหนาที่ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายวิเคราะหทางดานผลิตภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปรวมทั้ง
ดานวิทยาศาสตรชีวภาพทั่วไป
(5) เจาหนาที่ดานการกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตร
(6) พนักงานผูใ หความรูและอบรมบุคลากรในการควบคุมคุณภาพ และการผลิต
(7) ผูชวยนักวิจัย/นักวิชาการ คิดคนนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมเกษตร
(8) บุคลากรทางการศึกษา
(9) พนักงานฝายขาย/ประชาสัมพันธผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุปกรณวิเคราะหตางๆ
(10) ผูประกอบการ เจาของธุรกิจ

3

4

นางสาวรสมันต จงเจริญ

นางสาวไพรินทร กปลานนท

นายวิชัย ดํารงโภคภัณฑ

4

5

นางวิไล รังสาดทอง

2

3

นายสุรยิ า ฤธาทิพย
(ประธานหลักสูตร)

ชื่อ – นามสกุล

1

ลําดับที่

อาจารย

รองศาสตราจารย

- วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
- วท.ม. (ชีววิทยา)
- วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)

- วท.ม. (พฤกษศาสตร)
- วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2552
2543
2538

2534
2526

2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546
2540

2530
2528

Kyoto University, Japan
Chiba University, Japan
University of Warwick, UK
University of Reading, UK

2538

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

- D. Tech. Sc. (Postharvest Technology
and Food Process Engineering)
- M.Agr. (Agricultural Chemistry)
- B.Agr. (Agricultural Chemistry)

2545
2542
2538

ป

Hokkaido University, Japan
Hokkaido University, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบัน/ประเทศ

สําเร็จการศึกษาจาก

- Ph.D. (Applied Bioscience)
- M. Agr. (Agricultural Chemistry)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Biological Sciences)
- M.Sc. (Food and Agricultural
Biotechnology)
- วท.บ. (ชีววิทยา)

ศาสตราจารย

อาจารย

ตําแหนง

9. ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม และมีรายไดหลักจากการพึ่งพาการสงออกผลผลิตทางการ
เกษตรไปยังตางประเทศเพื่อใชบริโภคและใชเปนวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคา
สูงขึ้นสงผลใหตางประเทศไดรับประโยชนและผลกําไรอยางมหาศาล ขณะที่ประเทศผูผลิตวัตถุดิบอยาง
ประเทศไทยไดรับผลกําไรไมมากนัก ดังนั้นเพื่อใหประเทศไทยไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ การพัฒนา
ตนเองจากประเทศผูผลิตวัตถุดิบเพื่อการสงออกมาเปนประเทศผูผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการกษตรให
เปนผลิตภัณฑสินคาที่มีมูลคาสูงดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อการสงออกจึงเปนสิ่งจําเปน
ดวยเหตุนี้ความรูและเทคโนโลยีทางดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดหวงโซการผลิต
รวมทั้งแรงงานคุณภาพที่มีความรูท ั้งภาคทฤษฎีและความเชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศไทยที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุงเนนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ
สรางคนใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวมผานกลไกประชารัฐ เพื่อตั้งรับกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ประกอบกับการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจที่เรียกวา “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทย
แลนด 4.0” โดยเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู “Value–Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” เชน การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional
Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) การเปลี่ยนจาก
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง การเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคา
คอนขางต่ํา ไปสู High Value Services การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง เปนตน ดังนั้นจึงเปนหนาที่อันสําคัญยิ่งของสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชวยผลักดันการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนตลอดไป
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โครงสรางประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แรงงานมี
แนวโนมลดลง ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการสรางบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพเขาสูตลาดแรงงาน ขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กรกฎาคม 2558) ไดระบุวาคนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยชวงป 2551-2556 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป) มีจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป แตคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา และยังตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยาง
เรงดวน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะโลกรอน ทีส่ งผลใหสังคมตองตระหนักถึง
การใชทรัพยากรรวมทั้งพลังงานอยางคุมคา ยิ่งไปกวานั้นสังคมยังใหความสําคัญดานความปลอดภัยและ
การรักษาสุขภาพ จึงสงผลตอการกําหนดและการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในสินคาเกษตร โดย
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทิศทางใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย และเกษตร
ปลอดภัย เปนแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรค มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมการเกษตรจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรู
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตวัตถุดิบจนเขาสูกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
ของอุตสาหกรรมทั้งระดับเล็ก กลาง และใหญ โดยเพิ่มประสบการณทํางานใหนักศึกษาไดเขาไปเปนสวน
หนึ่งของหนวยงานในภาครัฐและเอกชน
12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
และความตองการของตลาด โดยเนนการเรียนรูจากการวิจัยหรือประสบการณทํางานรวมกับเอกชนหรือ
สถาบันวิจัย
12.1.3 ใหความสําคัญกับการแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ที่มาสนับสนุนการควบคุม
คุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ รวมทั้งสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนใน
การพัฒนากําลังคนและแรงงาน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ดานวิทยาศาสตร ที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีและ
ศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับใชในการทํางานดานอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งการตรวจสอบวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงมีความสอดคลองกับ
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ปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหมีความรูคูคุณธรรมเพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันจะกอนใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมเกษตรมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
หลักสูตรอื่นและหลักสูตรในคณะดังนี้
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
คณะศิ ล ปศาสตร ป ระยุ ก ต เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด การเรี ย นการสอนในกลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร
มนุษยศาสตร ภาษา และพลศึกษา ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรนี้ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบางรายวิชา
ที่เปนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไดแก เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร สถิติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใน
ภาควิชาที่เกี่ยวของกับรายวิชานั้น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาอื่น ในคณะวิทยาศาสตรประยุกต
เปนตน
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
วิชา 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน เปนรายวิชาที่เปดสอนใหกับนักศึกษาภาควิชาอื่นๆ
ทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตรประยุกต
โดยเนื้อหาสาระของรายวิชาดังกลาวกอใหเกิดความเขาใจ
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต รางกายของมนุษย ความสัมพันธกับจุลินทรีย พันธุศาสตรในชีวิตประจําวัน การใช
ประโยชนจากชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในหมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและประสานงานกับ
อาจารยซึ่งเปนตัวแทนของภาควิชา/ คณะอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ความรูสูการประยุกตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
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1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
อุตสาหกรรมเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญลําดับตน ๆ ของประเทศ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรม
ที่สรางรายไดใหแกประเทศ และกระจายรายไดสูภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงานที่ครอบคลุมประชาคม
จํานวนมาก นอกจากนี้การผลิตสินคาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตองตอบสนองความตองการอาหารที่
ปลอดภัยและหลากหลาย ทั้งสําหรับผูบริโภคภายในและภายนอกประเทศ การกําหนดโครงสรางหลักสูตร
จึงไดคํานึงถึงเนื้อหาความรูที่จะเกิดประโยชนสูงสุด โดยการประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ในสาขาตางๆ และนํามาใชเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การบรรจุหีบหอ เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพเพื่อผูบริโภค
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 ผลิตบัณฑิตจะมีความรูความเขาใจทั้งภาคทฤษฏี และมีความเชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติที่
เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
1.3.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหเกิดการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เกษตร ตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงการจัดจําหนาย

มาพัฒนาอุตสาหกรรม

1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน
กอใหเกิด ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
1.4 จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร
บัณฑิตจะมีความรูความเขาใจภาคทฤษฏี และมีทักษะภาคปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวกับกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตร
ใหเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

2. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ใหมีมาตรฐานตามขอกําหนดของ สกอ.

กลยุทธ
1.1 สรางความเขาใจแกอาจารยประจํา
และนักศึกษาแรกเขาถึงผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร
1.2 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาติดตามผล
การเรียนรูของนักศึกษาอยางใกลชิด
1.3 ประเมินจากผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
2.1 เชิญผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐและเอกชน
มารวมในการพัฒนาหลักสูตร
2.2 สรางความรวมมือกับองคกรหรือ
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1 มีการระบุผลการเรียนรูที่
คาดหวังของรายวิชาในแผนการ
สอนรายวิชา และสอดคลองกับผล
1.2 ผลประเมินความพึงพอใจ
อาจารยที่ปรึกษา
1.3 ผลประเมินความพึงพอใจในผล
การเรียนรูของนักศึกษา
2.1 รายงานการประชุมรวมของ
ผูทรงคุณวุฒิ
2.3 ผลความพึงพอใจของ

มคอ. 2
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
และใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

3. พัฒนาบุคลากรในดานการเรียน การ
สอนและการวิ จัย เพื่ อ เพิ่ มความรูแ ละ
ประสบการณ ซึ่ ง จะส ง ผลใหห ลั ก สู ต รนี้
บรรลุตามวัตถุประสงค
4. พั ฒนาผลงานวิจัย ของนักศึกษาให มี
การสรางสรรคเชิงนวัตกรรม

กลยุทธ
หนวยงานที่ใชบัณฑิตในการสงนักศึกษา
เขาฝกงานทั้งในโครงการปกติ และ โครง
การสหกิจศึกษา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ผูประกอบการตอนักศึกษาฝกงานที่
เขารวมเมื่อศึกษา 6 ภาคการศึกษา
ตามหลักสูตร โดยเฉลีย่ ไมตํา่ กวา
ระดับดี
2.3 มีการประเมินหลักสูตรอยาง
2.4 คะแนนผลการประเมิน
สม่ําเสมอ จากบัณฑิตและผูใชนักศึกษา
หลักสูตรจากบัณฑิต และผูใช
นักศึกษา
3.1 สนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมหรือ
3.1 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
รวมประชุมทางวิชาการหรือเผยแพร
พัฒนาในแตละปไมนอยกวา 70%
ผลงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ
3.2 จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอ
ตีพิมพ หรือแจงจดทรัพยสนิ ทาง
ปญญา ไมนอยกวา 5 เรื่องตอป
4.1 สนับสนุนใหอาจารยที่ปรึกษาและ
4.1 จํานวนผลงานของนักศึกษาใน
นักศึกษาสรางงานวิจัยเชิงนวัตกรรม และ หลักสูตรที่ไดรับรางวัลทั้งภายใน
สงงานวิจัยเพื่อเขาประกวดในเวทีตางๆ ทั้ง และภายนอกมหาวิทยาลัยไมนอย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กวา 2 รางวัลตอป

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบตางๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนโดย
- นักศึกษาปกติลงทะเบียนวิชาฝกงาน ในภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 3
- นักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา 1 ในภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผานการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3) มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นัก ศึก ษามาจากหลากหลายสถานศึกษา จึง อาจมีพื้น ฐานความรู ที่แ ตกตา งกั นซึ่ งจะทํ าให มี
ผลกระทบตอการเรียนในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตร นอกจากนี้นักศึกษาอาจมีปญหาการปรับตัวใน
ระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น และมีกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรที่นักศึกษาตองจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลา
(2) มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ให
คําปรึกษาแนะนํา ติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริม
สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาการเรียน
(3) จัดมัชฌิมนิเทศนักศึกษาป 2 และ 3 เพื่อติดตามผลการเรียน และแกไขปญหาการแบง
เวลาทํากิจกรรมใหเหมาะสม
(4) มีการใหคําแนะนําจากนักศึกษารุนพี่
(5) มีการจัดติวรายวิชาพื้นฐานใหแกนักศึกษาป 1
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)
2560
2561 2562 2563 2564
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
160
40
40

ระดับชั้นป
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณที่ระบุเปนงบประมาณทีส่ าขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตรไดรับการจัดสรรจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดลอม เพื่อใชบริหารหลักสูตรนี้แลว
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได
งบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

ปงบประมาณ (บาท)
2560
2561
2562
2563
2564
1,362,600 1,389,852 1,417,649 1,446,001 1,474,922
357,700 361,277 364,890 368,540 372,225
1,720,300 1,751,129 1,782,539 1,814,541 1,847,147
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน *
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
คาที่ดิน
คาสิ่งกอสราง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)

2560

ปงบประมาณ (บาท)
2562

2561

9,513,220.00 9,798,616.00
750,000.00
772,500.00
142,000.00
146,260.00
588,240.00
605,887.00
10,993,460.00 11,323,263.00

2563

2564

10,092,575.00
795,675.00
150,648.00
624,065.00
11,662,963.00

10,395,352.00
819,545.00
155,167.00
642,785.00
12,012,849.00

10,707,210.00
844,130.00
159,822.00
662,070.00
12,373,232.00

250,000.00
250,000.00

260,000.00
260,000.00

270,000.00
270,000.00

280,000.00
280,000.00

11,233,460.00 11,573,263.00

11,922,963.00

12,282,849.00

12,653,232.00

240,000.00
240,000.00

จํานวนนักศึกษา**

160

160

160

160

160

คาใชจายตอหัว
นักศึกษา/ป ***

125,370.82

131,639.36

138,221.32

145,132.38

152,388.99

คาใชจายเฉลี่ยตอหัว
ตลอดหลักสูตร (4ป)

554,202.28

หมายเหตุ *เงินเดือน เปนเงินที่จายโดยตรงจากสวนกลางไมรวมอยูในรายรับที่ไดรับการจัดสรรจากภาควิชา
** จํานวนนักศึกษารวมนักศึกษาชั้นปที่ 2 – 4 ของหลักสูตรเดิม (วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงพ.ศ. 2554)
*** ขอมูลจากกองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คาใชจายตอหัวนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารและสิ่งแวดลอม 113,715.04 บาท นํามาปรับเพิ่มปละ 5%

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร (ปกติ/ สหกิจศึกษา)
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. กลุมวิชาภาษา
ค. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
2.) หมวดวิชาเฉพาะ
โครงการปกติ/สหกิจศึกษา
ก. กลุมวิชาแกน
โครงการปกติ
ข. กลุมวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ค. กลุมวิชาฝกงาน/ วิจัย
โครงการสหกิจศึกษา
ข. กลุมวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ค. กลุมวิชาฝกงาน
3.) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

140 หนวยกิต
32
9
12
9
2
102

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

37 หนวยกิต
60
54
6
5

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

57
54
3
8
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

32 หนวยกิต

ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือกเรียนวิชาจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry for Everyday Life)
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040603002

ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
050213201 บทบาทของผูบริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
(Consumer’s Roles in Product Development)
หรือเลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข. กลุมวิชาภาษา
เลือกเรียนวิชาจากกลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103012 การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(English for Scientists)
หรือเลือกเรียนในรายวิชาวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทีม่ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เลือกเรียนวิชาจากกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
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080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
3(3-0-6)
กลุมประชาคมอาเซียน
(Asean Economic Political and Cultural Studies)
หรือเลือกเรียนในรายวิชาอื่น ๆ จากกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
เลือกเรียนวิชาจากกลุมวิชาพลศึกษาจํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ใหเลือกเรียนเปนจํานวน 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508 เซปกตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
080303510 ไทจี๋/ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
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หรือเลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุมวิชาแกน
040113003
040113004
040113006
040203101
040203102
040313001
040313002
040413101
040413102
040413103
040413104
040413105
040413201

102 หนวยกิต
37 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Chemistry for Scientists)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Chemistry Laboratory for Scientists)
เคมีอินทรียเบื้องตน
(Basic Organic Chemistry)
คณิตศาสตร 1
(Mathematics I)
คณิตศาสตร 2
(Mathematics II)
ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
(Physics for Scientists I)
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
(Physics Laboratory for Scientists I)
ชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology I)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
ชีววิทยาทั่วไป 2
(General Biology II)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
(General Biology Laboratory II)
ปฏิบัติการทางเคมีอินทรียพื้นฐาน
(Fundamental of Organic Chemistry Laboratory)
จุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology)
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1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
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040413202
040413203
040413204
040503014

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
(General Microbiology Laboratory)
เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-1)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry Laboratory)
สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน
3(3-0-6)
(Statistics and Introduction to Experimental Design)

ข. กลุมวิชาชีพ
โครงการปกติ
โครงการสหกิจศึกษา
ข.1 วิชาชีพบังคับ
โครงการปกติ
โครงการสหกิจศึกษา
040413106
040413205
040413206
040413207
040413208
040413209
040413210
040413211

60 หนวยกิต
57 หนวยกิต
54 หนวยกิต
54 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2(2-0-4)

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
(Introduction to Agro-Industry)
พันธุศาสตรประยุกต
(Applied Genetics)
ปฏิบัติการพันธุศาสตรประยุกต
(Applied Genetics Laboratory)
ชีวเคมีทั่วไป
(General Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
(General Biochemistry Laboratory)
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 1
(Agro-Industrial Unit Operations I)
เคมีอาหาร 1
(Food Chemistry I)
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 1
(Food Chemistry and Analysis Laboratory I)
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3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
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040413213
040413214
040413215
040413301
040413302
040413303
040413304
040413305
040413306
040413307
040413308
040413309
040413310
040413311
040413312
040413313

โภชนาการในอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Nutrition in Agro-Industry)
หลักพันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Principle of Genetic Engineering)
ปฏิบัติการหลักพันธุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Principle of Genetic Engineering Laboratory)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Processing Technology I)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory I)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioprocess Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1(0-3-1)
(Bioprocess Engineering Laboratory)
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 2
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Unit Operations II)
ปฏิบัติการการทํางานของอุปกรณทางอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1)
(Agro-Industrial Unit Operations Laboratory)
เคมีอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Chemistry II)
ปฏิบตั ิการเคมีอาหารและการวิเคราะห 2
1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory II)
การควบคุม การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Quality Control, Assurance and Industrial Standards)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Processing Technology II)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory II)
จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Microbiology of Food and Industry)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Microbiology Laboratory of Food and Industry)
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040413314
040413317
040413318
040413401
040413402

หลักบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Principles of Packaging for Agro-Industrial Products)
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการสุขาภิบาล 3(3-0-6)
(Agro-Industrial Plant Design and Sanitation)
การจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Agro-Industrial Waste Management)
ทัศนศึกษาภาคอุตสาหกรรม
1(0-3-1)(S/U)
(Industrial Sector Visit)
สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)

ข.2 วิชาชีพเลือก
โครงการปกติ
โครงการสหกิจศึกษา
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
040413501
040413502
040413503
040413504
040413505
040413510
040413512
040413514

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Agro – Industry)
เทคโนโลยีเห็ด
3(2-3-5)
(Mushroom Technology)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตน
3(2-3-5)
(Introduction to Plant Tissue Culture Technology)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผล
3(2-3-5)
(Postharvest Technology of Crop Commodities)
คุณภาพของผักและผลไมสด
3(2-3-5)
(Quality of Fresh Fruits and Vegetables)
เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมและผัก
3(2-3-5)
(Fruit and Vegetable Processing Technology)
การแปรรูปผลิตภัณฑนม
3(2-3-5)
(Dairy Products Processing )
หลักการและการประยุกตใชวัตถุเจือปนอาหาร
3(3-0-6)
(Principles and Application of Food Additives)
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040413518

เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology)

ค. กลุมวิชาฝกงาน/ วิจัย
โครงการปกติ
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
040413405
040413410
040413411

5 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2(180 ชั่วโมง) (S/U)

การฝกงาน
(Training)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

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

โครงการสหกิจศึกษา
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
040413412
040413413
040413414

