หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียนปกติ ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดย
1 ภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคเรียน
ปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการเรียนที่ 2
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มา
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้ว ยการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป
จากเดิม ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษา
ต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ กษาใหม่ แนะนาการวางเป้ า หมายชี วิต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาปรึกษาแนะนา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
1
2
3
4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2555
50
50
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2559
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
เงินบารุงการศึกษา
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000
900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
งบรายจ่าย / รายการ

2555
2556
ก. งบดาเนินการ
400,000 800,000
200,000
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 100,000
300,000 600,000
2. การจัดการเรียนการสอน
ข. งบลงทุน
320,000 640,000
ค่าครุภัณฑ์
320,000 640,000
รวม (ก+ข)
720,000 1,440,000
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 18,000 บาท / คน/ ปี

ปีงบประมาณ
2557
1,200,000
300,000
900,000
960,000
960,000
2,160,000

2558
1,600,000
400,000
1,200,000
1,280,000
1,280,000
2,880,000

2559
1,600,000
400,000
1,200,000
1,280,000
1,280,000
2,880,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
82 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รหัสวิชา และรายวิชา
1) รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว เลขตัวที่ 1-2 แสดงคณะวิชา เลขตัวที่ 3-4
แสดงสาขาวิชา เลขตัวที่ 5 แสดงชั้นปีที่ศึกษา และเลขตัวที่ 6-7 แสดงลาดับวิชา
2) รายวิชา จาแนกตาม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือก
เสรี ดังนี้
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
English for General Communication
9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสาหรับวิชาชีพ
English for Professional Communication
9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9902202 ความจริงและความงามของชีวิต
Meaning and Aesthetics of Life
9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม่
Art of Modern Management
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9903201 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
9903202 สังคมวิวรรธน์
Social Evolution
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Learning Skills
9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา
Logical Thinking for Decision Making
9904303 สุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2607201 หลักโภชนศาสตร์
Principles of Nutrition

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
2(2-0-4)
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2607202
2607203
2607204
2607205
2607206
2607207
2607208
2607309
2607310
2607311
2607312
2607313
2607314
2607416
2607417

การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing I
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology Laboratory
การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing II
การประกันคุณภาพอาหาร 1
Food Quality Assurance I
วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering I
เคมีอาหาร
Food Chemistry
การประเมิ น คุ ณ ภาพอาหารโดยประสาทสั ม ผั ส
Sensory Evaluation for Food Quality
วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering II
การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร
Food Analysis
การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
การประกันคุณภาพอาหาร 2
Food Quality Assurance II
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Plant Sanitation
สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
ปั ญ หาพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก ารอาหาร
Special Problem in Food Science and
Technology

3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
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6305001
6305012
8301101
8301102
8302101
8302102
8302105
8302106
8302203
8302204
8302301
8302302
8303101
8303102
8303213
8309101

สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
General English Conversation
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
English for Special Purpose
หลักฟิสิกส์
Principles of Physics
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
Principles of Physics Laboratory
หลักเคมี
Principles of Chemistry
ปฏิบัติการหลักเคมี
Principles of Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry Laboratory I
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Microbiology
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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8309103
8310101

แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักสถิติ
Principles of Statistics

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

(2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
2607315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
Food Product Development
2607422 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Food Science and Technology
2607423 การวางแผนกระบวนการผลิตและการบริหารโรงงาน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมอาหาร
Production Planning and Administration of
Food Industrial Plant
2607426 บรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
Food Packaging
2607430 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Milk and Milk Products Technology
2607431 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Meat and Meat Products Technology
2607432 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
Fruits and Vegetables Technology
2607435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-6)
Fishery Product Technology
2607439 วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลาง
3(3-0-6)
Community Small and Medium Enterprises
2607440 การจัดการและการบริการอาหาร
3(2-3-6)
Food Service and Management
2607441 ขนมอบเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Bakery
2607442 ไอศกรีมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Icecream
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2607443

การถนอมอาหาร
Food Preservation

(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
2607444 เตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร
Preparation for Field Experience in Food
Science and Technology
2607445 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
Field Experience in Food Science and
Technology
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
9905401 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3(2-2-5)

7 หน่วยกิต (ชม.)
2 (90)

5 (480)

