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รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25510021108446
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
Bachelor of Engineering Program in Food Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)
Bachelor of Engineering (Food Engineering)
B.Eng. (Food Engineering)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 149 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ)
- ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
- เริ่มใชหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2536
- ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2560
การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้ง
ที่ ……... เมื่อวันที…่ …...เดือน…………….. พ.ศ……....
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ..........
เมื่อวันที่……...เดือน…………….. พ.ศ……....
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) วิศวกรอาหาร/วิศวกรโรงงาน/วิศวกรวางแผนกระบวนการผลิต/วิศวกรซอมบํารุง
2) นักวิเคราะหกระบวนการผลิต/เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมอาหาร
3) อาจารย/นักวิชาการดานวิศวกรรมอาหาร/กระบวนการผลิตอาหาร
4) นักการตลาดดานอุปกรณ และเครื่องจักรกลอาหาร
5) ผูประกอบการ/อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

1

อาจารย

2

ผูชวยศาสตราจารย

3

อาจารย

นายธิตพิ งศ โพธิสุทธิ์

4

อาจารย

นายโสฬส จิวานุวงศ

5

ผูชวยศาสตราจารย

นายกฤษณันท มะลิทอง

นายกอบศักดิ์ กาญจนาพงศกุล

นายอมรเดช พุทธิพพิ ัฒนขจร

คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ทีส่ ําเร็จการศึกษา

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.ด.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.ด.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
M.S.
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
Biological Systems Engineering
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ของรัฐบาลเนนการ
ปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมตอเนื่องมายังยุทธศาสตรชาติ (2561-2580)
และนโยบายประเทศไทย 4.0 ในยุท ธศาสตรด านการสรา งความสามารถในการแข ง ขั น มีน โยบายด า น
นวัตกรรมการเกษตร ในหัวขอ การเกษตรสรางมูลคา โดยดึงจุดเดนที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูผลิตและการคา
สินคาเกษตรในเวทีโลกและมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถพัฒนาตอยอดโครงสราง
ธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพิ่ม เนนเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของ
สินคาเกษตร
ในป พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันขยับ ขึ้นมาอยูที่ 25 จากเดิมซึ่งอยูใน
อั นดับที่ 30 ของ 63 ประเทศชั้นนําทั่วโลก ในขณะที่มาเลเซียอยูอันดับ ที่ 22 และสิงคโปรอันดับ ที่ 1 โดย
สําหรับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยซึ่งดีขึ้นถึง 5 อันดับ มาจากการจัดอันดับ 4 ดาน ไดแก
สภาวะเศรษฐกิจ ประสิ ทธิ ภ าพของภาครัฐ ประสิ ท ธิภ าพของภาคธุร กิ จ และโครงสรางพื้ น ฐาน ยกเว น
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โดยดานสภาวะเศรษฐกิจที่มีลําดับ ลดลง อีกทั้งป 2562-2563 สถานการณการ
ระบาดของโควิด-19 ทําใหทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยที่จะปรับจากโครงสรางการผลิตจากภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมไปสูภาคบริการมากขึ้นตองหยุดชะงักลง และกลับมาสินใจดานภาคเกษตรและความมั่นคง
ด านอาหารมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล อ งกั บ กรอบยุท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เพื่ อ ให บ รรลุ
วิสั ย ทั ศน “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงนี้ ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิต
สินคาเกษตรขั้นปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล และลดระดับการผลิต
สินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลง สูร ะดับที่จําเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดาน
อาหารและพลังงาน และใหใชจุดแข็งจากทรัพยากรทางการเกษตรมาสรางโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม ขยาย
ฐานการผลิตและการแปรรูปใหมีการสรางกลไกเชื่อมรอยตอระหวางการศึกษาวิจัย และขยายประโยชนเชิง
พาณิชย และการประยุกตเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอาหารใหเขาสูค วามเป
นผูนําระดับสากล ตามนโยบายหลักของประเทศการพัฒนาหลักสูตรนี้นับเปนสวนหนึ่งที่ตอบสนองภารกิจนี้ใน
การพั ฒ นาบุ ค คลากรด า นวิ ศ วกรรมอาหาร ที่ มี อ งค ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ด า น
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันทางการคาขององคกรกับนานาประเทศตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย ทําใหกําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง โดยมี
จํานวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555 ปจจุบันจํานวนประชากรไทยป พ.ศ. 2562 ประมาณ 66.6 ลานคน มี
เยาวชนอายุ 1-20 ป 15.8 ลานคน วัยทํางานอายุ 21-60 ป เหลือเพียง 29.4 ลานคน ขณะที่ผลิตภาพแรงงาน
ยังเพิ่ มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป ปญหาดานคุณภาพการศึกษายังถือเปนปญ หา
สํ าคั ญ อีก ประการหนึ่ง ในป 2562 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้น พื้นฐาน (O-NET) ซึ่งมี
4