3(3-0-6)

8 หนวยกิต

เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1(0-15-0)
1(90 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040313001 ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Physics for Scientists I)
040313002 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory for Scientists I)
040413101 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
040413102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory I)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
0803035xx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม

19(x-x-x)
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040113006 เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
040413104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory II)
040413105 ปฏิบัติการทางเคมีอินทรียพ ื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental of Organic Chemistry Laboratory)
040413106 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Agro-Industry)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
0803035xx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม

20(x-x-x)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040203101 คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
040413202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
(General Microbiology Laboratory)
040413205 พันธุศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Genetics)
040413206 ปฏิบัติการพันธุศาสตรประยุกต
1(0-3-1)
(Applied Genetics Laboratory)
040413207 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Biochemistry)
040413208 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Biochemistry Laboratory)
040413213 โภชนาการในอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Nutrition in Agro-Industry)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
รวม

20(x-x-x)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040203102 คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
040413203 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry)
040413204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-1)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry Laboratory)
040413210 เคมีอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Chemistry I)
040413211 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 1
1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory I)
040413214 หลักพันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Principle of Genetic Engineering)
040413215 ปฏิบัติการหลักพันธุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Principle of Genetic Engineering Laboratory)
040413303 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioprocess Engineering)
040413304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1(0-3-1)
(Bioprocess Engineering Laboratory)
040413312 จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Microbiology of Food and Industry)
040413313 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Microbiology Laboratory of Food and Industry)
รวม

20(15-15-35)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
040413209 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 1
3(3-0-6)
(Agro-industrial Unit Operations I)
040413301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Processing Technology I)
040413302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory I)
040413306 ปฏิบัติการการทํางานของอุปกรณทางอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-1)
(Agro-Industrial Unit Operations Laboratory)
040413307 เคมีอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Chemistry II)
040413308 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 2
1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory II)
040413314 หลักบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Principles of Packaging for Agro-Industrial Products)
040413318 การจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Agro-Industrial Waste Management)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม

18(15-9-33)
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โครงการปกติ
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040413305 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 2
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Unit Operations II)
040413309 การควบคุม การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Quality Control, Assurance and Industrial Standard)
040413310 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Processing Technology II)
040413311 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory II)
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน
3(3-0-6)
(Statistics and Introduction to Experimental Design)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม

18(17-3-35)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040413405 การฝกงาน (S/U)
(Training)

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2(180 ชั่วโมง)

รวม

2(180 ชั่วโมง)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040413410 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
0404135xx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 1
(Professional Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

10(x-x-x)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040413317 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Plant Design and Sanitation)
040413401 ทัศนศึกษาภาคอุตสาหกรรม (S/U)
1(0-3-1)
(Industrial Sector Visit)
040413402 สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
040413411 โครงงานพิเศษ 2
2(0-6-2)
(Special Project II)
0404135xx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 2
3(x-x-x)
(Professional Elective Course II)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม

13(x-x-x)
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โครงการสหกิจศึกษา

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040413305 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 2
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Unit Operations II)
040413309 การควบคุม การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Quality Control, Assurance and Industrial Standard)
040413310 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Processing Technology II)
040413311 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory II)
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน
3(3-0-6)
(Statistics and Introduction to Experimental Design)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
040413412 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-15-0)
(Pre-cooperative Education)
รวม

19(17-18-35)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040413413 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1(90 ชั่วโมง)

รวม

1(90 ชั่วโมง)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040413414 สหกิจศึกษา 2
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education II)
รวม

6(540 ชั่วโมง)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040413317 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Plant Design and Sanitation)
040413401 ทัศนศึกษาภาคอุตสาหกรรม (S/U)
1(0-3-1)
(Industrial Sector Visit)
040413402 สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
0404135xx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 1
3(x-x-x)
(Professional Elective Course I)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม

17(x-x-x)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
030953115

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จุดประสงคของการทําสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ ลักษณะของการ
บริกรรม ลักษณะและประโยชนของสมาธิ การตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
Objectives of meditation, methods, starting point of meditation
practice, characteristics and benefit of meditation, meditationhindrance,
application of meditation in daily life.

040113003

เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี โครงสรางของ
อะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี สถานะของสสาร สารละลาย อุณหพลศาสตร
เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน
และสารประกอบไฮโดรคารบอน
Matters and scientific measurement, stoichiometry, structure of atoms,
periodic properties, chemical bond, state of matter, solution,thermodynamics,
rate of reaction, chemical equilibrium, acid-base equilibrium, electrochemistry,
basic organic and hydrocarbon compounds.

040113004

ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Scientists)
วิชาบังคับกอน : 040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040113003 Chemistry for Scientists or Co-requisite
ปฏิบัติการตางๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
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All experiments are corresponded to the course of 040113003
Chemistry for Scientists.
040113005

เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry for Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ผลิตภัณฑเคมีตางๆในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด สารเติมแตงใน
อาหาร นมและผลิตภัณฑนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ
การเกษตร ยารักษาโรค การใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
Ingredients and properties of chemical products in everyday life: soap,
toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic
products, paper, resin, adhesives, cement, agricultural chemicals and
medicine; proper uses of chemical products and proper first-aid treatment due
to chemical exposure.

040113006

เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
Prerequisite : 040113003 Chemistry for Scientists
ทฤษฎีและโครงสรางของสารอินทรีย สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การ
วิเคราะห และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย สารประกอบอะลิฟาติก สารอะโรมาติก อัลคิล
เฮไลด อัลกอฮอล อีเทอร กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ สารประกอบคารบอนิลและเอมีน
Theories and structures of organic substances, physical properties,
naming, analysis and chemical reaction of organic substances, aliphatic
compound, aromatic compound, alkylhalide, alcohol, ether, carboxylic acid
and derivatives, carbonyl and amide compounds.
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040203101

คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ความชันเสนโคง อนุพันธของฟงกชัน ความเร็ว
และอัตราการเปลี่ยนแปลง สูตรเบื้องตนสําหรับหาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของ
ฟงกชันแฝง และสมการอิงตัวแปรเสริม อนุพันธของฟงกชันมูลฐาน การประยุกตของ
อนุพันธ เสนสัมผัสและเสนตั้งฉาก มุมที่เสนโคงตัดกัน อัตราสัมพัทธ คาสูงสุดและคาต่ําสุด
กฎของโลปตาล อินทิกรัลจํากัดเขต และอินทิกรัลไมจํากัดเขต การหาพื้นที่ระหวางเสนโคง
เทคนิคการอินทิเกรต
Limit and continuity of functions, slope of curves, derivatives of
functions, velocity and rate of change, differentiation formulars, higher order
derivative, derivatives of elementary functions and implicit functions,
parametric equations, applications of differentiation: tangent and normal lines,
angles of intersection of curves, related rates, maxima and minima, L'Hospital's
rule; definite and indefinite integrals, area between curves, techniques of
integration.

040203102

คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
วิชาบังคับกอน : 040203101 คณิตศาสตร 1
Prerequisite : 040203101 Mathematics I
อินทิกรัลไมตรงแบบ การประยุกตของอินทริกรัลจํากัดเขต เชน การหาความยาว
สวนโคง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน โมเมนต จุดศูนยกลางมวล
โมเมนตความเฉื่อย
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลาย ตัวแปร อนุพันธยอย
และการประยุกต อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต ลําดับและอนุกรม
การทดสอบการลูเขา อนุกรมกําลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทยเลอร และอนุกรมฟูเรียร
Improper integrals; applications of definite integrals, arc length, surface
of revolution, volume of revolution, limit and continuity of functions of
several variables, partial differentiation and applications, double and triple
integrals and their applications; sequences and series, tests for convergence,
power series, Taylor series and Fourier series.
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040313001

ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Physics for Scientists I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เวกเตอร การเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ การเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตันและการประยุกต งานและการอนุรักษพลังงาน การดลและโมเมนตัม จลนศาสตรการ
หมุน พลศาสตรการหมุน การสั่น คลื่น เสียงและปรากฏการณ ดอปเปลอร อุณหภูมิและ
ทฤษฎีจลนของแกส ความรอน กฎของอุณหพลศาสตรและการประยุกต กลศาสตรของ
ไหล
Vector, one dimensional motion, two dimentional motion, Newton's
law of motion and application, works and energy conservation, impulse and
momentum, rotational kinetics, rotational dynamics, vibration, wave, sound
and Doppler effect, temperature and kinetic theory of gas, heat, laws of
thermodynamics and application, fluid mechanics.

040313002

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory for Scientists I)
วิชาบังคับกอน : 040313001 ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040313001 Physics Laboratory for Scientists I or Co-requisite
หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 040313001
ฟสิกสสําหรับ
นักวิทยาศาสตร 1
All experiments are corresponded to the course of 040313002 Physics
for Scientists.

040413101

ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิทยาศาสตรชีวภาพ สารชีวโมเลกุล หนวยของสิ่งมีชีวิต ระบบเนื้อเยื่อพืชและ
สัตว พลังงานกับชีวิต โภชนาการพืช ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การแบงของเซลล
การสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมีชีวิต
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Biological science, biomolecule, basic unit of life, plant and animal
tissues, bioenergetics, plant transport, biodiversity, cell division, reproduction
and development.
040413102

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 040413101 ชีววิทยาทั่วไป 1 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413101 General Biology I or Co-requisite
ปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพ กลองจุลทรรศน หนวย
ของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว พลังงานกับชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การแบง
ของเซลล การสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมีชีวิต
Laboratories that related to biological science, microscope, basic unit
of life, plant and animal tissues, bioenergetics, biodiversity, cell division,
reproduction and development.

040413103

ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
วิชาบังคับกอน : 040413101 ชีววิทยาทั่วไป 1
Prerequisite : 040413101 General Biology I
ระบบรางกายของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ พฤติกรรม ปจจัยควบคุม
การเจริญของพืช สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Body system, genetics and evolution, behavior, plant growth regulator,
living things and the environment.

040413104

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413103 General Biology II or Co-requisite
ปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับระบบรางกายของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร
วิวัฒนาการ พฤติกรรม สารควบคุมการเติบโตของพืช สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Laboratories that related to body system, genetics, evolution, behavior,
plant growth regulator, living things and the environment.
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040413105

ปฏิบัติการทางเคมีอินทรียพ ื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental of Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040113006 เคมีอินทรียเบื้องตน หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040113006 Basic Organic Chemistry or Co-requisite
ปฏิบัติการในการหาคาคงที่ทางกายภาพของสารอินทรีย การกลั่น การ ตกผลึก
การสกัดดวยตัวทําละลาย
โครมาโทกราฟ สารประกอบไฮโดรคารบอน อัลคิลเฮไลด
แอลกอฮอล กรดคารบอกซิลิก อัลดีไฮดและคีโตน และการสังเคราะหพอลิเมอร
Practical laboratories in determination of physical constant of organic
matter, distillation, crystallization, solvent extraction, chromatography,
hydrocarbon compounds, alkylhelide, alcolhol, carboxylic acid, aldehyde and
ketone, and polymer synthesis.

040413106

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Agro-Industry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายของอุตสาหกรรมเกษตร วิวัฒนาการและภาพรวมของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ บทบาทตอการพัฒนาประเทศ ประเภทของงานในสายอุตสาหกรรมเกษตร
Definition of agro-industry, evolution and overview of agro-industry,
role in country development, career path in agro-industry.

040413201

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
วิชาบังคับกอน : 040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
Prerequisite : 040413103 General Biology II
ประวัติการคนพบจุลินทรีย
สัณฐานวิทยา
การเติบโตและพันธุศาสตร
เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย หลักการจัดหมวดหมูจุลินทรีย โดเมนอารเคีย โดเมนแบคทีเรีย
โพรทิสต เห็ดรา ไวรัส และพริออน ภูมิตานทานโรค โรคและการติดเชื้อ จุลินทรียในวัฏจักร
ธาตุ การประยุกตใชจุลินทรียในดานอาหาร ดานเกษตร ดานอุตสาหกรรม และดาน
สิ่งแวดลอม
History of microbiological discovery, morphology, growth and genetics,
bacterial metabolism, classification, domain Archeae, domain Bacteria, protist,
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fungi, virus and prion, immunology, disease and infection, microorganisms in
nutrient cycling, microbial applications in food, agriculture, industry and
environment.
040413202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
(General Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413201 General Microbiology or Co-requisite
ปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการศึกษาเชื้อจุลินทรียโดยการเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ และการยอมสี สองดวยกลองจุลทรรศน เทคนิคปลอดเชื้อ การแยก
เชื้อจุลินทรีย การตรวจนับเชื้อจุลินทรีย
Practical experiments in microbial study by medium acculturation,
staining and microscopic examination, aseptic techniques, isolation of
microorganisms, enumeration techniques.

040413203

เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry)
วิชาบังคับกอน : 040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
Prerequisite : 040113003 Chemistry Laboratory for Scientists
ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเบื้องตนสําหรับงานวิเคราะหเชิงปริมาณแบบ ไตเคลน
ดวยปฏิกิริยาสะเทินกรด-เบส ปฏิกิริยาแบบตกตะกอน ปฏิกิริยาเกิดสารประกอบเชิงซอน
และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน การหาคาคงที่ของสาร การสกัดสาร หลักการวิเคราะห
ทางเคมีไฟฟา การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ สเปกโทรสโคปโกป โครมาโตรกราฟแบบเจา
พิรเตชัน แกสโครมาโตกราฟ และของเหลวโครมาโตกราฟประสิทธิภาพสูง
Basic theory and fundamentals of quantitative analysis, gravimetric
and volumetric analysis, titration based on neutralization (acid-base),
argentometric, complexometric and oxidation-reduction (redox) reactions,
separation techniques, solvent extraction, fundamentals of electrochemistry,
instrumental analysis, spectroscopy, gel filtration chromatography, gas
chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC).
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040413204

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-1)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040413203 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413203 Analytical Chemistry for Agro-Industry or Corequisite
ปฏิบัติการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนักและการวัดปริมาตร
การตกตะกอน การสกัดดวยตัวทําละลาย การไทเทรตดวยปฏิกิริยาสะเทิน (กรด-เบส)
ปฏิกิริยาแบบตกตะกอน ปฏิกิริยาเกิดสารประกอบเชิงซอน และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ สเปกโทรโฟโตมิเตอร โครมาโตรกราฟ โครมาโตรกราฟของ
ของเหลวสมรรถนะสูง
Practical experiments relevant to gravimetric and volumetric analysis,
precipitation, solvent extraction, titration based on neutralization (acid-base),
argentometric, complexometric and oxidation-reduction (redox) reactions,
separation techniques, spectrophotometer chromatography, HPLC.

040413205

พันธุศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Genetics)
วิชาบังคับกอน : 040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
Prerequisite : 040413103 General Biology II
จีนและการทํางานของจีน หลักการและกลไกการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของจุลินทรีย พืช สัตวและมนุษย การนําความรูดานพันธุศาสตรมาประยุกตใชในการ
ปรับปรุงพันธุ จุลินทรีย พืช สัตว ใหมีคุณสมบัติตามที่ตองการ วิธกี ารผสมพันธุ การชักนํา
ใหเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีชีวภาพ การใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
Gene and its function; principle of genetic inheritance; application of
genetics in microorganisms, plants, animals improvement using breeding,
induced mutation, biotechnology, genetic engineering techniques.
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040413206

ปฏิบัติการพันธุศาสตรประยุกต
1(0-3-1)
(Applied Genetics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040413205 พันธุศาสตรประยุกต หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413205 Applied Genetics or Co-requisite
ปฏิบัตกิ าร และกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับพันธุศาสตรประยุกตในหัวขอ โครโมโซม
และการแบงเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล และที่ไมเปนไป
ตามกฎของเมนเดล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของแมลงหวี่ การเหนี่ยวนําใหเกิด
การกลาย การผสมพันธุพืช
Practical experiments and activities on chromosome and cell division,
Mendelian inheritance, non Mendelian inheritance, genetics of fruit fly,
induced mutation, plant breeding.

040413207

ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Biochemistry)
วิชาบังคับกอน : 040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
Prerequisite : 040113003 Chemistry Laboratory for Scientists
สวนประกอบทางเคมีและวิธีการตาง ๆ ทางชีวเคมีที่เกี่ยวของกับระบบของสิ่งมีชีวิต
สารละลายบัฟเฟอร หลักเคมีของคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดแอมิโน โปรตีน เอนไซม กรด
นิวคลีอิก เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดแอมิโน กรดนิวคลีอิก การ
สังเคราะหโปรตีน การควบคุมในระบบชีวเคมี
Chemical composition and method in biochemistry that relate to
biological system, buffer solution, carbohydrate, lipid, amino acid, protein,
enzyme, nucleic acid, carbohydrate metabolism, lipid metabolism, amino acid
metabolism, nucleic acid metabolism, protein synthesis, biochemical
metabolic control.

040413208

ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040413207 ชีวเคมีทั่วไป หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413207 General Biochemistry or Co-requisite
ปฏิบัติการในหัวขอ สารละลายบัฟเฟอร การวิเคราะหคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดแอมิโน โปรตีน และเอนไซม การแยกโปรตีนดวยการแยกทางไฟฟาโดยใชเจล การสกัดดีเอ็นเอ
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Laboratory course on buffer solution, analysis of carbohydrate, lipid,
amino acid, protein and enzyme, protein separation by gel electrophoresis,
DNA extraction.
040413209

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 1
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Unit Operations I)
วิชาบังคับกอน : 040313001 ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
Prerequisite : 040313001 Physics for Scientists I
มิติ หนวย และการเปลี่ยนหนวย สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน กลศาสตรของของ
ไหล การถายโอนความรอน การตกตะกอน การเหวี่ยงแยก การลดขนาด และการแยก
อนุภาคดวยตะแกรงรอน การกวนของเหลว การแยกดวยเมมเบรน
Dimension unit and unit conversion, mass balance, energy balance,
fluid mechanics, heat transfer, sedimentation, centrifugal, size reduction and
sieve analysis, mixing, membrane separation.

040413210

เคมีอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
Prerequisite : 040113003 Chemistry for Scientists
สมบัติทางเคมีของน้ํา คารโบไฮเดรต โปรตีน และเอนไซม ปฏิกิริยาและการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององคประกอบดังกลาวในอาหาร ประเภทของผลิตภัณฑ
อาหารกลุม เครื่องดื่ม ธัญพืช ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว เนื้อสัตวและสัตวน้ํา
Chemical property of water, carbohydrate and protein, changes of
chemical and biochemical reaction of water, carbohydrate and protein. Food
products of beverage, cereal, bakery, snack, meat and seafood.