1 (45)
6 (640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไม่ให้ซ้ากับวิชาที่เ คยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สาเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
9901103
9904102
8301101
8301102
8302101
8302102
8303101
8303102
8309101

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
หลักฟิสิกส์
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
หลักเคมี
ปฏิบัติการหลักเคมี
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
รวม
รวม 69 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หน่วยกิต
หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(2-2-5)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
เอกบังคับ
1(0-3-2)
เอกบังคับ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
1(0-3-2)
เอกบังคับ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
1(0-3-2)
เอกบังคับ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
9901101
9903201
2607201
8302105
8302106
8302203
8302204
8309103

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักโภชนศาสตร์
เคมีอินทรีย์ 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
เคมีวิเคราะห์ 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
แคลคูลัส 1
รวม
รวม 61 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หน่วยกิต
หมวดวิชา
3(2-2-5)
ศึกษาทั่วไป
3(2-2-5)
ศึกษาทั่วไป
2(2-0-4)
เอกบังคับ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
1(0-3-2)
เอกบังคับ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
1(0-3-2)
เอกบังคับ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
19 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
9904201
9904303
2607202
8302301
8302302
8303213
………...

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชา
การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
สุขภาพแบบองค์รวม
3(2-2-5)
ศึกษาทั่วไป
การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-6)
เอกบังคับ
ชีวเคมี
3(3-0-6)
เอกบังคับ
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-2)
เอกบังคับ
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
เอกบังคับ
กลุม่ วิชาเลือกเสรี
...(..-..-..)
เลือกเสรี
รวม
16 - 19 หน่วยกิต
รวม 52 - 61 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
9901102
2607203
2607204
2607205
2607206
2607208
………...

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสาหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
ศึกษาทั่วไป
จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
เอกบังคับ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-2)
เอกบังคับ
การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-6)
เอกบังคับ
การประกันคุณภาพอาหาร 1
2(1-3-4)
เอกบังคับ
เคมีอาหาร
3(2-3-6)
เอกบังคับ
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
...(..-..-..)
เลือกเสรี
รวม
15 - 18 หน่วยกิต
รวม 53 - 62 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
9902202
2607207
2607309
2607311
6305001
8310101
……......

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
ความจริงและความงามของชีวิต
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
วิศวกรรมอาหาร 1
3(2-3-6)
เอกบังคับ
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
2(1-3-4)
เอกบังคับ
การวิเคราะห์ทางเคมีอาหาร
3(2-3-6)
เอกบังคับ
สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
เอกบังคับ
หลักสถิติ
3(3-0-6)
เอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
...(..-..-..)
เอกเลือก
รวม
17 - 20 หน่วยกิต
รวม 57 - 68 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
9902301
9903202
2607310
2607312
2607313
6305012
………...

ชื่อวิชา
ศิลปะการจัดการยุคใหม่
สังคมวิวรรธน์
วิศวกรรมอาหาร 2
การวางแผนการทดลอง
การประกันคุณภาพอาหาร 2
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
กลุ่มวิชาเอกเลือก

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

กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

...(..-..-..)
เอกเลือก
รวม
17 - 20 หน่วยกิต
รวม 57 - 68 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2607314 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2607416 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยกิต
2(1-3-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชา
เอกบังคับ
เอกบังคับ

2607417 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
2607444 เตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
หรือ
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
………... กลุ่มวิชาเอกเลือก

3(0-6-3)

เอกบังคับ

2(90)
พื้นฐานวิชาชีพ
1(45)
...(..-..-..)

รวม
รวม 26 - 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เอกเลือก

8 - 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
2607445 ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
5(480)
เทคโนโลยีการอาหาร
พื้นฐานวิชาชีพ
หรือ
9905401 สหกิจศึกษา
6(640)
รวม
5 หรือ 6 หน่วยกิต
รวม 480 หรือ 640 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
English for General Communication

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารระดั บ พื้ น ฐานโดยใช้ ภ าษาพู ด ตามรู ป แบบ
ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ บอกลักษณะ ทิศทาง และให้ข้อมูล การ
อ่านสิ่งพิมพ์ สานวน ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ เขียนประโยคได้ถูกต้อง
เขียนบทสรุปเรื่องที่อ่าน การซักถาม
9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสาหรับวิชาชีพ
English for Professional Communication
ฝึกทักษะการสื่ อสารระดับก้าวหน้าและทบทวนการสร้างประโยค
อธิบายแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความมากกว่าหนึ่งประโยค การอ่านเพื่อ
แปลและจับใจความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติตนเอง และการ
เขียนจดหมาย