มคอ. 2
คาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 เปนตัวชี้วัดถึงปญหาดานนี้ไดเปนอยางดี สาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะความเหลื่อมล้ํา
ดานโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งขึ้นกับฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมืองชนบทและระหวางภูมิภาค
เนื่องดวยตําแหนงทางภูมิศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน การเรียนการ
สอนในหลักสูตรนี้สามารถรองรับนักเรียนจากทางภาคตะวันตกและภาคกลางบางสวนไดเปนอยางดี ซึ่งเห็นได
จากนิสิตโดยสวนมากมักมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี โดยมีนิสิต
จํานวนไมนอยที่ผูปกครองประกอบอาชีพเปนเกษตรกร หลักสูตรจึงสามารถตอบสนองพันธกิจในการลดความ
เหลื่อมล้ําดานโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และชวยพัฒนาแรงงานซึ่งนับวันจะมีจํานวนลดลงใหมี
ความรู ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตอไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเนนใหนิสิตมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมการอาหารที่
ตรงกับความตองการของผูใชบัณ ฑิต เพื่อใหนิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิช าชีพ สามารถนํ า
ความรูทางวิศวกรรมการอาหารไปพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และ
ประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หนึ่งในพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือ การสรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย
สร างคนที่มี ป ญ ญา รูเหตุ รูผล มีคุ ณ ธรรม และจิตสํา นึก เพื่ อสวนรวม และพั น ธกิ จคณะวิศ วกรรมศาสตร
กํ า แพงแสนคื อ ผลิ ต วิศ วกรที่ มี คุณ ภาพได ม าตรฐาน มี ค วามคิด สร า งสรรค คิด เป น ทํ า เป น มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีทักษะในวิชาชีพตามความตองการของประเทศ และเปนศูนยกลางการบริการวิชาการดาน
วิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสรางพื้นฐานสูชุมชน และสังคมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักสูตร
จึงตอบสนองพันธกิจนี้ของมหาวิทยาลัยโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูหลากหลาย มีความสามารถใน
การสรางผลงานที่มีมาตรฐาน และมีความรับผิดชอบ หลักสูตรยังออกแบบใหนิสิตสามารถแกปญหาและตอบ
โจทยทางดานอุตสาหกรรมได โดยสนับสนุนใหนิสิตที่ตองการเรียนรูงานจริงในโรงงานไดฝกงานแบบสหกิจ
ศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และการกําหนดใหนิสิตทุก คนรับ ผิดชอบโครงงานทางดานวิศวกรรม
อาหารซึ่งเปนการจํา ลองปญ หาในอุตสาหกรรมอาหาร โดยนิสิตตองใชความรูที่ ไดศึก ษามาในการดําเนิ น
โครงงานดังกลาว ควบคูกับการใชทักษะการวิจัยซึ่งถูกถายทอดใหแกนิสิตผานอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผล
จากการทําโครงงานกอใหเกิดองคความรูใหมที่หลากหลายตอไปและอาจตอยอดไปสูงานวิจัยในระดับสูงไดดวย
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
รายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
13.2 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปดสอนให คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
5

มคอ. 2
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนในรายวิชา ภาควิชาและคณะที่เกี่ยวของ
ที่ ให บ ริก ารการสอนวิช าต าง ๆ เพื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อหารายวิชา และความสอดคลอ งกับ มาตรฐานหลัก สูต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารไดตระหนักถึงการผลิตบัณ ฑิตที่มีความรูในเรื่อ งการกระบวนผลิ ต
อาหารที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ศวกรรมการผลิ ต อาหาร การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รกลอาหาร เพื่ อ
ประโยชนสูงสุดตอผูที่เกี่ยวของ รวมถึงความสะดวก ความปลอดภัยของทั้งผูผลิต และผูบริโภค และผลกระทบ
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
1.2 ความสําคัญ
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตสินคาทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารจึงมีบทบาทสําคัญ
เนื่องจากเปนภาคสวนหลักของประเทศที่ชวยในการผลิต แปรรูป พัฒนา และเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
ในชวงปที่ผานมาอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดความตองการบุคลากรดาน
วิ ศ วกรรมการอาหารที่ มีค วามรูทั้ง ทางด านวิศ วกรรมศาสตรและวิท ยาศาสตรก ารอาหารเพิ่ ม ขึ้ น เชน กั น
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานที่
มีความพรอ มดานบุ คลากรทั้ งทางดานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร ตลอดจนความพรอ มทางดานอุป กรณ
เครื่องมือและสถานที่ ในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิศวกรรมการอาหารระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความ
ตองการดังกลาว
1.3 วัตถุประสงค
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เพื่ อ ผลิตบั ณ ฑิ ต ให มี คุณ สมบัติ สอดคลอ งตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขา
วิศวกรรมอาหาร รวมถึงสอดคลองกับเกณฑองคความรูที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญ ญา พ.ศ. 2562
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรูแ ละทักษะในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องจักรกลผลิตอาหาร การ
ออกแบบโรงงานอาหาร สามารถเลือกใช ออกแบบ สราง ดัดแปลงเครื่องจักรเบื้องตนและแกไขปญหาดาน
วิศวกรรมอาหารอยางเปนระบบ
(3) เพื่อผลิต บัณ ฑิต สามารถตัดสินใจ จัดการกระบวนการผลิต และประเมิน คาทางเศรษฐศาสตร
เบื้องตนในอุตสาหกรรมอาหาร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให
- ติดตามประเมินหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑของ
อยางสม่ําเสมอ
สป.อว.
2. ปรับปรุงการเรียนการ
สอน