040413211

ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 1
1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory I )
วิชาบังคับกอน : 040413210 เคมีอาหาร 1 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413210 Food Chemistry I or Co-requisite
ปฏิบัติการวิเคราะหปริมาณความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณกากใยอาหาร ปริมาณ
โปรตีน เจลจากคารโบไฮเดรต ปริมาณกรด คาพีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลายได การ
วิเคราะหเนื้อสัมผัส สี ปฏิกิริยาสีน้ําตาลจากเอนไซม การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อสัตว
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Laboratory analysis of moisture, water activity, crude fiber, protein,
carbohydrate gel, acidity, pH, total soluble solids, texture analyzer, color,
enzymatic browning reaction, quality analysis of meat.
040413213

โภชนาการในอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Nutrition in Agro-Industry)
วิชาบังคับกอน : 040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
Prerequisite : 040113003 Chemistry for Scientists
อาหารและสุขภาพ มาตรฐาน ปริมาณสารอาหารที่รางกายควรจะไดรับตอวัน วิถี
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกลไกการควบคุมของรางกาย วิตามิน
เกลือแร น้ํา โรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้น ความปลอดภัยในอาหาร
Food and health, standard, recommendation of daily intake, metabolic
pathways of carbohydrate, lipid, protein and body regulation, vitamin, mineral,
water, disease and disorder, food safety.

040413214

หลักพันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Principle of Genetic Engineering)
วิชาบังคับกอน : 040413103 ชีววิทยา 2
Prerequisite : 040113103 General Biology II
คุณสมบัติของกรดนิวคลีอิก หลักการกลางของชีววิทยาโมเลกุล เอนไซมตัดจําเพาะ
ดีเอ็นเอพาหะ การสรางดีเอ็นเอสายผสม การฝากถายจีนเขาสูเซลลจุลินทรีย พืช และสัตว
การโคลนจีน การหาลําดับดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
การประยุกตใชทางดานอุตสาหกรรมเกษตร การแพทย และ นิติวิทยาศาสตร
Properties of nucleic acid, central dogma of molecular biology,
restriction endonuclease, DNA vector, recombinant DNA, gene transfer into
microorganism, plant and animal, gene cloning, DNA sequencing, polymerase
chain reaction, genetically modified organisms, application approaches in agroindustrial, medical and forensic science.
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040413215

ปฏิบัติการหลักพันธุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Principle of Genetic Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040413214 หลักพันธุวิศวกรรม หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040113214 Principle of Genetic Engineering or Co-requisite
ปฏิบัติการในหัวขอการใชไมโครปเปตต การสกัดดีเอ็นเอ การตัดดีเอ็นเอดวยเอนไซม
ตัดจําเพาะ การแยกดีเอ็นเอดวยการแยกทางไฟฟาโดยใชเจล การโคลนจีน การออกแบบไพร
เมอร ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส
Practical laboratories on the use of micropipette, DNA extraction,
cutting DNA with restriction endonuclease, DNA gel electrophoresis, gene
cloning, primer design, polymerase chain reaction (PCR).

040413301

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Processing Technology I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการ กรรมวิธี และเทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอมรักษาอาหาร การเตรียม
วัตถุดบิ การลดขนาด การลวก การพาสเจอไรซ การสเตอริไลซ การทําใหเขมขน
เอ็กซทรูชัน
Principle, production, processing technology for food preservation, raw
material preparation, size reduction, blanching, pasteurization, sterilization,
concentration and extrusion.

040413302

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 040413301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413301 Food Processing Technology I or Co-requisite
ปฏิบัติการในหัวขอ การเตรียมวัตถุดิบ การทําขนมปงและบะหมี่ อิมัลชัน การลวก
การพาสเจอไรซ การทําอาหารกระปอง การหาคา Fo การทําใหเขมขน และเอ็กซทรูชัน
Practical laboratories on raw material preparation, bread and noodle
making, emulsion, blanching, pasteurization, canned food preparation, Fo
determination, concentration and extrusion .
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040413303

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioprocess Engineering)
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 040413201 General Microbiology
ขอบเขตการศึกษาทางดานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ลักษณะของเซลลสิ่งมีชีวิต
ตางๆ และการเก็บรักษา องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ โครงสราง อุปกรณวัดและขั้นตอน
วิธีการควบคุมการทํางานของถังหมักชีวภาพ การวิเคราะหปริมาณการเจริญ จลนศาสตรการ
เจริญของจุลินทรียในถังหมักแบบมีใบกวน
การถายเทมวลสารและความรอนในถังหมัก
ชีวภาพ การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ ถังหมักแบบอากาศลอยตัว ถังหมักแบบไมมีใบกวน ถังหมัก
แบบไรอากาศ และการประยุกตใช
Scope of study in Bioprocess Engineering, characteristics and
maintenance of different cell types, medium composition, structure,
measuring devices and control algorithm of bioreactor, growth measurement,
microbial growth kinetics in stirred tank reactor, mass and heat transfer in
bioreactor, product recovery, air-driven reactor, non-agitated reactor,
anaerobic reactor and their application.

040413304

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1(0-3-1)
(Bioprocess Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040413303 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413303 Bioprocess Engineering or Co-requisite
การแยกเชื้อจุลินทรียที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ
การวิเคราะหการเจริญของ
จุลินทรีย การวิเคราะหสารตั้งตนที่ใชในการหมัก การวิเคราะหความเขมขนของโปรตีน และ
กิจกรรมเอนไซม การตรึงเซลล
Screening of microorganisms with the desired characteristics,
measurement of microbial growth, determination of fermentation substrate,
determination of protein concentration and enzyme activity, cell
immobilization.
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040413305

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 2
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Unit Operations II)
วิชาบังคับกอน : 040413209 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 1
Prerequisite : 040413209 Agro-Industrial Unit Operations I
การถายโอนมวลสาร แผนภูมิไซโคลเมตริก การทําแหง การตกผลึก การสกัด การ
ระเหย การแชเยือกแข็ง
Mass transfer, phychometric chart, drying, crystallization, extraction,
evaporation, freezing.

040413306

ปฏิบัติการการทํางานของอุปกรณทางอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-1)
(Agro-Industrial Unit Operations Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 040413209 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 หรือ
เรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413209 Agro-Industrial Unit Operations I or Co-requisite
ปฏิบัติการเรื่อง การเปลี่ยนหนวย และสมดุลมวลสาร การวัดทางวิศวกรรมอาหาร
สมดุลมวลและพลังงาน Reynolds number การตกตะกอน การรอนผานตะแกรง การหา
แรงเสียดทานหลักภายในทอ การหาแรงเสียดทานรองภายในทอ
Unit conversion and mass balance, food engineering measurement,
mass and energy balances, Reynolds number, sedimentation, sieve analysis,
friction loss.

040413307

เคมีอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 040413210 เคมีอาหาร 1
Prerequisite : 040413210 Food Chemistry II
สมบัติทางเคมีของไขมัน เกลือแร และวิตามิน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมี
ขององคประกอบดังกลาว ประเภทของผลิตภัณฑอาหารกลุม ไขมันและน้ํามัน ผลิตภัณฑนม
ลูกกวาดและช็อกโกแลต ผลไม ผัก วัตถุเจือปนอาหาร
Chemical property of lipid, mineral and vitamin, changes of chemical
and biochemical reaction of lipid, mineral and vitamin, food products of fat
and oil, milk, confectionary and chocolate, fruit, vegetable, food additives.
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040413308

ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 2
1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 040413307 เคมีอาหาร 2 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413307 Food Chemistry II or Co-requisite
ปฏิบัติการวิเคราะหปริมาณเถา ปริมาณไขมัน ปฏิกิริยาออกซิเดชันในไขมัน ปฏิกิริยา
สีน้ําตาลที่ไมไดเกิดจากเอนไซม ปฏิกิริยาการเกิดกลิ่นในอาหาร การวิเคราะหวัตถุเจือปนใน
อาหาร
Laboratory analysis of ash, lipid, oxidation of lipid, nonenzymatic
browning reaction, development of flavor in food, analysis of food additives.

040413309

การควบคุม การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Quality Control, Assurance and Industrial Standards)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปจจัยคุณภาพและการตรวจวัด การประยุกตใชสถิติในการควบคุมคุณภาพ การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องตน กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับอาหาร ระบบคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร การวิเคราะหอันตรายจุด
ควบคุมวิกฤติ มาตรฐานไอเอสโอ
Quality factor and measurement, application of statistics in quality
control, introductory sensory evaluation, food law and regulation, quality
assurance systems in food industry, GMP, HACCP, ISO.

040413310

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Processing Technology II)
วิชาบังคับกอน : 040413301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
Prerequisite : 040413301 Food Processing Technology I
การทําแหง การทอด การใชไมโครเวฟ การแชเย็นและการแชเยือกแข็ง การใช
สารเคมี และเทคโนโลยีใหมๆ
Drying, frying, microwave heating, refrigerating and freezing, chemical
application, and recent technology.
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040413311

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 040413310 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413310 Food Processing Technology II or Co-requisite
ปฏิบัติการในหัวขอ การอบแหง การทอด การผลิตครัวซองค การใชไมโครเวฟ การ
แชเย็น การแชเยือกแข็ง การหาเสนกราฟการแชแข็งและละลายน้ําแข็ง
Laboratory experiments on drying, frying, croissant making, microwave
heating, refrigerating and freezing method, determination of freezing and
thawing curve.

040413312

จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Microbiology of Food and Industry)
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 040413201 General Microbiology
บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญของ
จุลินทรียในอาหาร การยืดอายุการเก็บอาหารและการควบคุมจุลินทรียในอาหาร จุลินทรีย
ที่ทําใหอาหารเนาเสีย จุลินทรียที่ใชในการผลิตอาหาร โรคอาหารเปนพิษจากจุลินทรีย
โปรตีนเซลลเดี่ยว โพรไบโอติก พรีไบโอติก ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมที่เกิดจากผลผลิต
ของจุลินทรีย
Significance and role of microorganisms in foods, factors affecting the
growth of microorganisms in foods, food preservation and controlling of
microorganisms in foods, food spoilage microorganisms, foodborne pathogens,
single cell protein, probiotic and prebiotic, industrial products from
microorganisms.

040413313

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Microbiology Laboratory of Food and Industry)
วิชาบังคับกอน : 040413312 จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040413312 Microbiology of Food and Industry or Co-requisite
ปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการตรวจสอบ และนับจํานวนเชื้อจุลินทรีย
ในอาหารประเภทตางๆ ทั้งจุลินทรียดัชนี และจุลินทรียกอโรค การทดสอบประสิทธิภาพ
สารฆาเชื้อโรค ผลิตภัณฑหมักจากจุลินทรีย และการทําสูตรสําเร็จ
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Practical laboratories in detection and enumeration of different
foodborne microorganisms;
indicator microorganism and pathogen,
disinfectant efficiency testing, fermentation products and formulation.
040413314

หลักบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Principles of Packaging for Agro-Industrial Products)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พัฒนาการของบรรจุภัณฑ วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ ประเภทและรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ ฉลากและการออกแบบกราฟก บรรจุภัณฑ
เพื่อการขนสงและการกระจายสินคา
การเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับชนิดของ
ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑกับสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับบรรจุ
ภัณฑ
Development of packaging, material and properties of package, type
and form of package, packaging test, labeling and graphic design, packaging for
transport and distribution, selection of package suitable for agro-industrial
products, packaging and environment, packaging standard and regulation.

040413317

การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Agro-Industrial Plant Design and Sanitation)
วิชาบังคับกอน : 040413405 ฝกงาน หรือ 040413412 สหกิจศึกษา 1
Prerequisite : 040413405 Training or 040413412 Co-operative Education I
ทําเลที่ตั้งโรงงาน ชนิดของผังโรงงาน อาคารโรงงาน และที่ดิน รูปแบบการวางผัง
โรงงานอยางมีระบบ ขอมูลเบื้องตนสําหรับการวางผังโรงงาน การไหลของวัสดุ ความสัมพันธ
ของกิจกรรมนอกเหนือการไหล แผนภาพความสัมพันธของการไหลและ/หรือกิจกรรม การหา
เนื้อที่ที่ตองการ และแผนภาพความสัมพันธของเนื้อที่ การเลือกผังโรงงาน และการวางผัง
โรงงานอยางละเอียด หลักการจัดการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร หลักการ
ทําความสะอาด การฆาเชื้อในโรงงาน การควบคุมสัตวนําโรค การควบคุมคุณภาพน้ําใชใน
โรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
Plant location, classical types of layouts, industrial buildings and
grounds, the systematic layout planning pattern, flow of materials, other than
flow relationships, flow and / or activity relationship diagram, space
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requirements, space relationship diagram, selecting the layout, detail layout
planning, principles of sanitation management in the agro-industry, principle of
cleaning, sanitizing in industry, pest control, industrial water quality control,
occupation health and safety in factory.
040413318

การจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Agro-Industrial Waste Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สถานะปจจุบันของของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การแบงประเภทของเสียและหลักการจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการ
ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง และ
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
Current situation of agro-industrial waste, environmental impact, type
of waste, principles of waste management in agro-industry, waste
management for food industries; sugar industry, cassava starch industry and
vegetable oil industry.

040413401

ทัศนศึกษาภาคอุตสาหกรรม
1(0-3-1) (S/U)
(Industrial Sector Visit)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
หรือหนวยงานที่รับบริการวิเคราะห
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนยวจิ ัย หรือแหลงผลิตทางการเกษตร
ไมนอยกวา 6 แหง
Field trip in Agro-Industrial factory, company, Testing service center,
Research center, Agricultural farm, at least 6 places.
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มคอ. 2
040413402

สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การฝกทักษะการสื่อสารทางวิชาการ
โดยการนําเสนอบทความวิจัยที่นาสนใจ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร หรือที่เกี่ยวของกับโครงงานพิเศษของนักศึกษาดวยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
Practical skill in scientific communication, presentation of interesting
topics in agro-industry or student’s own project in both Thai and English.

040413405

การฝกงาน
2(180 ชั่วโมง) (S/U)
(Training)
วิชาบังคับกอน : 040413301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1,
040413309 การควบคุม การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
Prerequisite : 040413301 Food Processing Technology I,
040413309 Quality Control, Assurance and Industrial Standard
การฝกงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรในสถานประกอบการเอกชน
หนวยงานภาครัฐ หรือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 180
ชั่วโมง
Internship for Agro-industrial technology in private enterprises,
government agencies or government enterprises at least 180 hours.

040413410

โครงงานพิเศษ 1
1(0-3-1)
(Special Project I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การสืบคนและหาขอมูลจากวารสารวิชาการและแหลงขอมูลอื่นๆ การเขียนขอเสนอ
โครงงานพิเศษทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การนําเสนอหัวขอโครงงานพิเศษ
Scientific searches from journals or any other tools, writing a special
project proposal in agro-industrial topics, presentation of project proposal.
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040413411

โครงงานพิเศษ 2
2(0-6-2)
(Special Project II)
วิชาบังคับกอน : 040413410 โครงงานพิเศษ 1
Prerequisite : 040413410 Special Project I
การวางแผนการทดลอง และดําเนินการทดลองตามหัวขอโครงงานพิเศษภายใตการ
แนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาตองผานการสอบปากเปลา และสงรูปเลมปริญญา
นิพนธ
Experimental design and doing research as project proposal under the
guidance of project advisor. Students are required to pass and oral
examination and submitting their project report.

040413412

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-15-0)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา การ
บรรยายพิเศษ และกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาโครงการสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานใน
โรงงานหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร
General knowledge of cooperative education program. Cooperative
practice, special seminar and preparative activity under cooperative program
to training at factory or state agency related to agro-industry.

040413413

สหกิจศึกษา 1
1(90 ชั่วโมง)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับกอน : 040413412 เตรียมสหกิจศึกษา
Prerequisite : 040413412 Pre-cooperative Education
การเรียนรูขั้นตอนกระบวนการทํางาน การศึกษาโจทยปญหา และการเตรียมราง
โครงงานเพื่อนําเสนอ
Actual practice in factory or state agency related to agro-industry,
Problem based study and preparation of of proposal draft.
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040413414

สหกิจศึกษา 2
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับกอน : 040413410 สหกิจศึกษา 1
Prerequisite : 040413410 Co-operative Education I
การปฏิบัติงานในโรงงานหรือหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
เกษตรเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาห โจทยปญหาของสถานประกอบการอยูภายใต
ความดูแลของพนักงานที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาตองนําเสนอหัวขอ
โครงงาน
ความกาวหนาและสอบจบ
ไดอยางถูกตองชัดเจนและเปนที่พอใจของ
คณะกรรมการ
Cooperative practice in factory and state agency related to agroindustry for at least 16 weeks. Cooperative project varied under supervision of
staff and advisor. Presentation of proposal, progress and defense with
committees’ satisfaction.

040413501

เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Agro-Industry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมเกษตร
หัวขอเรื่องอาจเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม
Recent topics in science and technology that significance to agroindustry.

040413502

เทคโนโลยีเห็ด
3(2-3-5)
(Mushroom Technology)
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 040413201 General Microbiology
ความสําคัญของเห็ด ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด
หลักการจัดจําแนก
เห็ด ชีววิทยาของเห็ด วิทยาศาสตรของเห็ด เทคนิคการทําเชื้อเห็ด เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจที่สําคัญ โรคและศัตรูของเห็ด
ลักษณะและอันตรายจากเห็ดพิษ การถนอม
และการเก็บรักษาเห็ด การวางแผนผลิตเห็ดระดับอุตสาหกรรม ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบอุตสาหกรรมการผลิตเห็ด และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
50

มคอ. 2
Significance of mushroom, background of mushroom cultivation,
principle of mushroom classification, science and biology of mushroom,
mushroom inoculums technique, mushroom farm technology, cultivation
technology of important economic mushroom, pest and disease of
mushroom, characteristic and dangers of poisonous mushroom, preservation
and storage of mushroom, mushroom production planning in industrial scale,
problems occur in mushroom industry, and practically related laboratory.
040413503

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตน
3(2-3-5)
(Introduction to Plant Tissue Culture Technology)
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 040413201 General microbiology
คําจํากัดความและประวัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคปลอดเชื้อ
อาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสภาวะแวดลอมที่ควบคุม
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
Definition and history, sterilization technique, media and controlled
environment, plant tissue culture technique and practically related laboratory.

040413504

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผล
3(2-3-5)
(Postharvest Technology of Crop Commodities)
วิชาบังคับกอน : 040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
Prerequisite : 040413103 General biology II
โครงสรางของพืชผล การเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว
การ
เตรียมผลิตผลกอนสงตลาด ภาชนะบรรจุและการบรรจุ การเก็บรักษา
โรคภายหลัง
การเก็บเกี่ยวของพืชผล และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
Structure of crop commodities, harvesting, postharvest changes,
packing house operation, packing and packaging, storage, postharvest diseases
of crop commodities, and practically related laboratory.

040413505

คุณภาพของผักและผลไมสด
(Quality of Fresh Fruits and Vegetables)
วิชาบังคับกอน : 040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
Prerequisite : 040413103 General biology II
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องคประกอบของคุณภาพ
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพของผักและผลไมสดบางชนิด คุณภาพผักและ
ผลไมสดเพื่อการสงออกและอุตสาหกรรม และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
Quality component, factor affecting quality, quality assessment, quality
standard and quality control of some fresh fruits and vegetables, quality of
fresh fruits and vegetable for export and industry , and practically related
laboratory.
040413510

เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมและผัก
3(2-3-5)
(Fruit and Vegetable Processing Technology)
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 040413201 General Microbiology
การปฏิบัติและการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
การบรรจุและขนสง
คุณภาพของผลไมและผักที่ใชในการแปรรูป
ผลของกระบวนการแปรรูปตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ
กระบวนการแปรรูปและถนอมรักษาผักและผลไม โดยการควบคุมสภาพ
บรรยากาศ การแชเย็น การแชเยือกแข็ง การอบแหง การแชอิ่ม การบรรจุกระปอง การ
หมักดอง น้ําผักและผลไม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การใชประโยชนจากของเหลือ
จากอุตสาหกรรมผักและผลไม
การพัฒนาผลิตภัณฑผลไมและผักและเทคโนโลยีใหมๆ
และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
Handling and storage of postharvesting produces, packing and
transportation; quality of fruit and vegetable used for processing; effect of
processing on product quality, processing and preservation of fruit and
vegetable using atmospheric control, chilling, freezing, drying, osmosis by
sugar, canning, pickling, fruit and vegetable juice, product quality control,
utilization of by product from fruit and vegetable industry, product
development of fruit and vegetables recent technology and practically related
laboratory.