3(2-2-5)

9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
ศึกษาหลั กการเบื้องต้นในการสื่ อสารภาษาไทย ฝึ กทักษะการใช้
ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนาความรู้ ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่าง
สร้างสรรค์

3(3-0-6)
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9902202 ความจริงและความงามของชีวิต
Meaning and Aesthetics of Life
ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความจริง หลักคาสอนทางศาสนา และความ
เข้าใจระหว่างศาสนา ความงามและคุณค่าของชีวิตที่เกี่ยวกับการดารงชีวิต
การสัมผัสความงาม รวมถึงความงามในธรรมชาติ การแสดงออกทางอารมณ์
ความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการนาไปประยุ กต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข และสันติภาพ

3(3-0-6)

9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม่
Art of Modern Management

3(3-0-6)

แนวคิดและหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการยุคใหม่ การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการภายใต้ส ถานการณ์พิบัติภัย การเจรจาต่อรอง การ
จัดการความขัดแย้ ง ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน จิตวิทยาและ
แรงจูงใจในการทางาน การสร้างภาวะผู้นา การบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่มาใช้
ในชีวิตประจาวัน
9903201 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การพัฒนา
ชุ ม ชน การพั ฒ นาสั ง คม และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
และเข้ าถึงการดารงชีวิตในวิถีของปราชญ์ ผู้ มีจิตที่เ ปี่ยมด้ ว ยปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

………………………………
……………………………………………………………………….

3(2-2-5)
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9903202 สังคมวิวรรธน์
Social Evolution
ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสังคมโลก และสังคมไทย การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นกลุ่มอาเซียน กระบวนการถ่ายทอด
และการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ปัญหาสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งมี
อิทธิพลต่อสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม
ในยุคปัจจุบัน เพื่อการเรียนรู้และปรับตัว อันนาไปสู่สังคมแห่งดุลยภาพและ
ยั่งยืน

3(3-0-6)

9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Learning Skills
ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิต สังคม การแสวงหา
ความรู้ การสืบค้น การจัดการข้อมูล และการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ การเรี ย บเรี ย งและน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่ างๆ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้สารสนเทศในสังคมยุค
ปัจจุบัน

3(2-2-5)

9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา
Logical Thinking for Decision Making
คิดวิเ คราะห์ และสั ง เคราะห์ อ ย่างเป็นระบบ การนาเหตุผ ล เชิ ง
ตรรกะมาใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นาและการแก้ ปั ญ หาด้ า นต่ า งๆ ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมอย่างรู้ทัน รู้เท่าและรู้
นา

3(3-0-6)

9904303 สุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดของสุขภาพแบบองค์รวม
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียน ด้านกาย จิตใจ สังคม และปัญญา และการ
ดูแลตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี เช่น การบริหารกายและจิต โภชนาการเพื่อ
สุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อ และทักษะชีวิต เป็นต้น

3(3-0-6)
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2607201 หลักโภชนศาสตร์
2(2-0-4)
Principles of Nutrition
ความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพ ชนิดและความสาคัญของ
สารอาหาร การกิน การย่อย และการดูดซึมสารอาหาร ความต้องการ
สารอาหารและพลั ง งาน การค านวณคุ ณ ค่ า ทางอาหาร ผลของ
กระบวนการแปรรู ป และการเก็บรักษาที่มี ต่อคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร โภชนาการสาหรับแต่ละวัย ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะ
โภชนาการ โรคโภชนาการและการแก้ไข
2607202

การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing I
คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์ทั่วไปของการปฏิบัติการที่ ดีใน
การผลิตอาหาร การบรรจุภัณฑ์ หลักการของการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ
เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การทา
แห้ง การใช้จุลินทรีย์ ปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาข้างต้น

3(2-3-6)

2607203

จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8303213 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
ศึกษาเกี่ยวกับการจาแนกชนิดของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา การเจริญ
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อการเจริญ ของจุลิ นทรีย์ที่เกี่ยวข้อ งกับอาหาร การเสื่ อ ม
คุณภาพและการเน่าเสียของอาหาร และผลิตภัณฑ์อ าหารประเภทต่าง ๆ
การถนอมและการป้องกัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคทางอาหาร อาหารเป็นพิษรวมทั้งสารพิษที่เกิดจาก
จุลินทรีย์ที่สาคัญในอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร
และเทคนิคการตรวจสอบจุลินทรีย์โดยวิธีรวดเร็ว

3(3-0-6)
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2607204

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
1(0-3-2)
Food Microbiology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8303213 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : 2607203 จุลชีววิทยาทางอาหาร
ปฏิบั ติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร การตรวจ
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอาหารชนิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น ผั ก และผลไม้ เนื้ อ สั ต ว์ แ ละ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม อาหารทะเล อาหารบรรจุ ก ระป๋ อ ง
อาหารแห้ง อาหารหมักดอง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

2607205

การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607202 การแปรรูปอาหาร 1
กระบวนการแปรรูปอาหารกรดต่า กรรมวิธีการแปรรูปแบบใหม่
และผลที่มีต่อคุณค่าทางโภชนาการ การปรุงแต่งสี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส
ของอาหารประเภทต่าง ๆ ผลิตผลพลอยได้และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

3(2-3-6)

2607206

การประกันคุณภาพอาหาร 1
Food Quality Assurance I
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ รวมทั้งการวัด
ค่าคุณภาพของอาหารด้าน เคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ ในกระบวนการ
แปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปร
รูป และผลิตภัณฑ์สุดท้าย การสุ่มตัวอย่างอาหาร การตรวจสอบ และ
กระบวนการทางสถิติของข้อกาหนดสาหรับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย

2(1-3-4)
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2607207

วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8309103 แคลคูลัส 1
การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม หน่ว ยและมิติที่ใช้ในวิศวกรรม
สมดุลมวลสารและพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
อาหาร การไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อนในการแปรรูปอาหาร

3(2-3-6)

2607208

เคมีอาหาร
Food Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302301 ชีวเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302302 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมี
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
รวมทั้ ง กลิ่ น รสและสารเติม แต่ งอาหาร ตลอดจนปฏิ บั ติก ารตามเนื้อ หา
ข้างต้น

3(2-3-6)

2607309

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation for Food Quality
ความสาคัญและประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส พื้นฐานของการรับรส กลิ่น การมองเห็น การได้ยินและเนื้อสัมผัส
ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและเทคนิควิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส การใช้
วิธีการทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสแบบต่างๆ

2(1-3-4)

2607310

วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607207 วิศวกรรมอาหาร 1
หลักการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการใช้ความร้อนในกระบวนการ
แปรรู ป
การระเหย ระบบการท าความเย็ น ระบบแช่ เ ยื อ กแข็ ง
ไซโครเมทริกซ์ การทาแห้งอาหาร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องมือ
และประสิทธิภาพของเครื่องมือทางวิศวกรรมอาหาร

3(2-3-6)
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2607311

การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร
Food Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302203 เคมีวเิ คราะห์ 1
8302204 ปฏิบัตกิ ารเคมีวเิ คราะห์ 1
การสุ่มและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การเลือก
วิธีวิ เคราะห์ การประเมิ นผลข้อ มูล การวิเคราะห์ ทฤษฎีห ลั ก การและ
วิธีการวิเคราะห์ และการจัดทาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจน
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

3(2-3-6)

2607312

การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8310101 หลักสถิติ

3(2-3-6)

หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลอง
แบบลาตินสแคว์ การทดลองแบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห์ วาเรียนซ์
และโควาเรียนซ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลอง
และการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหาร
2607313

การประกันคุณภาพอาหาร 2
Food Quality Assurance II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607206 การประกันคุณภาพอาหาร 1
การจั ด การระบบประกั น คุ ณ ภาพอาหาร การสร้ า งผั ง ควบคุ ม
คุณภาพ หลักการจัดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ระบบคุณภาพ
มาตรฐานระบบคุณภาพ การบริหารองค์กรด้านคุณภาพ การวิเคราะห์จุด
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และการตรวจรับรองระบบ

2(1-3-4)