040413512

การแปรรูปผลิตภัณฑนม
(Dairy Products Processing )
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 040413201 General Microbiology
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ภาพรวมผลิตภัณฑนมในอุตสาหกรรม และการผลิตน้ํานมดิบ องคประกอบทางเคมี
กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ํานม การควบคุมคุณภาพของน้ํานมดิบ ผลิตภัณฑนมสด
ผลิตภัณฑครีม ผลิตภัณฑไอศกรีมและของหวานแชแข็ง ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑนมขน
ผลิตภัณฑนมผง ผลิตภัณฑเวยและโปรตีนนม ผลิตภัณฑนมหมัก ผลิตภัณฑเนยแข็งและ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
Overview of dairy products in industry and raw milk production; chemical,
physical and microbiological compositions of milk, quality control of raw milk,
fresh milk product, cream, icecream and sweetened-frozen products, butter,
condensed milk, milk powder, whey product and milk protein, fermented milk
products, cheese and practically related laboratory.
040413514

หลักการและการประยุกตใชวัตถุเจือปนอาหาร
3(3-0-6)
(Principles and Application of Food Additives)
วิชาบังคับกอน : 040413307 เคมีอาหาร 2
Prerequisite : 040413307 Food Chemistry II
กฎหมายอาหารที่เกี่ยวของกับการใชวัตถุเจือปนอาหาร
คุณสมบัติและการ
ประยุกตใชสารเคมีประเภทกรด ดาง บัฟเฟอร สารตานเชื้อจุลินทรีย สารทดแทนความ
หวาน สารใหความคงตัว สารใหความแข็งตัว สารทดแทนไขมัน สารปองกันการจับตัวเปน
กอน สารที่ทําใหเกิดเจล แปง กัม สารชวยปองกันการหืน สารตานอนุมูลอิสระ และสาร
อื่น ๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร
Food law related to the use of food additives. Properties and
application of chemicals, acid, bases, buffer, antimicrobial agent, sweetener,
thickening agent, fat replacer, anticoagulating agent, gelling agent, starch,
gum, antioxidant and others used in food industry.

040413518

เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Biotechnology)
วิชาบังคับกอน : 040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 040413103 General biology II
ความหลากหลายของจุลินทรียในดิน มหาสมุทร สภาวะสุดขั้วและการนําไปใช
ประโยชน การศึกษาความหลากหลายและกิจกรรมของประชากรจุลินทรีย การยอยสลาย
สารอินทรียปนเปอนดวยวิธีทางชีวภาพ การฟนฟูทางชีวภาพ เศรษฐกิจชีวภาพ ชีวมวล
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พลังงานชีวภาพ ผลิตภัณฑชีวภาพ กระบวนการผลิตที่สะอาดและการนําเทคโนโลยีชีวภาพไป
ใชในกระบวนการผลิตทีส่ ะอาด
Microbial diversity in soil, marine and extreme environments and its
application, assessment of microbial biodiversity and activity of microbial
community, biodegradation of contaminated organic compounds,
bioremediation, bioeconomy, biomass, bioenergy, biobased products, cleaner
production and application of biotechnology in cleaner production
040503014

สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน
3(3-0-6)
(Statistics and Introduction to Experimental Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ขอมูลและการวัดคาความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปนบางรูปแบบ
แนวคิดของการประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน หลักสําคัญของการวางแผนการทดลอง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ สุมในบล็อกสมบูรณ จัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล
แผนการทดลองแบบสพิ๊ตพล็อต การเปรียบเทียบเชิงซอน เทคนิคการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม ขอมูลที่มีปญหา
Data and probability measurement, probability distribution of some
form, concept of estimation and hypothesis testing, fundamental of
experimental design, completely random design, randomized complete block,
latin squares, factorial experiment, split plot design, complex comparison,
analysis of covariance, problematic data.

040603002

ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบคอมพิวเตอร การแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอร และใชโปรแกรมประยุกตเพื่อ
เปนเครื่องมือในการแกปญหา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลเอกสาร
ประมวลผลขอมูล
การเขาถึงระบบเครือขาย และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

54

มคอ. 2
Computer system, computer-based problem solving, computer
applications as a problem-solving tool, computer technology in document
processing and data processing, accessing to network systems and efficient
electronic communications.
050213201

บทบาทของผูบริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
(Consumer’s Roles in Product Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พฤติกรรมและบทบาทของผูบริโภคตอการพัฒนาผลิตภัณฑ สํารวจผูบริโภคโดยการ
คัดเลือกผูบริโภคกลุมเปาหมายที่ใชผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ การสรางแบบสอบถามเพื่อ
การสํารวจผูบริโภค การเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินผลการสํารวจผูบริโภค และการ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
Behavior and roles of consumers on product development, surveying
target consumers using products, goods or services, questionnaire construction
for consumer survey, data collection, data analysis, evaluation of the survey
results, and its applications in everyday life.

080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการ
เรียนรูคาํ ศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียน
ประโยคและยอหนาที่มีโครงสรางไมซับซอน ตลอดจนการฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรู
แบบพึ่งตนเอง
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level
in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users.
Learning vocabulary and grammatical structures through conversations,
academic and general journals. Writing non-complex sentences and
paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and
through e-learning.
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080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
บูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรู
คําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่
มีโครงสรางซับซอนและยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing at
basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse
users. Learning vocabulary and grammatical structures through conversations,
academic and general journals. Writing complex sentences and paragraphs.
Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-learning to
promote life-long learning.

080103012

การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
เทคนิคและกลวิธี การอาน พัฒนาทักษะการอานโดยการทํากิจกรรมในชั้นเรียนและ
การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
Reading techniques and strategies, develop students reading abilities
through class activities and self-access learning.

080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การเขียนยอหนา การเขียนเลาเรื่อง องคประกอบของยอหนา กระบวนการเขียน
กิจกรรมการใหขอมูลปอนกลับจากเพื่อนและครูผูสอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and exposity types, paragraph
component, writing process, peer feedback and teacher feedback activities.
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080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication
in daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing
opinions.

080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการใชภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การตอนรับลูกคาและ
ผูเยี่ยมชม การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การเขียนและนําเสนอ
โครงการ
Language skills for work, simple business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and
products, writing and presenting projects.

080103019

ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(English for Scientists)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนดานวิทยาศาสตร การเขียนรายงานการทดลองโดยใช
เอกสารอางอิง การนําเสนอผลงาน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing in science, writing
experiment reports with references, and presentations.

080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

3(3-0-6)
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ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การ
จัดการธุรกิจ การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types
of business, business management, business information technology
management, business ethics and social responsibility.
080203909

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
3(3-0-6)
กลุมประชาคมอาเซียน
(Asean Economic Political and Cultural Studies)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูเกี่ยวกับประเทศตางๆ ในกลุมประชาคมอาเซียนในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Broad-base multidisciplinary introduction course about the ASEAN
countries in dimensions of economic, political, social and multi-cultural
characteristics of ASEAN countries.

080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปน
ผูเลนและผูชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying skills to play games, good
sportsmanship and spectator.

080303502

วอลเลยบอล
(Volleyball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

1(0-2-1)

58

มคอ. 2
ประวัตขิ องกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปน
ผูเลนและผูชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัตขิ องกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผู
เลนและผูชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying skills to play games, good
sportsmanship and spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การ
ปลูกฝงความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for
developing knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing
and ballroom dancing.

080303505

เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

1(0-2-1)
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ประวัตขิ องกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การ
เปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303506

เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwando)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการตอสูปองกันตัวในรูปแบบของเทควันโด ฝกการตอสู
ปองกันตัว ตั้งแตขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นขึ้นสายสีเหลืองขั้น 1 กฎ กติกา มารยาท
และบทบัญญัติของเทควันโดกับการปองกันตัวในชีวิตประจําวัน
History of Taekwondo, practice in basic skills (from white belt to first
yellow belt), rules, regulation, etiquette, ethics, and application in daily life.

080303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัตขิ องกีฬาฟุตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน นําไปถายทอดใหผูอื่น การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of football, techniques, rules, regulations and etiquette
transferring of knowledge to others, good sportsmanship and spectator.

080303508

เซปกตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak–Takraw)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัตกิ ีฬาตระกรอ เทคนิคการเลน เขาใจกฎ กติกา มารยาทของผูเลนและผูชมที่ดี
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลน และนําไปถายทอดใหผูอื่นได
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History of Sepak-Takraw, techniques, rules, regulations, player and
spectator etiquette, practice in basic skills and applying skills to play games
and transferring knowledge to others.
080303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน ฝก
ทักษะพื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดการแขงขันกีฬาเปตอง
การแขงขันกีฬาภายในชั้นเรียน
History of Pétanque, rules, regulations, ethical standards for
competition, playing equipment, practice in basic skills: holding ball, throwing,
hitting and counting points, organizing competition programs and competition
in class.

080303510

ไทจี๋/ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของไทจี๋ / ไทเกก การปองกันการบาดเจ็บจากการฝก การฝก
ทักษะพื้นฐาน การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเทาและลําตัว การฝกลมปราณไทจี๋ / ไทเกก 18
ทา และการฝกมวยไทจี๋ / ไทเกก ขั้นที่ 1
History and development of Taiji/ Taikek, prevention of injury from
practicing, basic skills practice : balancing and movement of feet and body,
practicing 18 patterns of Taiji/ Taikek and level-I Taiji/taikek.
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1

ลําดับที่

นางวิไล รังสาดทอง

นายสุรยิ า ฤธาทิพย
(ประธานหลักสูตร)

ชื่อ – นามสกุล
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Hokkaido University,
Japan
Hokkaido University,
Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบัน/ประเทศ

สําเร็จการศึกษาจาก

2538

2542

2545

ป
พ.ศ.
อาจารย

ตําแหนงทาง
วิชาการ

- D. Tech. Sc..(Post- สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 2538 ศาสตราจารย
harvest Technology
and Food Process
Engineering )
- M. Agr. (Agricultural Kyoto University, Japan 2530
Chemistry)
- B.Agr. (Agricultural Chiba University, Japan 2528
Chemistry)

- Ph.D. (Applied
Bioscience)
- M. Agr. (Agricultural
Chemistry)
- วท.บ.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

3.2. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ตามเอกสารหนา
67-69

ตามเอกสารหนา 67

6

10

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือ ทีที่มอี ยู
การแตงตํารา)
แลว

7

6

ที่จะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)

มคอ. 2
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สถาบัน/ประเทศ

ป
พ.ศ.

ตําแหนงทาง
วิชาการ

นายวิชัย ดํารงโภคภัณฑ - วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
- วท.ม. (ชีววิทยา)
- วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- วท.บ. (ชีววิทยา)

5

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั

- วท.ม. (พฤกษศาสตร)

นางสาวไพรินทร กปลา
นนท

ตามเอกสาร
หนา 69-70

2552

2543

2538

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 71

8

8

6

7

6

6

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ (การ (ชั่วโมง/สัปดาห)
คนควาวิจัย
ทีท่ ่มี ี ที่จะมีใน
หรือการแตง
อยู หลักสูตร
ตํารา)
แลว ปรับปรุง

2534 รองศาสตราจารย ตามเอกสาร
หนา 70
2526

นางสาวรสมันต จงเจริญ - Ph.D. (BiologicalSciences) University of Warwick, UK 2546 ผูชวย
- M.Sc. (Food and
University of Reading, UK 2540 ศาสตราจารย
Agricultural Biotechnology)
- วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2538

ชื่อ –นามสกุล

4.

3
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สถาบัน/ประเทศ

สําเร็จการศึกษาจาก

64

- Ph.D. (Food Microbiology) University of Nottingham, UK
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางสาวิตรี วทัญู
ไพศาส

3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง

University of Osaka Prefecture,
Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- Ph.D. (Plant Biotechnology) University of Canterbury, NZ
- วท.ม. (พฤกษศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายสมโภชน นอยจินดา - Ph.D. (Postharvest
Physiology)
- วท.ม. (พืชสวนหลังการเก็บ
เกี่ยว)
- วท.บ. (พืชสวน)

นายกิตติ โพธิปทมะ

1

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

2.

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่

3.2.2 อาจารยผูสอน

2543 รองศาสตราจารย
2536
2532

2529

2535

2543 รองศาสตราจารย

2545 รองศาสตราจารย
2531
2528

ป
พ.ศ.

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ตามเอกสาร
หนา 77-78

ตามเอกสาร
หนา 74-76

ตามเอกสาร
หนา 71-74

9

8

9

6

7

6

ผลงานทาง
ภาระการสอน
วิชาการ (การ (ชั่วโมง/สัปดาห)
คนควา วิจัย ที่มอี ยู ที่จะมีใน
หรือการแตง แลว หลักสูตร
ตํารา)
ปรับปรุง

มคอ. 2

65

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมธนารักษ

นางสาวอมราภรณ แกวชะฎา

6.

นายปกขวัญ หุตางกูร

ชื่อ –นามสกุล

5

4

ลําดับ
ที่
สถาบัน/ประเทศ

ป
พ.ศ.

ตําแหนงทาง
วิชาการ

2542

2552 ผูชวย
ศาสตราจารย
2545

- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
วิทยาเขตปตตานี
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
วิทยาเขตหาดใหญ
- วท.บ. (เคมี - ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2545 รอง
ศาสตราจารย
2539
2531

- Ph.D. (Food Science Ohio State University, USA
& Nutrition)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (จุลชีววิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- Ph.D. (Biotechnology) Murdoch University, Australia 2543 ผูชวย
- วท.ม. (พันธุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2531 ศาสตราจารย
- วท.บ. (พันธุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2528

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก

ตามเอกสาร
หนา 80-81

ตามเอกสาร
หนา 78-80

8

6

8

8

ผลงานทาง ภาระการสอน
วิชาการ
(ชั่วโมง/
(การคนควา
สัปดาห)
วิจัยหรือ ที่มี ที่จะมี
การแตง อยู ใน
ตํารา)
แลว หลักสูต
ตามเอกสาร 12
7
หนา 78