26
2607314

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Plant Sanitation
การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานให้
ถูกหลักสุขาภิบาล สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา และการ
ขนส่งอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลในโรงงานอาหาร และควบคุมสัตว์นาโรค
แมลงและจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้าใช้ในโรงงาน หลักการทาความ
สะอาด การฆ่าเชื้อในโรงงาน จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขาภิบาลโรงงาน
การบาบัดของเสียและน้าทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐาน
ทางด้านสุขาภิบาลระดับประเทศและสากล

2(1-3-4)

2607416

สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
ศึ ก ษาและค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ปั ญ หาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร แล้วนามาเรียบเรียงเสนอรายงานเป็นรายบุคคล
ศึกษากรรมวิธีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ลักษณะและการตีความเอกสารใน
เชิงวิชาการ การเรียบเรียงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล

2(2-0-4)

2607417

ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problem in Food Science and Technology
ค้นคว้า ทดลองและวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หรือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเสนอเป็นรายงาน ภายใต้การควบคุมและ
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

3(0-6-3)

6305001

สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
General English Conversation
ฝึกการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน โดยเน้นการออก
เสียงให้ชัดเจนตามหลักสัทศาสตร์และสื่อความหมายได้ ผู้เรียนจะได้รับการ
ฝึ ก ฝนให้ ส ามารถสนทนาโต้ ต อบกั บ ชาวต่ า งชาติ โดยสามารถให้ ข้ อ มู ล
เบื้ องต้น แก่ชาวต่างชาติได้ เช่น แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนและประเทศไทย ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี

3(2-2-5)

27
6305012

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
English for Special Purpose
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเฉพาะ
ทางตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนได้ศึกษาอยู่ โดยเน้นการศึกษาคาศัพท์เฉพาะและ
โครงสร้ างทางไวยากรณ์ที่จาเป็นในสาขาวิชานั้น วิช านี้จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านตาราและเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาที่ผู้เรียน
เรียนอยู่ ตลอดจนสามารถเขียนสรุปความและอภิปรายความคิดเห็นในเรื่อง
นั้นๆ ได้

3(3-0-6)

8301101

หลักฟิสิกส์
3 (3-0-6)
Principles of Physics
การวัดและหน่วยการวัด ทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบ
การค้า ความแม่นยาในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่
แบบต่างๆ ทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบต่างๆ งาน กาลัง และพลังงาน กฎการ
อนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการณ์
ทางความร้ อ น แสง เสี ย ง ไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก โดยเน้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน และวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ

8301102

ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1 (0-3-2)
Principles of Physics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8301101 หลักฟิสิกส์
ปฏิบั ติการการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางฟิ สิ กส์ และ
เครื่องมือประยุกต์ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่
แบบต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบต่างๆ
สมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการทางความร้อน แสง เสียง โดยอาศัย
เครื่องมือการทดลองจากห้องปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐ์ ขึ้นเองตามความ
เหมาะสม
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8302101

หลักเคมี
3 (3-0-6)
Principles of Chemistry
หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ
พันธะเคมีเบื้องต้นปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย สมดุล
เคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเคเตอร์ สมดุลของไอออนในน้า สารประกอบ
อินทรีย์

8302102

ปฏิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-2)
Principles of Chemistry Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8302101 หลักเคมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี การจัด
สารเคมี กรดของสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้
เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่างๆ เช่น การกรอง การตกผลึก
การกลั่น การใช้ตัวทาลายโครมาโทกราฟี การเตรียมสารละลายในหน่ว ย
ความเข้มข้นต่างๆ การทดสอบและปฏิบัติของกรด เบส เกลือ สมดุลเคมี

8302105

8302106

เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302101 หลักเคมี
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทั่ วไป การเรียกชื่อ
การเตรี ย มสเตอริ โ อเคมี แ ละปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ ส าคั ญ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บ อน แอลคิ ล แฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เ ธอร์ แอโรเมตริ ก
ไฮโดรคาร์บอน แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์
…………………………………………………………………………………………………..
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8302105 เคมีอินทรีย์
เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปที่ใช้ในการทาให้สารบริสุทธิ์ ตกผลึก การ
กลั่น การสกัดและโคมาโตกราฟีแบบต่างๆ ศึกษาสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบ
แอโรเมติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

3(3-0-6)

1(0-3-2)
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8302203

เคมีวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Analytical Chemistry I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302101 หลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302102 ปฏิบัตกิ ารหลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : 8302204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
หลั ก การและกระบวนการวิ เ คราะห์ ท างเคมี สถิ ติ ส าหรั บ การ
วิเคราะห์ทางเคมี สมดุลเคมี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การ
วิเคราะห์เชิงน้าหนักและการวิเคราะห์เชิงปริมาตร การไทเทรตด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้สมดุลกรด เบส การใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน
การทาให้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน และการทาให้ตกตะกอน

8302204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry Laboratory I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302101 หลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302102 ปฏิบัตกิ ารหลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : 8302203 เคมีวเิ คราะห์ 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิง
น้ าหนั ก และการวิ เคราะห์ เ ชิง ปริม าตร การไทเทรตด้ว ยวิ ธี การต่ าง ๆ
ได้แก่ การใช้สมดุลกรด เบส การใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน การ
ทาให้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน และการทาให้ตกตะกอน

1(0-3-2)

8302301 ชีวเคมี
Biochemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302101 หลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302102 ปฏิบัตกิ ารหลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : 8302302 ปฏิบัติการชีวเคมี
จุดเริ่มต้นของชีวิต น้าและสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ภายในเซลล์
สมบัติทางเคมี กายภาพและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนเอนไซม์
กรดนิวคลิอิก กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สาคัญของสัตว์ พืช และจุลชีพ
รวมทั้งการสังเคราะห์แสง ความสาคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน

3(3-0-6)
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8302302

ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302101 หลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8302102 ปฏิบัตกิ ารหลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : 8302301 ชีวเคมี
การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิบัติการการตรวจสอบสมบัติ
ทางเคมีข องคาร์ โ บไฮเดรต ลิ พิ ด กรดอะมิโ นและโปรตี น ปฏิบั ติการ
จลนศาสตร์ของเอนไซม์

1(0-3-2)

8303101

หลักชีววิทยา
Principles of Biology

3 (3-0-6)

คุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ก าเนิ ด ชี วิ ต สารประกอบทางเคมี ใ น
สิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ เนื้ อ เยื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต การท างานของระบบต่ า งๆ
พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจาแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8303102

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8303101 หลักชีววิทยา
กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์
เนื้อเยื่อการทางานของระบบต่างๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การจาแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต

1(0-3-2)
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8303213

จุลชีววิทยาพื้นฐาน
Microbiology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8303101 หลักชีววิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ทั้งชนิดโปรคาริ โอทและยูคาริโอท ในด้าน
สัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การจัด
จาแนกชนิด การจัดจาแนกหมวดหมู่ การควบคุมจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับอาหาร จุลินทรีย์และกลไก
การก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ การนาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในด้าน
อุตสาหกรรม โดยมีการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี

3(3-0-6)

8309101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics
ค่ า สั ม บู ร ณ์ ฟั ง ก์ ชั น พหุ น าม การแก้ ส มการและอสมการ
ฟังก์ชันตรรกยะ เศษส่วนย่อย ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วย
เส้นตรงและภาคตัดกรวย ลาดับ และอนุกรม

3(3-0-6)

8309103

แคลคูลัส 1
Calculus I
ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน พืชคณิต
ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์ไม่จากัดเขต

3(3-0-6)

8310101

หลักสถิติ
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ขั้นตอนใน
การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
การแจกแจงความน่ าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ
โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ ได้จากตั ว อย่าง หลั กการประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์
เบื้องต้น

3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
2607315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607309 การประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัส
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนและการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การสร้างสูตรอาหาร การวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ แนวทางการ
เลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์ การทดสอบตลาด การศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มทาง
การตลาดและพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ผลิตผลทางการเกษตรและทรัพยากรในท้องถิ่น

3(2-3-6)

2607422

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Science and Technology
องค์ป ระกอบ คุณ ภาพ และการเสื่ อมเสี ย ของอาหาร และการ
ควบคุม หลักการเบื้องต้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ การ
บรรจุภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยในอาหาร

3(3-0-6)

2607423

การวางแผนกระบวนการผลิตและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Production Planning and Administration of Food
Industrial Plant
ศึ ก ษาระบบการผลิ ต การก าหนดปั จ จั ย การผลิ ต ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผนและควบคุม
วัตถุดิบและสินค้าในโรงงาน การควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดระบบและ
การควบคุมเครื่องจักร ความปลอดภัย หลักการทั่วไปในการบริหารรวมทั้ง
วิธี ป ฏิบั ติ ที่จ าเป็ น ในการบริห ารโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร จิ ตวิ ท ยา
อุตสาหกรรม การศึกษาอุปสงค์อุปทานในเชิงอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
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2607426

บรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
บทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิดของวัสดุ ประเภทและคุณสมบัติ
ทางด้านกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือ
และหลักการบรรจุหีบห่อ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากและการ
โฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ และระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุ และระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ รหัส
ผลิตภัณฑ์

2607430

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Milk and Milk Products Technology
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเต้านม การกลั่นสร้างน้านม ปัจจัยที่มี
ผลต่อการกลั่ นสร้ างน้ านม องค์ประกอบ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ
และจุ ล ชี ว วิ ทยาของนมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ นม ปัจ จั ย ที่มี ผ ลต่อ ปริ มาณและ
คุณภาพของน้านม การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา กรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพของน้านม และมาตรฐาน
ของน้านมและผลิตภัณฑ์นม การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

2607431

เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products Technology
ศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและ
ชีวภาพองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ และส่วนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อ
หลังฆ่า และการชาแหละอิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อเนื้อเยื่อของสัตว์ การเปลี่ยน
สีของเม็ดสีในเซลล์กล้ามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การเสื่อมเสียของ
เนื้อสัตว์ กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์แบบต่างๆ ผลิตภั ณฑ์เนื้อและการเก็บ
รักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดต่างๆ การศึกษาดูงานใน
โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ข้างต้น
………………………………………………………………………………………………………….
.

3(2-3-6)

3(2-3-6)
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2607432

เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
Fruits and Vegetables Technology
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของผักและผลไม้
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูป
ผักและผลไม้ หลักการและวิธีการแปรรูป การอบแห้ง การแช่เยือกแข็ง
การบรรจุกระป๋อง การหมักดอง การบรรจุและการเก็บรักษา

2607435

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-6)
Fishery Products Technology
ประเภทของสัตว์น้าที่ใช้ในการบริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบ
ทางเคมี กายภาพและชีว ภาพของสัตว์น้า สาเหตุก ารเสื่อมเสี ย และการ
เปลี่ยนแปลง คุณภาพของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ หลักการแปรรูป การ
บรรจุ การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ ง ควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที่

2607439

วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลาง
Community Small and Medium Enterprises
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการ แนวคิดพื้นฐานของ
วิส าหกิจ ขนาดย่ อมและขนาดกลาง ความหมายและความส าคัญ การ
แสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การกาหนดรูปแบบ
การประกอบการและการบริหารงาน การประเมินทางการเงิน และระบบ
บัญชี กลยุทธ์ในการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3(3-0-6)

2607440

การจัดการและการบริการอาหาร
Food Service and Management
หลั กการบริ ห ารจัดการด้านอาหารและการบริการอาหารให้ ถูก
หลักโภชนาการทั้งในสถาบัน สถานประกอบการ โรงแรมและโรงพยาบาล
การบริการอาหาร สุขาภิบาลทางอาหารและความปลอดภัยในอาหาร การ
นาระบบประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริการอาหาร

3(3-0-6)
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2607441

ขนมอบเบื้องต้น
Introduction to Bakery
ศึกษาสมบัติและองค์ประกอบของเครื่องปรุงการผลิตที่ใช้ในการทา
ผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือ และการบารุ งรักษาเครื่องมือการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การบรรจุและการเก็บ
รักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

3(2-3-6)

2607442

ไอศกรีมเบื้องต้น
Introduction to Ice cream
ชนิ ด และประเภทของไอศกรี ม ส่ ว นประกอบของไอศกรี ม
คุณสมบัติของวัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการทาไอศกรีม ศึกษาพื้นฐาน
หลักการ เทคนิคในการทาไอศกรีม และปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น

3(2-2-5)

2607443

การถนอมอาหาร
3(2-2-5)
Food Preservation
หลั กการและเหตุผ ลของการถนอมอาหาร ประเภทและวิธีการ
ถนอมอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร และปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
2607444

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Preparation for Field Experience in Food Science and
Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในด้าน
ความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 (90)
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2607445