มคอ. 2

มคอ. 2
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารย ดร. สุริยา ฤธาทิพย
บทความ
1. ไพรินทร กปลานนท สุริยา ฤธาทิพย และ อุทร ชิขุนทด. (2558). การสกัดสีจากเสนใยและดอก
เห็ดตับเตา (Boletus spp.) เพื่อการยอมสีเสนไหมไทย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 46(3) (พิเศษ),
21-24.
2. Chantawongsatorn, K., Vatanyoopaisarn, S. and Rutatip, S. (2016). Phylogenetic
analysis of 16S rDNA sequences of Pediococcus acidilactici TISTR 2309: relationships
between closely related species. KMUTNB International Journal of Applied Science
and Technology, 9(2), 137–144.
3. Bodhipadma K, Noichinda S, Rutatip S, Prasertsong S and Phanomchai S. (2015).
Multiple shoot induction from axillary bud of Kradang Nga Chin (Artabotrys
hexapetalus). Agricultural Science Journal, 46(3) (Suppl.), 185-188 (in Thai).
รองศาสตราจารย ดร. วิไล รังสาดทอง
บทความ
1. ฐาปนา กอวงษ, พิณนรา ศิรพิ ัฒนพิบูลย, ชัยมลล อิสระกุลฤทธา, วิชัย ดํารงโภคภัณฑ,
เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ, และวิไล รังสาดทอง. (2558). การลดของเสียในผลิตภัณฑสินคา A.
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, 14(2), 29-39.
2. Ngaowthong, C., Rungsardthong, V. and Siengchin, S. (2016). Polypropylene/ hemp
woody fiber composites: morphology, mechanical, thermal properties and water
absorption behavior. Advances in Mechanical Engineering, 8 (3), 1-10.
3. Wachirasiri, K., Wanlapha, S., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. (2016). Use of amino
acids as a phosphate alternative and their effects on quality of frozen white shrimps
(Penaeus vanamei). Journal of Food Science and Technology, 69, 303-311.
4. Korkerd, S., Wanlapa, S., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. (2016).
Expansion and functional properties of extruded snacks enriched with nutrition
sources from food processing by-products. Journal of Food Science and Technology,
53 (1), 561-570.
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5. Wongsa, J., Uttapap, D., Lamsal, B.P. and Rungsardthong, V. (2015). Effect of puffing
conditions on physical properties and rehydration characteristic of instant rice
product. International Journal of Food Science and Technology, 51, 672-680.
6. Wandee, Y., Uttapap, D., Puncha-arnon, S., Puttanlek, C., Rungsardthong, V. and
Wetprasit, N. (2015). Quality assessment of noodles made from blends of rice flour
and canna starch. Food Chemistry, 179, 85-93.
7. Juansang, J., Puttanlek, C., Rungsardthong, V., Punchanont, S., Jiranuntakul, W., and
Uttapap, D. (2015). Pasting properties of heat–moisture treated canna starches using
different plasticizers during treatment. Carbohydrate Polymers, 122, 152–159.
8. Klaochanpong, N., Punchanont, S., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V.
(2015). Physicochemical and structural properties of debranched waxy rice, waxy corn
and waxy potato starches. Food Hydrocolloids, 45, 218-226.
9. Sereewat, P., Suthipinittham, C., Sumathaluk, S., Puttanlek, C., Uttapap, D. and
Rungsardthong, V. (2015). Cooking properties and sensory acceptability of spaghetti
made from rice flour and defatted soy flour. LWT - Food Science and Technology,
60(2), 1061-1067.
10. Boontima, B., Noomhorm, A., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V.
(2015). Mechanical properties of sugarcane bagasse fiber-reinforced soy based
biocomposites. Journal of Polymers and the Environment, 23, 97-106.
11. Wandee, Y., Punchanont, S., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. (2014).
Enrichment of rice noodles with fiber-rich fractions derived from cassava pulp and
pomelo peel. International Journal of Food Science and Technology, 49(11), 23482355.
12. Saenghirunwattana, P., Noomhorm, A. and Rungsardthong, V. (2014). Mechanical
properties of soy protein based "green" composites reinforced with surface modified
cornhusk fiber. Industrial Crops and Products, 60, 144-150.
13. Thaunkhong, K., Uttapap, D., Puncha-arnon, S., Rungsardthong, V. and Puttanlek, C.
(2014). Study on paste behaviors of native and modified canna starches for using as a
thickening agent. KMUTT Research and Development Journal, 37(1), 61-75.
14. Thaunkhong, K., Uttapap, D., Puncha-arnon, S., Rungsardthong, V. and Puttanlek, C.,
(2014). Application of native and modified canna starches as thickening agent in
tomato sauce. KMUTT Research and Development Journal, 37(1), 45-60.
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15. Jiranuntakul, W., Sugiyama, S., Tsukamoto, K., Puttanlek, C., Rungsardthong, V.,
Puncha-arnon, S. and Uttapap, D. (2013). Nano-structure of heat–moisture treated
waxy and normal starch. Carbohydrate Polymers, 97(1), 1-8.
16. Siengchin, S. and Rungsardthong, V. (2013). HDPE reinforced with nanoparticle,
natural and animal fibers: Morphology, thermal, mechanical, stress relaxation, water
absorption and impact properties. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 26
(8), 1025-1040.
หนังสือ/ ตํารา
1. วิไล รังสาดทอง. (2559). เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ยูโอ
เพน จํากัด. 409 หนา.
2. วิไล รังสาดทอง. (2557) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ แอนด
เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด. 530 หนา.
3. Rungsardthong, V. (2014) Processing effects on some properties and functional
components of extruded foods. in: Functional Foods, Dietary Supplements: Processing
Effects and Health Benefits. Noomhorm, A. and Ahmad, I. (Eds.). U.K: John Wiley &
Sons, LTD. p. 327-363.
สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
1. วิไล รังสาดทอง และอุษราพรรณ พิธานธนกุล. กรรมวิธีการผลิตอนุภาคซีนขนาดนาโนที่มีการกักเก็บ
สารแกมมาโอไรซานอล. ยื่นขอรับการจดอนุสิทธิบัตร เมื่อ 30 เมษายน 2558
ผูชวยศาสตราจารย ดร. รสมันต จงเจริญ
บทความ
1. พนิดา อากาศวิภาต, ทิพรัตน ฟู, ณัฐปภัสร ศิรสิ ุขชัยถาวร, ณัฐพร อาวะกุลพาณิชย, รสมันต จงเจริญ
และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ. (2558). การนํากากใบชามาใชซ้ําเพื่อผลิตเครื่องดื่มชา. วารสาร
วิทยาศาสตรประยุกต, 14(1), 45-57
ผลงานนําเสนอ
1. จันทกานติ์ จันทะเวช, มลธิสา ชาญประเสริฐ, เสาวลักษณ สังขทอง, พัทธนันท อุสาหะ และ รส
มันต จงเจริญ. (2559). การศึกษาประสิทธิภาพในการทําความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสอาหารใน
กระบวนการผลิตขาวพรอมรับประทาน.
นําเสนอโปสเตอร,
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 4, POS-BS-036, 31 พฤษภาคม,
โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเว็นชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
1. รสมันต จงเจริญ และ สริญญา ชวพันธ. (2556). การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการผลิตพอ
ลิ-3-ไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียที่แยกไดจากน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร. ทุนวิจัยคณะ
วิทยาศาสตรประยุกต มจพ. ประจําป 2551. 93 หนา.
หนังสือ/ ตํารา
1. สาวิตรี วทัญูไพศาล, รสมันต จงเจริญ, วรรณรัก นพเจริญกุล และพีรพงษ พรวงศทอง. (2558).
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับนักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ. 129
หนา
2. สาวิตรี วทัญูไพศาล รสมันต จงเจริญ และวิชัย ดํารงโภคภัณฑ. (2556). คูมือปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทั่วไป. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนยผลิตตําราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ. 115 หนา
รองศาสตราจารยไพรินทร กปลานนท
บทความ
1. ไพรินทร กปลานนท สุริยา ฤธาทิพย และ อุทร ชิขุนทด. (2558). การสกัดสีจากเสนใยและดอกเห็ด
ตับเตา (Boletus spp.) เพื่อการยอมสีเสนไหมไทย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 46(3) (พิเศษ), 2124.
2. ไพรินทร กปลานนท อรรถพร รอยถิ่น อรุณี พอคา ปติพงษ ปานเสน และ วลัยรัตน จันทรวงศ.
(2558). ผลของการยอมสีเสนไหมไทยจากเสนใยเห็ดขอนแดง (Pycnoporus cinnabarinus).
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 46(3) (พิเศษ), 445-448.
3. Kromfang, I., Chikhunthod, U., Karpilanondh, P. and Thumthanaruk, B. (2015).
Identification of volatile compounds in jellyfish protein hydrolysate. KMUTNB
International Journal of Applied Science and Technology, 8(2), 153-161.
4. Imjongjairak, S., Jommuengbout, P., Karpilanondh, P., Katsuzaki, H., Sakka, M., Kimura,
T., Pason, P., Tachaapaikoon, C., Romsaiyud, J., Ratanakhanokchai, K. and Sakka, K.
(2015). Paenibacillus curdlanolyticus B-6 xylanase Xyn10C capable of producing a
doubly arabinose-substituted xylose, α-L-Araf-(12)-[α-L-Araf-(13)]-D-Xylp, from rye
arabinoxylan. Enzyme and Microbial Technology, 72, 1-9.
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อ. ดร. วิชัย ดํารงโภคภัณฑ
บทความ
1. ฐาปนา กอวงษ, พิณนรา ศิริพัฒนพิบูลย, ชัยมลล อิสระกุลฤทธา, วิชัย ดํารงโภคภัณฑ,
เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ, และวิไล รังสาดทอง. (2558). การลดของเสียในผลิตภัณฑสินคา A.
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, 14 (2), 29-39.
2. ปณธร จันทนพ, วรรณี ฉินศิริกุล, ชาริณี วิโนทพรรษ, วิชัย ดํารงโภคภัณฑ และเบญจวรรณ
ธรรมธนารักษ. (2557). คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลําไยสดบรรจุภายใตสภาวะบรรยากาศ
ดัดแปลง. วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 24(3), 614-623.
3. วิชัย ดํารงโภคภัณฑ. (2557). เครื่องดื่มเสริมแคลเซียม. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, 13 (1), 94102.
หนังสือ/ ตํารา
1. สาวิตรี วทัญูไพศาล และ วิชัย ดํารงโภคภัณฑ. (2558). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและ
อุตสาหกรรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนยผลิตตําราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ. 172 หนา
2. สาวิตรี วทัญูไพศาล รสมันต จงเจริญ และวิชัย ดํารงโภคภัณฑ. (2556). คูมือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนยผลิตตําราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ. 115 หนา
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ โพธิปท มะ
บทความ
1. พัฒน สุขมี, สมโภชน นอยจินดา และ กิตติ โพธิปทมะ. (2558). ลักษณะทางสรีรวิทยาและกายวิภาค
ศาสตรของคะนาจีนตอการสูญเสียน้ําหนักหลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 46(3)
(พิเศษ), 761-764.
2. กิตติ โพธิปทมะ, สมโภชน นอยจินดา, สุริยา ฤธาทิพย, สรอยทิพย ประเสริฐสงค และ เสาวรส
พนมชัย. (2558). การชักนําใหเกิดกลุมยอดจากตาขางของกระดังงาจีน (Artabotrys hexapetalus).
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 46(3) (พิเศษ), 185-188.
3. ธนากร สวางชาติ, ปณธร จันทนพ, อรรถพร รอยถิ่น, อุทร ชิขนุ ทด, กิตติ โพธิปท มะ และ สมโภชน
นอยจินดา. (2558). สารตานอนุมูลอิสระในดอกโสนและแคที่ระยะความแกแตกตางกัน. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร, 46(3/1)(พิเศษ), 203-206.
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4. ปณธร จันทนพ, เกศวรี นัยสุภาพ, ภฤธัช เหลืองศรีอําพร, ชูชาติ วัฒนวรรณ, กิตติ โพธิปท มะ และ
สมโภชน นอยจินดา. (2558). ความแตกตางของสารตานอนุมูลอิสระในทุเรียนพันธุลูกผสมจันทบุร.ี
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 46(3/1) (พิเศษ), 75-78.
5. Noichinda S, Bodhipadma K, Yengmanit C, Siritikul J and Wongs-Aree C. (2015). Esters:
A typical odor of kradang nga chin (Artabotrys hexapetalus) flower. Agricultural
Science Journal, 46(3)(Suppl.), 864-866.
6. Noichinda S, Bodhipadma K, Kruersawat N, Rongyen C and Chikhuntod U. (2015).
Initiation of kradang nga chin (Artabotrys hexapetalus) flower scent by ethephon.
Agricultural Science Journal, 46(3)(Suppl.), 673-676.
7. Naisupab K, Roythin A, Sawangchart T, Luangsriumporn P, Bodhipadma K and
Noichinda S. (2015). Effect of different maturity stages and storage time on
antioxidants of Chi-Fah Yai (Capsicum annuum) fruits. Agricultural Science Journal,
46(3/1) (Suppl.), 157-160.
8. Noichinda S, Bodhipadma K, Dansakul P, Wongs-Aree C and Sangudom T. (2015).
Induction of antioxidants in ripe 'Hom Thong' bananas (Musa, AAA Group) by calcium
carbide treatment. Acta Horticulturae (ISHS), 1088, 217-221.
9. Bodhipadma K, Noichinda S, Yompakdee C, Tamtimdee W, Chikhuntod U and Leung
DWM. (2015). Comparative study of in vitro and in vivo inflorescence of feathered
amaranth. KMUTNB Int J Appl Sci Technol, 8(3), 173–177.
10. Noichinda S, Bodhipadma K, Tusvil P, Sathitwiangthong U, Sangudom T and Ketsa S.
(2015). The physiology of chilling injured longan fruit. Journal of Applied Science,
14(1), 1-8.
11. Wongsen W, Bodhipadma K, Noichinda S and Leung DWM. (2015). Influence of
different 2,4-D concentrations on antioxidant contents and activities in sweet basil
leaf-derived callus during proliferation. International Food Research Journal, 22(2),
638-643.
12. Tongtao S, Srilaong V, Kanlayanarat S, Noichinda S, Bodhipadma K, Khumjareon S,
and Leung DWM. (2015). Sugar status at harvest and during postharvest storage of
Nephelium lappaceum cv. ‘Sri-Chompoo’ fruit from different maturity stages.
International Food Research Journal, 22(1), 179-184.
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13. Tongtao S, Srilaong V, Boonyaritthongchai P, Wasusri T, Kanlayanarat S, Noichinda S,
Bodhipadma K and Khumjareon S. (2014). Sugar metabolism during postharvest
storage of ‘Rongrien’ rambutan fruit at different stages of maturity. International Food
Research Journal, 21(3), 1115-1118.
14. Tongtao S, Srilaong V, Kanlayanarat S, Noichinda S, Bodhipadma K and Khumjareon
S. (2013). Sugar components and invertase activity in different maturity stages of
'Rongrien' rambutan. Acta Horticulturae (ISHS), 1011, 81-85.
15. Bodhipadma K, Noichinda S, Maneeruang T, Nathalang K, Punnakanta L and Leung
DWM. (2013). Effect of paclobutrazol on three different aquatic macrophytes under in
vitro monoculture or polyculture conditions. African Journal of Biotechnology, 12(39),
5809-5813.
16. Wongsen W, Bodhipadma K, Noichinda S and Leung DWM. (2013). Relationship
between leaf position and antioxidant properties in three basil species. International
Food Research Journal, 20(3), 1113-1117.
17. Bodhipadma K, Noichinda S, Thaiyanto P and Leung DWM. (2013). Morphology,
viability, and germinability of pollen from two forms of Nymphaea nouchali var.
versicolor, A day-blooming waterlily. ScienceAsia, 39(2), 214-218.
ผลงานนําเสนอ
1. Noichinda S, Bodhipadma K, Boonyarit C and Wongs-Aree C. (2015). Changes of
Antioxidative Properties in Cold Stored Rose Apple [Syzygium samarangense (Blume)
Merr. & Perry] Fruit. In: Wongs-Aree C., Kanellis A.K., Penchaiya P. and Kanlayanarat S.
(Eds.) Proceeding of the International Symposium on Quality Management of Fruits
and Vegetables for Human Health, Bangkok, Thailand, August 5-8, 2013, 281-284.
2. Noichinda S., Bodhipadma K., Jirapong C., Panaaphichon S. and Wongs-Aree C. (2015).
The Physiology of Chilling Injured Mangosteen Fruit. In: Wongs-Aree C., Kanellis A.K.,
Penchaiya P. and Kanlayanarat S. (Eds.) Proceeding of the International Symposium on
Quality Management of Fruits and Vegetables for Human Health, Bangkok, Thailand,
August 5-8, 2013, 249-254.
3. Noichinda S., Bodhipadma K., Katevorakitti T. and Wongs-Aree C. (2015). Changes in
Sugar Component and Its Enzyme Activity in Cold Stored Mangosteen Fruit. In:
Wongs-Aree C., Kanellis A.K., Penchaiya P. and Kanlayanarat S. (Eds.) Proceeding of the
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International Symposium on Quality Management of Fruits and Vegetables for Human
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รองศาสตราจารย ดร. สมโภชน นอยจินดา
บทความ
1. พัฒน สุขมี, สมโภชน นอยจินดา และ กิตติ โพธิปทมะ. (2558). ลักษณะทางสรีรวิทยาและกายวิภาค
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4. ปณธร จันทนพ, เกศวรี นัยสุภาพ, ภฤธัช เหลืองศรีอําพร, ชูชาติ วัฒนวรรณ, กิตติ โพธิปทมะ และ
สมโภชน นอยจินดา. (2558). ความแตกตางของสารตานอนุมูลอิสระในทุเรียนพันธุลูกผสมจันทบุร.ี
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 46(3/1) (พิเศษ), 75-78.
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9. Noichinda S, Bodhipadma K, Dansakul P, Wongs-Aree C and Sangudom T. (2015).
Induction of antioxidants in ripe 'Hom Thong' bananas (Musa, AAA Group) by calcium
carbide treatment. Acta Horticulturae (ISHS), 1088, 217-221.
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15. Tongtao S, Srilaong V, Kanlayanarat S, Noichinda S, Bodhipadma K and Khumjareon S.
(2013). Sugar components and invertase activity in different maturity stages of
'Rongrien' rambutan. Acta Horticulturae (ISHS), 1011, 81-85.
16. Bodhipadma K, Noichinda S, Maneeruang T, Nathalang K, Punnakanta L and Leung
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รองศาสตราจารย ดร. สาวิตรี วทัญูไพศาล
บทความ
1. สาวิตรี วทัญูไพศาล และ ถวิลวงศ คูหากองเกียรติ. (2557). การเจริญของเชื้อจุลินทรียที่แยกได
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1. ไกรศร ตั้งโอภากุล, สาวิตรี วทัญูไพศาล, สมชาติ รุงเรืองสรการ และสรร รัตนสัญญา. (2556). การ
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หนังสือ/ ตํารา
1. สาวิตรี วทัญูไพศาล, รสมันต จงเจริญ, วรรณรัก นพเจริญกุล และพีรพงษ พรวงศทอง. (2558).
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับนักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ. 129
หนา
2. สาวิตรี วทัญูไพศาล และ วิชัย ดํารงโภคภัณฑ. (2558) ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและ
อุตสาหกรรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนยผลิตตําราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ. 172 หนา
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปกขวัญ หุตางกูร
บทความ
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วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 25(3), 439-448
2. เอฎฐวรรณ ชมชื่น และปกขวัญ หุตางกูร. (2558). การขยายพันธุพลับพลึงธาร (Crinum
thaianum) โดยการเลี้ยงชิ้นสวนเฮาสทอเรียมในวุนอาหาร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตรแหงประเทศไทย, ครั้งที่ 9, 94-103
3. รวิพรรณ วัฒนชลทิศ, จิรนันท วงศจิราษฎร, ปกขวัญ หุตางกูร และอุทร ชิขุนทด. (2556). การเลี้ยง
ชิ้นสวนใบพลับพลึงธารในวุนอาหารสังเคราะห. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 44(2), 381-384.
4. เอฎฐวรรณ ชมชื่น และปกขวัญ หุตางกูร. (2556). ผลของปจจัยแสงตอการเพาะเลียงชิ้นสวนเมล็ด
พลับพลึงธาร (Crinum thaianum) ในวุนอาหารสังเคราะห. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 44(2), 7780.
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1. ปกขวัญ หุตางกูร และ สมศักดิ์ สุนทรนวภัทร. (2558). พลับพลึงธาร (Crinum thaianum) พืชน้ํา
หนึ่งเดียวในโลกของไทยที่ใกลสูญพันธุ. กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาสน (1977) จํากัด.
รองศาสตราจารย ดร. เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ
บทความ
1. จิรัฐิติกาล บุณธนากร, วรรณี ฉินศิริกุล, นพดล เกิดดอนแฝก, ชาริณี วิโนทพรรษ, ปกขวัญ หุตางกูร
และเบญจวรรณ ธรรมธนารักษ. (2558). การยืดอายุขาวโพดฝกออนดวยฟลมเจาะรูขนาดไมครอน.
วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 5(3), 439-448.
2. พนิดา อากาศวิภาต, ทิพรัตน ฟู, ณัฐปภัสร ศิริสุขชัยถาวร, ณัฐพร อาวะกุลพาณิชย, รสมันต จงเจริญ
และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ. (2558). การนํากากใบชามาใชซ้ําเพื่อผลิตเครื่องดื่มชา. วารสาร
วิทยาศาสตรประยุกต, 14(1), 45-57.
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3. ฐาปนา กอวงษ, พิณนรา ศิริพัฒนพิบูลย, ชัยมลล อิสระกุลฤทธา, วิชัย ดํารงโภคภัณฑ,
เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ และวิไล รังสาดทอง. (2558). การลดของเสียในผลิตภัณฑสนิ คา A.
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, 14(2), 29-39.
4. ปณธร จันทนพ, วรรณี ฉินศิริกุล, ชาริณี วิโนทพรรษ, วิชัย ดํารงโภคภัณฑ และเบญจวรรณ
ธรรมธนารักษ. (2557). คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลําไยสดบรรจุภายใตสภาวะบรรยากาศ
ดัดแปลง. วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 24(3), 614-623.
5. เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ และอาทิมา ลือยศ. (2557). คุณสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซท
จากแมงกะพรุน. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, 13(2), 33-42.
6. สมบูรณศักดิ์ ศิลาเปรื่อง, พิสิฐ วงศสงาศรี และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ. (2557). ภาวะที่
เหมาะสมตอสมบัติของโฟมและอิมัลชั่นของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนยอยดวยเอนไซมโบรมิ
เลนโดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 45(2) (พิเศษ), 447-480.
7. อติชาต ทัฬหชาติโยธิน, พัชรี ชัยกิจวิสุทธิกุล, ธัญลักษณ ธีระพรกิตติกุล และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ. (2557). การศึกษากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑผงโรยขาวจากผัก 5 ชนิด. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร, 45(2) (พิเศษ), 253-256.
8. คณิตนันท เอซัน, เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ, สุภาภรณ เลขวัต และ รัฐกรณ จํานงผล. (2557). ผล
ของสภาวะการอบแหงแบบพนฝอยตอความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระของน้ําตาลมะพราว
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10. อุบลพันธ รอดสุวรรณ, อุษราพรรณ พิธานธนกุล, พรจิตรา จันทรเจริญ และ เบญจวรรณ ธรรมธนา
รักษ. (2556). คุณลักษณะทางกายภาพของแผนแปงเกี๊ยวซาผสมสีธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร
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11. คณิตนันท เอซัน, จุฑามาศ ศิลปภักดี, ไอริณ เจริญสุข และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ. (2556).
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานและสหกิจศึกษา)
นักศึกษาในโครงการปกติตองเขาฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ในหนาที่ผลิต ควบคุมคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา หรือฝกในหนวยงานราชการ เชน หนวยงานวิจัย หนวยงานวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารสดและ
แปรรูป โดยฝกตามภารกิจของสถานที่ฝก ไมต่ํากวา 180 ชั่วโมง สวนนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา
นอกจากจะปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการแลว
ยังตองทําโครงงานแกไขปญหาของ
สถานประกอบการ หรือหนวยงานวิจัยตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษารวมกันอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยผูประสานงานโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลาฝกไมต่ํากวา 16 สัปดาห
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
(1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ปฏิบัติงาน
(2) ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน
(3) มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณ ที่เกี่ยวของกับงาน หรือเทคนิควิธีการทํางานใน
สถานทีป่ ฏิบัติงาน
(4) สามารถใชความรูเพื่อเสนอแนะวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง
(5) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
4.2 ชวงเวลา
- การฝกงาน
ภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 3
- สหกิจศึกษา
ภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาตามภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นั ก ศึก ษาตอ งผ า นการทํ า งานวิ จั ย ในรู ป แบบโครงงานพิ เ ศษ โดยต อ งเป น หั ว ข อ ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประยุกตใชความรูแ ละทักษะที่เรียนมาในการทําวิจัยทางดานอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อฝกใหนักศึกษาคุนเคยกับ
การคน ควา แกป ญหาและตั้ง สมมติฐ านในการวิจัย ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ฝกการวาง
แผนการทดลองและดําเนินการทดลองจริงภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การสืบคนและหาขอมูลจากวารสารวิชาการและแหลงขอมูลอื่นๆ การเขียนขอเสนอโครงงาน
พิเศษทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การนําเสนอหัวขอโครงงานพิเศษ การวางแผนการ
ทดลองและดํ า เนิ น การทดลองตามหั ว ข อ โครงงานพิ เ ศษภายใต ก ารแนะนํ า จากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
นักศึกษาตองผานการสอบปากเปลา และสงรูปเลมปริญญานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
(2) มีองคความรูจากงานวิจัย
(3) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย
(4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
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(5) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น
(6) มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารยผูประสานงานวิชาโครงงานพิเศษใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคน ในการเลือกอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน โดยนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2. มีการใหความรูในการเตรียมการทําวิจัยในวิชาระเบียบวิธีวิจัยกอนการทําโครงงานพิเศษ
3. มีการใหนักศึกษาฝกเขียนขอเสนอโครงการ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลผาน
ฐานขอมูลวารสารวิชาการ และวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. อาจารยที่ปรึกษาโครงงานพิเศษจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของ
นักศึกษา
5. สาขาวิชาจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณเครื่องมือ
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และมีระบบในการจองเครื่องมือกอนใชงาน
6. มีการอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาดานอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี ในการทํางานนอกเวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงงานพิเศษ หรือ โครงการวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ
หรืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
2. ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกตและจาก
การรายงานดวยวาจาและเอกสาร
3. ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัย และตอบขอซักถาม ตอหนาอาจารยประจํา/ผูทรงคุณวุฒทิ ี่ทํา
หนาที่เปนคณะกรรมการประเมินผล อยางนอย 3 คน
4. ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน
ผลงานที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และการรายงานดวยวาจา และประเมินผลจากรูปเลมปริญญา
นิพนธฉบับสมบูรณ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) สามารถตอยอดองคความรูทาง
- จัดแผนการศึกษาของหลักสูตรใหมีความตอเนื่องและสอดคลองกัน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
เปนชุดวิชา โดยจัดใหมีวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรในชั้นปที่ 1
จากความรูพื้นฐานมัธยมปลายทาง
และมีวิชาตอเนื่อง
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา
(2) มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร
- ในวิชาพื้นฐานไดจัดใหมีปฏิบัติการเพื่อนสงเสริมทักษะในการใช
พื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งทางดาน
อุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐาน และจัดหาเครื่องมือ
กายภาพ เคมี และชีวภาพที่เปน
และอุปกรณพื้นฐานใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา และเนนให
ประโยชนตอวิชาชีพ
นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการมีทักษะดังกลาว
(3) สามารถอธิบายความรูที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร
ตลอดหวงโซการผลิต