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Field Experience in Food Science and Technology
รายวิช าที่ต้องเรี ยนมาก่อน : 2607445 เตรียมฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
นั ก ศึ กษาฝึ กงานในสถานประกอบการ หน่ ว ยงานราชการ หรื อ
องค์กรชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และมีการนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

9905301

การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education

5 (480)

1(45)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิ จ ศึ กษา ระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้ องกั บสหกิ จศึ กษา เพื่ อให้
นักศึกษามีความพร้อมทางวิชาการและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละ
สาขาวิชา เช่น เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ
การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน และ 5 ส การบริหารงาน
คุ ณภาพ (ISO) เทคนิ คการเขี ยนรายงานและการน าเสนอ การพั ฒนา
บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร และการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ
9905401

สหกิจศึกษา
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9905301 การเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน
การสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานอย่างชัดเจนแน่นอน มี
การน าความรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาบู ร ณาการเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

6(640)
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1

นางสาวณัฐยาวรรณ
พิชัยยุทธ

คุณวุฒิ

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
วท.บ.

2

นางสาวเบญจพร
พงษ์นริศร

Ms.c.
วท.บ.

3

นายณัฐพร
รัตนพรรณ์

Ph.D.
วท.ม.

4

นายประเสริฐ
จริยะเลอพงษ์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

5

นายอทิพันธ์
เสียมไหม

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.บ.

สถาบัน

ปี ตาแหน่ง ภาระการสอน ชม. / สัปดาห์
พ.ศ. วิชาการ 2555 2556 2557 2558 2559
2547 อาจารย์ 15 15 15 15 15

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และ สถาบันเทคโนโลยี 2540
เทคโนโลยี
ราชมงคล
การอาหาร
Nutrition and U. of Reading, 2553
Food Science
UK.
วิทยาศาสตร์และ มหาวิทยาลัย 2550
เทคโนโลยี
มหิดล
การอาหาร
Food Science
U. of the 2555
Philippines
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย 2542
สงขลานครินทร์
เกษตรศาสตร์
,,
2536
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย 2540
สงขลานครินทร์
พืชศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี 2537
ราชมงคล
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย 2555
สงขลานครินทร์
อุตสาหกรรม
,,
2549
เกษตร

อาจารย์

15

15

15

15

15

อาจารย์

12

12

12

12

12

อาจารย์

15

15

15

15

15

อาจารย์

15

15

15

15

15
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล

ลาดับ
1 นายถาวร
จันทโชติ
2 นายพรพงษ์
สุทธิรักษ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Food Science
and Technology
เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ด.

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ภาระการสอน ชม. / สัปดาห์
2554 2555 2556 2557 2558
12
12
12
12
12

อาจารย์

12

12

12

12

12

3

นายธีรชัย
เลาก่อสกุล

M.Sc.

Food Process
Engineering

อาจารย์

12

12

12

12

12

4

นายพรสิทธิ์
ธรรมานุภาพ

ศศ.ม.

การบริหารและ
การพัฒนา

อาจารย์

12

12

12

12

12

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในสถานประกอบการ รวมระยะเวลาไม่ต่ากว่า 480
ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือออกสหกิจศึกษาโดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
จริง ณ สถานประกอบการ ไม่ต่ากว่า 640 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และเข้าใจถึงความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากขึ้น
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.3 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.4 มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความมานะอดทน
4.1.5 มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าในการคิด การแสดงออก และสามารถนาไปแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริงได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสาร ในด้านการพูด เขียน และคิดวิเคราะห์ได้
4.2 ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ในรายวิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัสวิชา 2607417 เป็นการฝึก
ให้นักศึกษาได้จัดทาการวางแผนการทดลอง หรือการสารวจ การทดลอง รวมทั้งการเก็บข้อมูล การ
เขียนรายงานผลการวิจัยรวมทั้งการนาเสนอ
5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
5.2.1 มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.2.4 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษา โดยนั กศึกษาเป็นผู้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
5.5.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีสภาพพร้อมใช้งาน
5.5.3 มีคอมพิวเตอร์บริการทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ และสาขาวิชา
5.5.4 นักศึกษาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับข้อเสนอแนะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงร่างงานวิจัย โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ เป็นระยะๆ ตามที่บันทึกการให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.3 นาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการอภิปราย โดยมีอาจารย์ประจาสาขาวิชาไม่น้อยกว่า
3 คน
5.6.4 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