- จัดแผนการศึกษาครอบคลุมความรูทางเทคโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ไดแก เคมีอาหาร การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑ หลักบรรจุภัณฑที่เหมาะสม การจัดการของ
เสียเปนตน

(4) มีทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงาน - จัดแผนการศึกษาใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ควบคูไปกับภาคทฤษฎี มี
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก
วิชาฝกปฏิบัติมากกวารอยละ 40 ของรายวิชาชีพทั้งหมด โดย
การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
รายวิชาปฏิบัติการมีความตอเนื่องและสอดคลองกันเปนกลุมวิชา จัด
การวิเคราะหทางดานจุลชีววิทยา เคมี ใหมีการใชอุปกรณเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานทางดาน
และกายภาพ รวมถึงการควบคุม
อุตสาหกรรมเกษตร
คุณภาพ เปนตน
(5) สามารถเชื่อมโยงความรูที่เรียนใน - มีรายวิชาฝกงาน โครงงานพิเศษ และ สหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
หลักสูตรมาประยุกตใชในการทํางาน
ไดนําความรูมาเชื่อมโยงและแกไขปญหาในสถานการณจริง รวมทั้ง
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
ไดฝกกระบวนการวางแผนการทดลองและการวิจัยโดยนําทฤษฎี
และทักษะในวิชาปฏิบัติการทั้งหมดมาใช
(6) สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยน - มีรายวิชาที่กระตุนใหนักศึกษาไดสื่อสารทั้งภาษาพูด และภาษา
ความรูและใหขอเสนอแนะในเชิง
เขียน ในรูปรายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดทําโมเดล คนควาทํา
วิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเขาใจ และสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
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(7) มีจิตสํานึกในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

- มีกติกาที่จะสรางวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง เชน การเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอและการตรงตอเวลา การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพในวิชาเรียนที่เกี่ยวของ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1 มีวินัยและความรับผิดชอบ
2 มีความซื่อสัตย สุจริต
3 มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
(4) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(3) จํานวนนักศึกษาที่กระทําทุจริตในการสอบ มีมาตรการในลงโทษผูทุจริต ผูคัดลอกงาน
หรือผลงาน
(4) การสอบขอเขียนหรือปากเปลาในประเด็นสถานการณสมมติที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเปนอยางดี สามารถ
นําไปใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยมาตรฐานความรูตองครอบคลุม
สิ่งตอไปนี้
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(1) สามารถตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจากความรูพื้นฐาน
มัธยมปลายทางคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา
(2) มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
(3) มีความรูความเขาใจภาคทฤษฏีที่เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรตลอดหวง
โซการผลิต
(4) มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานทางด า นอุ ต สาหกรรมเกษตร ได แ ก การแปรรู ป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร การวิเคราะหทางดานจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ เปนตน
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่ง
ในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบ
รวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
(3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
(4) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและการ-ทัศน
ศึกษาโรงงาน จากวิทยากรภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวขอที่
นาสนใจและทันสมัย
(5) การฝกปฏิบัติเทคนิคทางวิทยาศาสตรพื้นฐานที่สําคัญและเทคนิคปฏิบัติทางวิชาชีพที่
สอดคลองกับการบรรยายภาคทฤษฎี
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
(1) ประเมินจากการทดสอบยอย
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียนกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติและการสังเกตในระหวางที่นักศึกษาทําปฏิบัติการ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนให
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหาโดยเนนใหนักศึกษาฝกคิด
ดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิด
ทักษะทางปญญาดังนี้
(1) สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาที่กําลังศึกษาอยางเหมาะสม
(2) สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
(3) สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลตางๆ มาใชไดอยางสมเหตุสมผล
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา
(3) จัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห ไดแก
โครงงานพิเศษ และสหกิจศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเสริมในรายวิชา เขน มินิโปรเจค
(4) การสอนโดยเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากขอสอบประเภทที่ใหนักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการ
แกปญหาโดยการประยุกตใชความรูที่ศึกษามา
(3) ประเมินจากการปฏิบัติและผลงานของนักศึกษา เชน การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(4) ประเมินรายงานผลการทดลอง/วิจัยในรายวิชา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม ที่ตองประสานงานกับผูอื่น
(2) ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
(3) มอบหมายงานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
(4) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่มีตอตนเองและสังคม
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไป
ปฏิบัติงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูล
(2) สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรูในเชิงวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(3) สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลในระบบสารสนเทศมาใชอยางมีวิจารณญาณ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
(2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอ
ดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวย
สื่ออิเล็กทรอนิกส
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การนําเสนอสัมมนา หรือการนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา
(4) สังเกตการเขารวมอภิปรายในชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผูนํา มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงตอเวลา
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร
2) ความรู
(1) รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ
(3) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
(4) สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3) ทักษะทางปญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได
(3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรูแลวนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดตามความเหมาะสม
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มคอ. 2
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(2) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นได
(3) เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร
(5) ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใชอยางเหมาะสม
(2) สามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

080103012 การอาน 1
(Reading I)

080103014 การเขียน 1
(Writing I)

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)

080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร
(English for Scientists)

3(3-0-6)

080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)

กลุมวิชาภาษา

รายวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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● ● ●

●

○

● ● ● ● ●

○ ○

● ● ● ●

○ ○ ○

● ● ●

●

○

●
○
●

○ ● ○

○

●

○ ○ ○

● ●

○ ● ○ ● ● ● ○

○

● ●

○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

○ ●

○ ●

○ ○ ●

●

●

○ ○ ● ○ ○ ○

○ ○

● ● ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●

○ ● ○ ●

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก และ ○ ความรับผิดชอบรอง

มคอ. 2

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

3(3-0-6)

050213201 บทบาทของผูบริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6)
(Consumer’s Roles in Product Development)

040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)

040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Everyday Life)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

○ ○

● ○ ● ○

○

●

○ ●

○

○ ○

○
● ● ○ ○ ○ ○

● ○

○

● ● ○

●

○

○

○

● ● ○ ○ ○

●

● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ●

● ● ○ ●

●

○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

● ○ ○

○

●

●

●

● ● ● ● ● ● ○

○ ●

○

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. ความรู

080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ของประเทศกลุมประชาคมอาเซียน
● ● ○ ● ● ● ○
(Asean Economic Political and Cultural Studies)

030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Life Development)

กลุมวิชาสังคมศาสตร

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ. 2

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

080303504 ลีลาศ
(Dancing)

080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)

080303506 เทควันโด
(Taekwondo)

080303507 ฟุตบอล
(Football)

1(0-2-1)

080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)

080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

1(0-2-1)

080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)

กลุมวิชาพลศึกษา

รายวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

○
○
○
○
○
○
○

● ○
● ○
● ○
● ○
● ○
● ○
● ○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

● ● ○

● ● ○

● ● ○

● ● ○

● ● ○

● ● ○

● ● ○

○

○

○

○

○

○

○

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ. 2

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

080303508 เซปกตะกรอ
(Sepak–Takraw)

080303509 เปตอง
(Pétanque)

080303510 ไทจี๋/ไทเกก
(Taiji / Taikek)

รายวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

○
○
○

● ○
● ○
● ○

○

○

○

●

●

●

● ● ○

● ● ○

● ● ○

○

○

○

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ. 2
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มคอ. 2
3.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
1) คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัยและความรับผิดชอบ
(2) มีความซื่อสัตย สุจริต
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความรู
(1) สามารถตอยอดองคค วามรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจากความรูพื้นฐานมั ธ ยม
ปลายทางคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา
(2) มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เปน
ประโยชนตอวิชาชีพ
(3) มีความรูความเขาใจภาคทฤษฏีที่เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรตลอดหวงโซการ
ผลิต
(4) มีทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร การวิเคราะหทางดานจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ เปน
ตน
3) ทักษะทางปญญา
(1) สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาที่กําลังศึกษาอยางเหมาะสม
(2) สามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
(3) สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลตางๆ มาใชไดอยางสมเหตุสมผล
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถระบุ แ ละนํ า เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งมาใช วิ เ คราะห แ ละแปล
ความหมายของขอมูล
(2) สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรูใ นเชิงวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(3) สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลในระบบสารสนเทศมาใชอยางมีวิจารณญาณ
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มคอ. 2
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected learning outcome ; ELO) ของหลักสูตร
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ELO 1.
ELO 2.
ELO 3.
ELO 4.
ELO 5.
ELO 6.
ELO 7.

นักศึกษาสามารถตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจากความรู
พื้นฐานมัธยมปลายทางคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา
นักศึกษามีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งทางดานกายภาพ เคมี
และชีวภาพที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
นักศึกษาสามารถอธิบายความรูท ี่เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรตลอดหวง
โซการผลิต
นักศึกษามีทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก การแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร การวิเคราะหทางดานจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ เปนตน
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูที่เรียนในหลักสูตรมาประยุกตใชในการทํางานทางดาน
อุตสาหกรรมเกษตร
นักศึกษาสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรูและใหขอเสนอแนะในเชิงวิชาชีพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นักศึกษามีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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มคอ. 2
ผลการเรียนรู 5 ดาน
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ
ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ
5. ทัก ษะการวิเคราะหเชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรูขอยอยๆ
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบ
1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 สามารถตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ สู ง ขึ้ น จากความรู พื้ น ฐานมั ธ ยม
ปลายทางคณิ ต ศาสตร ฟ สิ ก ส เคมี และ
ชีววิทยา
2.2 มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ท างวิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานที่
ครอบคลุ ม ทั้ ง ทางด า นกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
2.3 ทฤษฏีที่เกี่ยวกั บกระบวนการทางอุตสาหกรรม
เกษตรตลอดหวงโซการผลิต
2.4 มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานทางด า น
อุ ต สาหกรรมเกษตร ได แ ก ก ารแปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเกษตร การวิ เ คราะห
ทางดานจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ เปนตน
3.1 สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาที่กําลัง
ศึกษาอยางเหมาะสม
3.2 สามารถวิ เคราะหปญหาและเสนอแนวทางที่
เหมาะสมในการแกไข
3.3 สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลตางๆ มาใชไดอยาง
สมเหตุสมผล
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูล
5.2 สามารถสื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นความรู ในเชิ ง
วิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลในระบบ
สารสนเทศมาใชอยางมีวจิ ารณญาณ
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ELOs หลัก
นัก ศึ ก ษามี จิต สํา นึก ในการปฏิ บัติ ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ELO 7)
นักศึกษาสามารถตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่ สู ง ขึ้ น จากความรู พื้ น ฐานมั ธ ยม
ปลายทางคณิตศาสตร ฟสิก ส เคมี และชี ววิท ยา
(ELO 1)
นัก ศึ ก ษามี ทัก ษะปฏิ บั ติท างวิท ยาศาสตร พื้ น ฐานที่
ครอบคลุ มทั้ งทางดา นกายภาพ เคมี และชี วภาพที่
เปนประโยชนตอวิชาชีพ (ELO 2)
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู ที่ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรตลอดหวงโซการ
ผลิต (ELO 3)
นัก ศึก ษามี ทั กษะปฏิบัติที่ เกี่ ย วข อ งกั บงานทางด า น
อุตสาหกรรมเกษตร ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร การวิเ คราะห ทางดา นจุ ลชี ววิ ทยา เคมี
และกายภาพ รวมถึง การควบคุ มคุ ณ ภาพ เป น ต น
(ELO 4)
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูที่เรียนในหลักสูตร
มาประยุ ก ต ใช ใ นการทํ า งานทางด า นอุ ต สาหกรรม
เกษตร (ELO 5)

นัก ศึ ก ษามี จิต สํา นึก ในการปฏิ บัติ ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ELO 7)

นักศึกษาสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรูและ
ให ข อ เสนอแนะในเชิ ง วิ ช าชี พ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ELO 6)
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3(3-0-6)
1(0-2-1)

040313002 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
(Physics Laboratory for Scientists I)



















3(3-0-6)







3(3-0-6)







3(3-0-6)






1(0-3-1)

040313001 ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
(Physics for Scientists I)

040203101 คณิตศาสตร 1
(Mathematics I)
040203102 คณิตศาสตร 2
(Mathematics II)

2. ความรู









ELO-1, 2, 3, 4
1 2 3 4


040113003 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040113006 เคมีอินทรียเบื้องตน
(Basic Organic Chemistry)

ELO-7
1 2 3


3(3-0-6)

040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Chemistry for Scientists)

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม























ELO-5
1 2 3

3. ทักษะทาง
ปญญา



















ELO-7
1 2 3





















ELO-6
1 2 3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การ
และความ สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรูในแตละดานทั้ง 5 ดาน

มคอ. 2

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

040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน
(Statistics and Introduction to Experimental Design)

040413101 ชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology I)

040413102 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป 1
(General Biology Laboratory I)

040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
(General Biology II)

040413104 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป 2
(General Biology Laboratory II)

040413105 ปฏิบัติการทางเคมีอินทรียพื้นฐาน
(Fundamental of Organic Chemistry Laboratory)

040413201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
(General Microbiology)

040413202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
(General Microbiology Laboratory)

รายวิชา
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1

2

ELO-7
3

1. คุณธรรม
จริยธรรม













1







2


3

ELO-1, 2, 3, 4

2. ความรู





4

















1


2

ELO-5





3

3. ทักษะทาง
ปญญา













1



2

ELO-7



3



1





2

ELO-6


3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การ
และความ สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2
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040413210 เคมีอาหาร 1
(Food Chemistry I)

2(2-0-4)









2

3











1



040413208 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Biochemistry Laboratory)
040413209 ปฏิบัตกิ ารเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 3(3-0-6)
(Agro-industrial Unit Operations I)

3

ELO-1, 2, 3, 4





3(3-0-6)

040413207 ชีวเคมีทั่วไป
(General Biochemistry)

2

ELO-7

2. ความรู





1(0-3-1)

040413206 ปฏิบัตกิ ารพันธุศาสตรประยุกต
(Applied Genetics Laboratory)







040413204 ปฏิบัตกิ ารเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry Laboratory)
040413205 พันธุศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Genetics)

040413203 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
(Analytical Chemistry for Agro-Industry)



1
3(3-0-6)

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4















1

2

ELO-5







3

3. ทักษะทาง
ปญญา









1





2

ELO-7







3









1





2

ELO-6



3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2

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

040413211 ปฏิบัตกิ ารเคมีอาหารและการวิเคราะห 1
(Food Chemistry and Analysis Laboratory I)

040413213 โภชนาการในอุตสาหกรรมเกษตร
(Nutrition in Agro-industrial)

040413214 หลักพันธุวิศวกรรม
(Principle of Genetics Engineering)

040413215 ปฏิบัตกิ ารหลักพันธุวิศวกรรม
(Principle of Genetic Engineering Laboratory)

040413301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
(Food Processing Technology I)

040413302 ปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
(Food Processing Technology Laboratory I)

040413303 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
(Bioprocess Engineering)

040413304 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
(Bioprocess Engineering Laboratory)

รายวิชา

100





























2



1



3


2









3

ELO-1, 2, 3, 4

2. ความรู



1

ELO-7

1. คุณธรรม
จริยธรรม











4











1







2

ELO-5


3

3. ทักษะทาง
ปญญา

















1





2

ELO-7











3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ











1









2

ELO-6





3

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2





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

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

040413308 ปฏิบัตกิ ารเคมีอาหารและการวิเคราะห 2
(Food Chemistry and Analysis Laboratory II)

040413309 การควบคุม การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Quality Control, Assurance and Industrial Standards)
2(2-0-4)

040413307 เคมีอาหาร 2
(Food Chemistry II)
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040413310 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
(Food Processing Technology II)

040413311 ปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
(Food Processing Technology Laboratory II)

040413312 จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
(Microbiology of Food and Industry)









1(0-3-1)

040413306 ปฏิบัตกิ ารการทํางานของอุปกรณทางอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Unit Operations Laboratory)



3(3-0-6)

1

040413305 ปฏิบัตกิ ารเฉพาะหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 2
(Agro-Industrial Unit Operations II)

รายวิชา

2

ELO-7
3



1. คุณธรรม
จริยธรรม





1

2











3

ELO-1, 2, 3, 4

2. ความรู







4











1







2

ELO-5





3

3. ทักษะทาง
ปญญา















1

2

ELO-7









3









1

2

ELO-6









3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล ตัวเลข การ
และความ สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2
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040413410 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)

040413405 การฝกงาน
(Training)

040413401 ทัศนศึกษาภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Sector Visit)
040413402 สัมมนา
(Seminar)

1(0-3-1)

2(0-180-0)(S/U)







1(0-3-1)











1(0-3-1)(S/U)




2(2-0-4)

040413318 การจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-industrial Waste Management)







2

3















1



3


2

ELO-1, 2, 3, 4

2. ความรู



1

ELO-7



3(3-0-6)

040413317 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการสุขาภิบาล
(Agro-Industrial Plant Design and Sanitation)

040413313 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Microbiology Laboratory of Food and Industry)
040413314 หลักบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Principles of Packaging for Agro-Industrial Products)

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม







4















1











2

ELO-5









3

3. ทักษะทาง
ปญญา













1





2

ELO-7









3





1











2

ELO-6











3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2
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040413503 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตน
3(2-3-5)
(Introduction to Plant Tissue Culture Technology)

040413504 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผล
3(2-3-5)
(Postharvest Technology of Crop Commodities)





3(2-3-5)

6(0-540-0)

040413414 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)



040413502 เทคโนโลยีเห็ด
(Mushroom Technology)

1(0-90-0)

040413413 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)



3(3-0-6)

1(0-15-0)

040413412 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre co-operative Education)



1

040413501 เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเกษตร
(Selected Topics in Agro-Industry)

2(0-6-2)

040413411 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

รายวิชา



2

ELO-7

1. คุณธรรม
จริยธรรม



3


1





2









3

ELO-1, 2, 3, 4

2. ความรู













4

















1









2

ELO-5



3

3. ทักษะทาง
ปญญา







1

2

ELO-7











3



1





2

ELO-6









3

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 2
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3(2-3-5)

040413510 เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมและผัก
(Fruit and Vegetable Processing Technology)
040413512 การแปรรูปผลิตภัณฑนม
(Dairy Products Processing )
3(3-0-6)
3(3-0-6)

040413514 หลักการและการประยุกตใชวัตถุเจือปนอาหาร
(Principles and Application of Food Additives)

040413518 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology)

3(2-3-5)

3(2-3-5)

040413505 คุณภาพของผักและผลไมสด
(Quality of Fresh Fruits and Vegetables)

รายวิชา









1

2

ELO-7





3

1. คุณธรรม
จริยธรรม



1





2









3

ELO-1, 2, 3, 4

2. ความรู
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3. ทักษะทาง
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4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
(1) มีคณะกรรมการประเมินขอสอบของแตละรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่รับผิดชอบ
(2) ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(3) นํ า ผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาเข า ที่ ป ระชุ ม ภาควิ ช า ก อ นการอนุ มั ติ ผ ลโดย
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะ
(4) มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและ
รายงานผล เพื่อทวนสอบในระดับหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
(1) สอบถามภาวการณไดงานทํา/ ศึกษาตอของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ
(2) สอบถามจากผูประกอบการ โดยสงแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(3) ความเห็น จากผูดูแ ลนักศึกษาที่เขา ไปฝกงานหรือเขา โครงการสหกิจศึกษา ตอ ความพรอมของ
นักศึกษา และคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
3.

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) หัวหนาสาขาและอาจารยประจําหลักสูตรแนะนําอาจารยใหม ในเรื่องบทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
(2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ
วัตถุป ระสงค และผลการเรีย นรูที่คาดหวัง ของหลักสูตร กฎระเบียบของหนวยงาน ภาควิช า
สถานศึกษา เพื่อใหเขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน
(3) ชี้แจงและมอบตัว อยางเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจาก
รายวิชา และกลยุทธการสอนและการประเมินผล
(4) กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม) ตามที่มหาวิทยาลัย
กํา หนด โดยอาจให มีก ารสอนรว มกั บ อาจารยเดิ ม เพื่ อใหไ ดเห็ นตั ว อยา งการสอน และการ
ประเมินผล หรือมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา และติดตามการทํางานของอาจารย
ใหม อยางนอย 1 ภาคการศึกษา
(5) ใหคําแนะนําการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่หนวยงานใช ในการประเมินผลการเรียน การตัด
เกรด และพิมพผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาผานระบบออนไลน เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีกระบวนการใหความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารย
พัฒนาตนเองทางวิชาการ และงานวิจัยที่สนใจ โดยอาจารยทุกคนตองไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป
และแนะนําแหลงทุนวิจัยที่สามารถรับการสนับสนุนได
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ใหเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธการสอน วิธีการ สอน)
การทําสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให
(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการสอน การวัดผลและการใหคําแนะนําแก
นักศึกษา รวมกันอภิปรายปญหาและแนวทางการแกไข ระหวางอาจารยในคณะ/ภาควิชา
(3) การสนับ สนุ นใหอ าจารยเขา รว มประชุม/ฝก อบรมภายนอกสถาบัน และนําการเรียนรู ม า
ถายทอดในภาควิชา
(4) การแลกเปลี่ยนเอกสาร ขอมูล ระหวางอาจารย
(5) การสนับ สนุ น การวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน และเผยแพรผ ลงานในเครือ ข า ยของ
มหาวิทยาลัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การสนับสนุนการเขารวมฟง และนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
(2) การฝกอบรมการพัฒ นาขอ เสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย ตีพิม พในวารสาร
นานาชาติ
(3) การสนับสนุนการรวมมือในงานวิจัย และการขอทุนสนับสนุนจากแหลงตาง ๆ
(4) การสนับสนุนการเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ เพื่อทราบ
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ
(5) การสนับสนุนดานคุณธรรม จริยธรรม เชน สนับสนุนใหเขารวมการปฏิบัติธรรม และฟงธรรม
บรรยายที่จัดขึ้นภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร มีไมนอยกวา 5 คน และไมเปนอาจารยประจําในหลักสูตรอื่น
รวมทั้งอยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น หรือจัดผูมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงมาทดแทนกรณีอาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุ
1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางนอย
2 คน
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดทุก 5 ป โดยมีการดําเนินการปรับ ปรุงให
เสร็จและอนุมัติ/ ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6
1.4 การดําเนินการใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. บัณฑิต
2.1 มีการสํารวจภาวการณไดงานทําของบัณฑิต จากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร หรื อ
แหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน เพื่อประมาณการความตองการแรงงาน
ประจําป
2.2 มีการสํารวจการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตควบคูไปดวยเพื่อประเมินทิศทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป
2.3 มีก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ชบั ณ ฑิต เมื่อ ครบรอบหลัก สูตร เพื่ อ ใช เ ปน ข อมู ล ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
107

มคอ. 2
2.4 ให มี ก ารสํ า รวจความต อ งการของตลาดแรงงานในเบื้ อ งต น จากสถานประกอบการหรื อ
หนวยงานที่รับนักศึกษาเขาฝกงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ตอไป
3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1 เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) ผ า นการเรี ย นรายวิ ช า
วิท ยาศาสตรแ ละคณิ ต ศาสตร ร วมกัน ไม น อ ยกว า 30 หน ว ยกิ ต ในแผนการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร -คณิ ต ศาสตร หรื อ เที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง
3.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรกรรม สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรหรือเทีย บเทา จากสถาบันการศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองการ
3.1.3 มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา มีดังนี้
3.2.1 มีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม หรือศิษยเกาที่ประสพ
ความสําเร็จในสาขาวิชาชีพ มาเปนวิทยากร เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
ในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
3.2.2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันเพื่อเพิ่มทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ จั ด โดยหน ว ยงานหรื อ องค ก รที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช าชี พ และมี ก ารจั ด
งบประมาณสนับสนุนจากภาควิชา
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ทั้งนี้ผูสมัคร
เพื่อคัดเลือกเปนอาจารยจะตองมีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริญญาเอกเทานั้น
4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู ทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณการทําวิจัยหรือประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองมีการประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใชสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สาขาวิชามีนโยบายในการเชิญอาจารยพิเศษที่มีประสบการณเฉพาะดานมาสอน หรือเปน
วิทยากรบรรยายในบางหัว ขอ ในบางรายวิช าที่ตองการมุมมองดานประสบการณและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะใหกับนักศึกษา
5. หลักสูตรการเรียนการสอน และประเมินผูเรียน
5.1 นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุงพัฒนา
เนื้อหาที่ทําการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับผูใชงานบัณฑิต
5.2 ใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในกิจกรรมตางๆ ทางดานวิชาการและวิชาชีพเพื่อใหเกิดสงเสริม
และสนับสนุนการมีสวนรวมของนักศึกษาในทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของนักศึกษา
5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
CUPT QA ในสวนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
5.3.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
5.3.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
5.3.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
5.3.5 การดํ า เนิ นงานให เ ป น ไปตามตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ การประกั นคุ ณ ภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ดังนี้
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีร ายละเอีย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล องกั บ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ ทุก
รายวิชา
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4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ข องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ภาควิชามีการจัดเตรียมพื้นที/่ แนะนําแหลงสําหรับนักศึกษาใชในการเรียนรูหรือคนควานอกเวลา
เรียน คณาจารยมีการระบุหนังสือ ตํารา และสื่อสารสนเทศที่มีความตองการใหแกสํานัก
หอสมุดกลางชวยจัดหา
6.2 สาขาวิชามีหองปฏิบัติ การหองเครื่องมือ เพื่อรองรับการเรียนการสอนรายวิชาที่ตองมีการฝก
ปฏิบัตขิ องรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตร และ การทําโครงงานพิเศษของนักศึกษา
6.3 มีรายวิชาที่สงเสริมใหมีการจัดทําโครงงานแกปญหาหรือดําเนินการวิจัยทางดานวิชาชีพ เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูทางทฤษฎีมาสูการปฏิบัติและใชงานจริง
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง สิ้นสุด

ภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่ 
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ของ มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปทมี่ ีการรับอาจารยใหม)
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา ชี้แจงกลยุทธที่เลือกใชตามความเหมาะสมของแผนการ
สอน การประเมินกลยุทธการสอนใชการพิจารณาจากความเขาใจและการเรียนรูของผูเรียนเปน
สําคัญ โดยอาศัยผลการทดสอบยอย คะแนนการทดสอบกลางภาค และปลายภาค การตอบ
คํา ถามและอภิป รายของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการสอบถามจากนักศึกษา ถึง
ประสิทธิภาพของการเรียนรูจากวิธีการสอนที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือประมวลจากการสนทนา
ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผล
รายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดําเนินการในทุกๆ 5 ป โดยพิจารณาผลจาก
(1) การประชุมอภิปรายโดยอาจารยประจําทีด่ ําเนินการสอนในหลักสูตร
(2) แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต โดยนายจางหรือผูที่เกี่ยวของ
(3) แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร จากบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลขางตนจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ
ในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่ง
จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหห ลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ ความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวกประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังนี้
ก) แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
ข) รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ค) หมวดวิชาบริการนอกสาขา
ง) สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จ) รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับป พ.ศ. 2554)
ฉ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ช) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

040113003 3(3-0-6)
Chem. for Sci.

040113006 3(3-0-6)
Basic Org. Chem

040203101 3(3-0-6)
Maths I

040113004 1(0-3-1)
Chem. Lab for Sci.

040413105 1(0-3-1)
Fund Org. Chem.

040413201 3(3-0-6)
Gen. Micro.

040313001 3(3-0-6)
Physics for Scien. I

040413106 2(2-0-4)
Intr. Agro-Indus.

040413202 1(0-3-1)
Gen. Micro. Lab.

040313002 1(0-2-1)
Physics Lab for Sci

040413103 3(3-0-6)
Gen. Biology II

040413205 3(3-0-6)
Applied Genetics

040413101 3(3-0-6)
Gen. Biology I

040413104 1(0-3-1)
Gen. Bio. Lab. II

040413206 1(0-3-1)
Applied Gene. Lab.

040413102 1(0-3-1)
Gen. Bio. Lab. I

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec.

040413207 3(3-0-6)
Gen. Biochem.

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec.

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Social/Human. Elec.

040413208 1(0-3-1)
Gen. Biochem. Lab.

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Social/Human. Elec.

08xxxxxxx 1(0-2-1)
Phy. Edu. Elec.

040413213 2(2-0-4)
Nutrition Agro-Indus

040413304 1(0-3-1)
Biopro. Engin. Lab.

040413318 2(2-0-4)
Agro-Ind.Waste Man.

08xxxxxxx 1(0-2-1)
Phy. Edu. Elec.

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Sci.& Math. Elec.

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Social/Human. Elec.

040413312 3(3-0-6)
Micro. Food Indust.

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Sci.& Math. Elec.

ภาคการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 6

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 8

040203102 3(3-0-6)
Maths II

040413301 2(2-0-4)
Food Pro.Tech.I

040413305 3(3-0-6)
Agro. Unit Operat. II

040413410 1(0-3-1)
Special Project I

040413317 3(3-0-6)
Plant Design & Sani.

040413203 3(3-0-6)
Anal. Chem. for AT

040413302 1(0-3-1)
Food Pro.Tech.Lab I

040413309 3(3-0-6)
QC, QA & Ind. Stand.

0404135xx 3(x-x-x)
Prof. Elec. Course I

040413401 1(0-3-1)
Industrial Sec. Visit

040413209 3(3-0-6)
Agro.Unit Oper. I

040413310 2(2-0-4)
Food Pro.Tech. II

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elec. .Course I

040413402 1(0-3-1)
Seminar

040413306 1(0-3-1)
Agro.Unit Oper.Lab.

040413311 1(0-3-1)
Food Pro.Tech.Lab II

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elec. .Course II

040413411 2(0-6-2)
Special Project II

040413307 2(2-0-4)
Food Chemistry II

040503014 3(3-0-6)
Stat. & Intro. Exp.

0404135xx 3(x-x-x)
Prof. Elec. Course II

040413308 1(0-3-1)
Food Chem.Lab.II

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec.

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec.

040413314 3(3-0-6)
Prin.Packag. for AT

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Sci.& Math. Elec.

040413204 1(0-3-1)
Anal. Chem. AT Lab.
040413210 2(2-0-4)
Food Chemistry I
040413211 1(0-3-1)
Food Chem.Lab.I
040413214 2(2-0-4)
Genetics Engineer.
040413215 1(0-3-1)
Gene. Engineer. Lab.
040413303 2(2-0-4)
Biopro. Engineer.

19 (X-X-X)

20 (X-X-X)

20 (X-X-X)

20 (15-15-35) 114 18 (15-9-33)

มคอ.2

040413313 1(0-3-1)
Micro.Lab. Food Ind.

040413405 2(0-180-0)
Training (S/U)

2(180 ช.ม.)
18 (17-3-35)

10 (X-X-X)

13 (X-X-X)

ภาคผนวก ก.
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ก) หลักสูตรปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

040113003 3(3-0-6)
Chem. for Sci.

040113006 3(3-0-6)
Basic Org. Chem

040203101 3(3-0-6)
Maths I

040113004 1(0-3-1)
Chem. Lab for Sci.

040413105 1(0-3-1)
Fund Org. Chem.

040413201 3(3-0-6)
Gen. Micro.

040313001 3(3-0-6)
Physics for Scien. I

040413106 2(2-0-4)
Intr. Agro-Indus.

040413202 1(0-3-1)
Gen. Micro. Lab.

040313002 1(0-2-1)
Physics Lab for Sci

ภาคการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 6

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 8

040203102 3(3-0-6)
Maths II

040413301 2(2-0-4)
Food Pro.Tech.I

040413305 3(3-0-6)
Agro. Unit Operat. II

040413413 6(540 ช.ม.)
Co-operative Edu. II

040413317 3(3-0-6)
Plant Design & Sani.

040413203 3(3-0-6)
Anal. Chem. for AT

040413302 1(0-3-1)
Food Pro.Tech.Lab I

040413309 3(3-0-6)
QC, QA & Ind. Stand.

040413401 1(0-3-1)
Industrial Sec. Visit

040413209 3(3-0-6)
Agro.Unit Oper. I

040413310 2(2-0-4)
Food Pro.Tech. II

040413402 1(0-3-1)
Seminar

040413306 1(0-3-1)
Agro.Unit Oper.Lab.

040413311 1(0-3-1)
Food Pro.Tech.Lab II

0404135xx 3(x-x-x)
Prof. Elec. Course I

040413307 2(2-0-4)
Food Chemistry II

040503014 3(3-0-6)
Stat. & Intro. Exp.

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec.

040413308 1(0-3-1)
Food Chem.Lab.II

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec..

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elec..Course I

040413314 3(3-0-6)
Prin.Packag. for AT

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Sci.& Math. Elec.

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elec..Course II

040413412 1(0-15-0)
Pre co-operative Edu

040413204 1(0-3-1)
Anal. Chem. AT Lab.
040413210 2(2-0-4)
Food Chemistry I

040413103 3(3-0-6)
Gen. Biology II

040413205 3(3-0-6)
Applied Genetics

040413101 3(3-0-6)
Gen. Biology I

040413104 1(0-3-1)
Gen. Bio. Lab. II

040413206 1(0-3-1)
Applied Gene. Lab.

040413102 1(0-3-1)
Gen. Bio. Lab. I

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec.

040413207 3(3-0-6)
Gen. Biochem.

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elec.

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Social/Human. Elec.

040413208 1(0-3-1)
Gen. Biochem. Lab.

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Social/Human. Elec.

08xxxxxxx 1(0-2-1)
Phy. Edu. Elec.

040413213 2(2-0-4)
Nutrition Agro-Indus

040413304 1(0-3-1)
Biopro. Engin. Lab.

040413318 2(2-0-4)
Agro-Ind.Waste Man.

08xxxxxxx 1(0-2-1)
Phy. Edu. Elec.

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Sci.& Math. Elec.

08xxxxxxx 3(x-x-x)
Social/Human. Elec.

040413312 3(3-0-6)
Micro. Food Indust.

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Sci.& Math. Elec.

040413211 1(0-3-1)
Food Chem.Lab.I
040413214 2(2-0-4)
Genetics Engineer.
040413215 1(0-3-1)
Gene. Engineer. Lab.
040413303 2(2-0-4)
Biopro. Engineer.

20 (X-X-X)

20 (X-X-X)

20 (15-15-35)
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18 (15-9-33)

19 (17-18-35)

มคอ.2

19 (X-X-X)

040413412 1(90 ช.ม.)
Co-operative Edu. I

1(90 ช.ม.)

040413313 1(0-3-1)
Micro.Lab. Food Ind.

ภาคผนวก ก.
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ภาคการศึกษาที่ 5

6 (540 ช.ม.)

17 (x-x-x)

ภาคผนวก ข.
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
โครงสรางรหัสวิชาของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดลอม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเลข 9 หลัก
หลักที่

1
0

2
4

3
0

4
4

5
1

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร และสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 3
ปริญญาโท 5
ปริญญาเอก 7

กลุม/แขนง
0
1
2
3
4
5

วิชาศึกษาทั่วไป/ วิชาบริการ
กลุมวิชาบังคับ ชั้นปที่ 1
กลุมวิชาบังคับ ชั้นปที่ 2
กลุมวิชาบังคับ ชั้นปที่ 3
กลุมวิชาบังคับ ชั้นปที่ 4
กลุมวิชาเลือก

ลําดับวิชา
116

6
3

7
X

8
X

9
X

ภาคผนวก ค.
รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่ใหบริการแกนักศึกษาหลักสูตรอื่น
040413001

ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของชี ววิ ท ยา คุ ณ สมบั ติข องสิ่ ง มี ชี วิต ร า งกายของมนุ ษ ย พั น ธุ
ศาสตรในชีวิตประจําวัน มนุษ ยกับจุลินทรีย ความสําคั ญและการใช ประโยชนจาก
ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
Definition of biology, characteristic of life, human body, genetics in
daily life, man and microorganisms, importance and application of
biology in daily life.

117

ภาคผนวก ง.

118

119

ภาคผนวก จ.

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ฉบับป พ.ศ. 2554

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
120

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2554
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
และทบทวนปรับปรุงหลักสูตรหลังมีการดําเนินการครบ 5 ป รวมทั้งเนนปรับแผนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามหลักการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม CUPT QA
โดยหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
สามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงจํานวนหนวยกิต จากเดิม 142 หนวยกิต เปน 140 หนวยกิต และโครงสรางหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยดังนี้
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากเดิม 31 หนวยกิต เพิ่มเปน 32 หนวยกิต ตามรายการปรับปรุงดังนี้
5.1.1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จากเดิม 8 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต ดังนี้
เดิม 030113260 ความรูทั่วไปและการจัดการงานเขียนแบบ
2(1-2-3)
(Fundamental Drawing and Management)
040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
040423002 สิ่งแวดลอมและการจัดการเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Environment and Management)
ใหม 040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry for Everyday Life)
040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
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050213201

บทบาทของผูบริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
(Consumers Roles in Product Development)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
5.1.2. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิตตามเดิม
5.1.3. กลุมวิชาภาษา มีจํานวน 12 หนวยกิต และกลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต เชนเดิม
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มีจํานวนหนวยกิตรวมลดลงจาก 105 หนวยกิต เปน 102 หนวยกิต โดยมีรายวิชาในกลุมวิชาแกน 37
หนวยกิต เชนเดิม แตมีรายวิชาในกลุมวิชาชีพ และกลุมวิชาฝกงานเปลี่ยนแปลงดังนี้
5.2.1 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มรายวิชา และลดรายวิชา ในกลุมวิชาชีพ ดังนี้
เดิม 040413212 พื้นฐานผลิตภัณฑอาหาร
2(2-0-4)
(Fundamental of Food Products)
ใหม 040413213 โภชนาการในอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Nutrition in Agro-Industry)
เดิม 040413316 พันธุวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Genetics Engineering)
ใหม 040413214 หลักพันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Principle of Genetic Engineering)
และ 040413215 ปฏิบัติการหลักพันธุวศิ วกรรม
1(0-3-1)
(Principle of Genetic Engineering Laboratory)
เดิม 040413315 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Agro-Industrial Plant Design)
ใหม 040413317 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการสุขาภิบาล 3(3-0-6)
(Agro-Industrial Plant Design and Sanitation)
เพิ่มวิชา 040413106 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Agro-Industry)
ลดวิชา 040413403 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-1)
(Agro-Industrial Technology Research Methodology)
ลดวิชา 040413404 โครงงานพิเศษ
3(0-9-3)
(Special Project)
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เฉพาะหลักสูตรสหกิจศึกษา
ลดวิชา 040413406 สหกิจศึกษา 1
1(0-6-3)
(Co-operative Education I)
5.2.2 ลดรายวิชาเลือกจากเดิม นักศึกษาปกติ 12 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษา 9
หนวยกิตเปน 3 หนวยกิต
5.2.3 เปลี่ยนแปลง เพิ่มและลดรายวิชา ในกลุมวิชาฝกงาน/วิจัย ดังนี้
หลักสูตรปกติ เพิ่มจากเดิม 2 หนวยกิต เปน 5 หนวยกิต ดังนี้
เดิม

040413405

ใหม

040413405

เพิ่มวิชา 040413410
เพิ่มวิชา 040413411

การฝกงาน
(Training)
การฝกงาน
(Training)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

2(0-180-0)(S/U)
2(0-180-0)(S/U)
1(0-3-1)
2(0-6-2)

หลักสูตรสหกิจศึกษา มีจํานวน 8 หนวยกิต คงเดิมโดยเปลี่ยนแปลงดังนี้
เดิม

040413407

ใหม

040413412
040413413
040413414

สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre co-operative Education)
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
มีจํานวน 6 หนวยกิต เชนเดิม
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8(0-40-8)
1(0-15-0)
1(90 ช.ม.)
6(540 ช.ม.)

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. กลุมวิชาภาษา
ค. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุมวิชาแกน
ข. กลุมวิชาชีพ
 โครงการปกติ
 โครงการสหกิจศึกษา
ค. กลุมวิชาฝกงาน /วิจัย
 โครงการปกติ
 โครงการสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑกระทรวงฯ
(หนวยกิต)
30
—
—
—
—
72
—
—
—
—
—
6
120
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โครงสรางเดิม
(หนวยกิต)
31
8
12
9
2
105
37

โครงสรางใหม
(หนวยกิต)
32
9
12
9
2
102
37

66
60

60
57

2
8
6
142

5
8
6
140

7. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาแกน
2. กลุมวิชาชีพ
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. กลุมวิชาฝกงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ปกติ
31
105
37
66
54
12
2
6

142
สหกิจศึกษา
31
105
37
60
51
9
8
6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาแกน
2. กลุมวิชาชีพ
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. กลุมวิชาฝกงาน/ วิจัย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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ปกติ
32
102
37
60
54
6
5
6

140
สหกิจศึกษา
32
102
37
57
54
3
8
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

7.2 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

030113260 ความรูทั่วไปและการจัดการงานเขียนแบบ 2(1-2-3) 040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Fundamental Drawing and Management)
(Chemistry for Everyday Life)
040423002 สิ่งแวดลอมและการจัดการเบื้องตน
3(3-0-6)
040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต 3(3-0-6)
(Introduction to Environment and Management)
(Computer System and Applications)
040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต 3(3-0-6) 050213201 บทบาทของผูบริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
(Consumers Roles in Product Development)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

2. กลุมวิชาภาษา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
เลือกเรียนวิชาจากกลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(English I)
จากรายวิชาตอไปนี้
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English II)
(English I)
และเลือกเรียนวิชาจากกลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
จากรายวิชาตอไปนี้
(English II)
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
080103011
080103012
080103014
080103016
080103018
080103019

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(English for Scientists)

หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาภาษา ในรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

080103012 การอาน 1
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร
(English for Scientists)

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

หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทีj
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอนโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา

3. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวติ
3(2-2-5)
(Economy and Everyday Life)
(Meditation for Life Development)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
080203907 ธุรกิจกับชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
(Business and Everyday Life)
และเลือกเรียนจากกลุม วิชาสังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร ไมนอยกวา 080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ประเทศกลุมประชาคมอาเซียน
(Asean Economic Political and Cultural Studies)
หรือเลือกวิชาอื่นๆจากกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
127

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

รหัสวิชา

080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
080303301 ศิลปสุนทรีย
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
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ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

080303604 บัณฑิตไทยในอุดมคติ
3(3-0-6)
(Ideal Thai Graduate)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่
คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน

4. กลุมวิชาพลศึกษา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ใหเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
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ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ใหเลือกเรียนเปนจํานวน 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

080303508 เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไทจ/ี๋ ไทเกก
(Taiji / Taikek)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาพลศึกษา ที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปด
สอน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

080303508 เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไทจ/ี๋ ไทเกก
(Taiji / Taikek)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หรือเลือกวิชาอื่นๆจากกลุมวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาแกน
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
040113003
040113004
040113006
040203101
040203102
040313001
040313002

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Scientists)
เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Physics for Scientist I)
ปฏิบัติการฟสิกสสาํ หรับนักวิทยาศาสตร 1 1(0-2-1)
(Physics Laboratory for Scientist I)
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040113003
040113004
040113006
040203101
040203102
040313001
040313002

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Scientists)
เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
ฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Physics for Scientist I)
ปฏิบัติการฟสิกสสาํ หรับนักวิทยาศาสตร 1 1(0-2-1)
(Physics Laboratory for Scientist I)

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
040413101 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
040413102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory I)
040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
040413104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory II)
040413105 ปฏิบัติการทางเคมีอินทรียพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental of Organic Chemistry Laboratory)
040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
040413202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
(General Microbiology Laboratory)
040413203 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry)
040413204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับ
1(0-3-1)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Analytical Chemistry for Agro-Industry
Laboratory)
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน 3(3-0-6)
(Statistics and Introduction to Experimental
Design)

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040413101 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
040413102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory I)
040413103 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
040413104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Biology Laboratory II)
040413105 ปฏิบัติการทางเคมีอินทรียพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental of Organic Chemistry Laboratory)
040413201 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
040413202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
(General Microbiology Laboratory)
040413203 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
(Analytical Chemistry for Agro-Industry)
040413204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับ
1(0-3-1)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Analytical Chemistry for Agro-Industry
Laboratory)
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องตน 3(3-0-6)
(Statistics and Introduction to Experimental
Design)
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2. กลุมวิชาชีพ
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
วิชาบังคับ

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040413205 พันธุศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Genetics)
040413206 ปฏิบัติพันธุศาสตรประยุกต
1(0-3-1)
(Applied Genetics Laboratory)
040413207 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Biochemistry)
040413208 ปฏิบัติชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Biochemistry Laboratory)
040413209 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร 1
(Agro-industrial Unit Operations I)
040413210 เคมีอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Chemistry I)
040413211 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 1 1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory I)
040413212 พื้นฐานผลิตภัณฑอาหาร
2(2-0-4)
(Fundamental of Food Products)

040413301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Processing Technology I)
040413302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory I)

วิชาบังคับ

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

040413106 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Agro-Industry)
040413205 พันธุศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Genetics)
040413206 ปฏิบัติการพันธุศาสตรประยุกต
1(0-3-1)
(Applied Genetics Laboratory)
040413207 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Biochemistry)
040413208 ปฏิบัติชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Biochemistry Laboratory)
040413209 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร 1
(Agro-industrial Unit Operations I)
040413210 เคมีอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Chemistry I)
040413211 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 1 1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory I)
040413213 โภชนาการในอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Nutrition in Agro-Industry)
040413214 หลักพันธุวศิ วกรรม
2(2-0-4)
(Principle of Genetic Engineering)
040413215 ปฏิบัติการหลักพันธุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Principle of Genetic Engineering Laboratory)
040413301 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Processing Technology I)
040413302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory I)
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาบังคับ (ตอ)

วิชาบังคับ (ตอ)

040413303 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioprocess Engineering)
040413304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ
1(0-3-1)
(Bioprocess Engineering Laboratory)
040413305 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร 2
(Agro-Industrial Unit Operations II)
040413306 ปฏิบัติการการทํางานของอุปกรณทาง 1(0-3-1)
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Unit Operations Laboratory)
040413307 เคมีอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Chemistry II)
040413308 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 2 1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory II)
040413309 การควบคุม การประกันคุณภาพและ
3(3-0-6)
มาตรฐานอุตสาหกรรม
(Quality Control, Assurance and Industrial
Standards)
040413310 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Processing Technology II)
040413311 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory II)
040413312 จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Microbiology of Food and Industry)
040413313 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและ
1(0-3-1)
อุตสาหกรรม
(Microbiology Laboratory of Food and Industry)
040413314 หลักบรรจุภณ
ั ฑสําหรับผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Principle of Packaging for Agro-Industrial Products)

040413303 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioprocess Engineering)
040413304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ
1(0-3-1)
(Bioprocess Engineering Laboratory)
040413305 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร 2
(Agro-Industrial Unit Operations II)
040413306 ปฏิบัติการการทํางานของอุปกรณทาง
1(0-3-1)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Unit Operations Laboratory)
040413307 เคมีอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Chemistry II)
040413308 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห 2 1(0-3-1)
(Food Chemistry and Analysis Laboratory II)
040413309 การควบคุม การประกันคุณภาพและ
3(3-0-6)
มาตรฐานอุตสาหกรรม
(Quality Control, Assurance and Industrial
Standards)
040413310 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Processing Technology II)
040413311 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-1)
(Food Processing Technology Laboratory II)
040413312 จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Microbiology of Food and Industry)
040413313 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและ
1(0-3-1)
อุตสาหกรรม
(Microbiology Laboratory of Food and Industry)
040413314 หลักบรรจุภณ
ั ฑสําหรับผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Principle of Packaging for Agro-Industrial Products)
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาบังคับ (ตอ)

วิชาบังคับ (ตอ)

040413315 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
เบื้องตน
(Introduction to Agro-Industrial Plant Design)

040413317 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
และการสุขาภิบาล
(Agro-Industrial Plant Design and Sanitation)
040413318 การจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมเกษตร 2(2-0-4)
(Agro-Industrial Waste Management)

040413316 พันธุวศิ วกรรม
(Genetic Engineering)
040413401 ทัศนศึกษาภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Sector Visit)
040413402 สัมมนา
(Seminar)

3(2-3-5)
1(0-3-1)(S/U)
1(0-3-1)

040413401 ทัศนศึกษาภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Sector Visit)
040413402 สัมมนา
(Seminar)

หลักสูตรปกติ
เรียนรายวิชาตอไปนี้
040413403 ระเบียบวิธวี จิ ัยทางเทคโนโลยี
1(0-2-1)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Technology Research
Methodology)
040413404 โครงงานพิเศษ
3(0-9-3)
(Special Project)
หลักสูตรสหกิจศึกษา เรียนรายวิชาตอไปนี้
040413406 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

1(0-6-3)
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1(0-3-1)(S/U)
1(0-3-1)

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเลือก
9 - 12 (สหกิจศึกษา - ปกติ) หนวยกิต วิชาเลือก
3 - 6 (สหกิจศึกษา - ปกติ) หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
040413501 เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
(Selected Topics in Agro-Industry)
040413502 เทคโนโลยีเห็ด
3(2-3-5)
(Mushroom Technology)
040413503 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-5)
เบื้องตน
(Introduction to Plant Tissue Culture
Technology)
040413504 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผล 3(2-3-5)
(Postharvest Technology of Crop
Commodities)
040413505 คุณภาพของผักและผลไมสด
3(2-3-5)
(Quality of Fresh Fruits and Vegetable)
040413506 เทคโนโลยีไมตัดดอก
3(2-3-5)
(Cut Flower Technology)
040413507 เทคโนโลยีสารใหกลิ่นรสเบื้องตน
3(2-3-5)
(Introduction to Flavor Technology)
040413508 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว
3(2-3-5)
(Meat Processing Technology)
040413509 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
3(2-3-5)
(Beverage Production Technology)
040413510 เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมและผัก
3(2-3-5)
(Fruit and Vegetable Processing Technology)
040413511 เทคโนโลยีน้ําตาลและขนมหวาน
3(2-3-5)
(Sugar and Confectionery Technology)
040413512 การแปรรูปผลิตภัณฑนม
3(2-3-5)
(Dairy Products Processing )
040413513 โภชนาการสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
(Nutrition for Agro-Industry)

040413501 เรื่องคัดเฉพาะทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Agro-Industry)
040413502 เทคโนโลยีเห็ด
3(2-3-5)
(Mushroom Technology)
040413503 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-5)
เบื้องตน
(Introduction to Plant Tissue Culture Technology)
040413504 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผล
3(2-3-5)
(Postharvest Technology of Crop Commodities)
040413505 คุณภาพของผักและผลไมสด
3(2-3-5)
(Quality of Fresh Fruits and Vegetable)

040413510 เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมและผัก
3(2-3-5)
(Fruit and Vegetable Processing Technology)

040413512 การแปรรูปผลิตภัณฑนม
(Dairy Products Processing )
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3(2-3-5)

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต รหัสวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเลือก (ตอ)

วิชาเลือก (ตอ)

040413514 หลักการและการประยุกตใช
3(3-0-6)
วัตถุเจือปนอาหาร
(Principle and Applications of Food
Additives)
040413515 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
3(2-3-5)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Products Research and
Development)
040413516 การสุขาภิบาลโรงงานใน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Plant Sanitation )
040413517 ชีวสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Bioinformatics)
040413518 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Biotechnology)
040413519 การใชประโยชนจากของเสียทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Waste Utilization)
040413520 เทคโนโลยีแปง
3(3-0-6)
(Starch Technology)
040423501 สุขศาสตรและความปลอดภัย
3(3-0-6)
ในสถานที่ทํางาน
(Workplace Hygiene and Safety)

040413514 หลักการและการประยุกตใช
3(3-0-6)
วัตถุเจือปนอาหาร
(Principle and Applications of Food Additives)

040413518 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology)
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3(3-0-6)

3. กลุมวิชาฝกงาน/ วิจัย
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปกติ
040413405 การฝกงาน
(Training)

2(0-180-0)(S/U)

หลักสูตรสหกิจศึกษา
040413407 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

8(0-40-8)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงการปกติ

5 หนวยกิต

040413405 การฝกงาน
(Training)
040413410 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
040413411 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)

2(180 ชั่วโมง) (S/U)

โครงการสหกิจศึกษา

8 หนวยกิต

040413412 เตรียมสหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
040413413 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
040413414 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

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

1(0-15-0)

1(90 ชัว่ โมง)
6(540 ชั่วโมง)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
หรือเลือกวิชาอื่นๆจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดย
ความเห็นชอบของภาควิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
หรือเลือกวิชาอื่นๆจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดย
ความเห็นชอบของภาควิชา
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