- ประเมินรายวิชาทุกภาค
การศึกษา
- ประเมินการสอนของ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- ผลการประเมินรายวิชา
- ผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนิสิต

ระยะเวลา
ดําเนินการ
5 ป

ทุก ๆ ป
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

อาจารยโดยนิสิต
- รายงานประจําปของคณะ
- เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
วิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน
โดยมีการสงเสริมใหพัฒนา
องคความรูในดานตาง ๆ
เพื่อนําไปพัฒนาการเรียน
การสอน
3. ปรับปรุงหลักสูตรให
- ติดตามความตองการของผู - รายงานการประเมินตนเอง
สอดคลองกับความตอง
ใชบัณฑิตรวมถึงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
การของอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงระเบียบขอบัง
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
และการเปลี่ยนแปลง
คับหรือกฎหมายของ
อาหาร
ของเทคโนโลยี
ภาคอุตสาหกรรม
- รายงานความพึงพอใจของผู
มีสวนไดสวนเสีย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

5 ป
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการ
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน–เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตองเปนผูสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง
2. เปนผูวิกลจริต
3. เปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา
4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูระดับมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
- จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม กิจกรรมแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลาทํากิจกรรมจากอาจารยและรุนพี่ และกิจกรรมสอนเสริมจากรุนพี่ (ถาจําเปน)
- จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ดูแล ใหคําแนะนํา ตักเตือนแกนิสิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ป
ปการศึกษา
2565
2566
2567
2568
2569
1
50
50
50
50
50
2
50
50
50
50
3
50
50
50
4
50
50
รวม
50
100
150
200
200
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะ
50
จบการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
รายการ
1. งบประมาณแผนดิน
2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย*
(คาหนวยกิตและคาบํารุงการศึกษา)
รวมเงินรายรับ

2.6.2

2565
680,000

1. งบบุคลากร (คาจางประจํา)
2. คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
3. คาวัสดุสิ้นเปลือง
4. คาครุภณ
ั ฑ**
5. คาใชจายอื่นๆ
รวมเงินรายจาย
จํานวนนิสิตในหลักสูตรนี้
คาใชจายตอหัวนิสิต

2569
707,000

865,000

1,730,000

2,595,000

3,460,000

3,460,000

1,545,000

2,416,000

3,288,000

4,160,000

4,167,000

2565
1,210,000
200,000
25,000
85,000
25,000
1,545,000
50
30,900

ปงบประมาณ พ.ศ.
2566
2567
2568
1,280,000 1,340,000 1,400,000
402,000
606,000
812,000
51,000
76,000
102,000
171,000
258,000
346,000
51,000
75,000
102,000
1,955,000 2,355,000 2,762,000
100
150
200
19,550
15,700
13,810

2569
1,473,000
842,000
106,000
270,000
106,000
2,797,000
200
13,985

งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)

รายการ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2566
2567
2568
686,000
693,000
700,000

*ประมาณเงินรายไดตอหัวนิสิต 17,300 บาทตอนิสิต 1 คน
**ไมรวมครุภัณฑที่จัดสรรโดยคณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ขอ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต และขอ 21 การลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
และการเรียนขามวิทยาเขต ดังนี้
ขอ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต
20.1 นิสติ ที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย
20.1.1 นิสิตที่ยายคณะ ยายหลักสูตร หรือยายสาขาวิชาเอก มีสิทธิเทียบทุกรายวิชาที่ปรากฏอยู
ในหลักสูตรที่รับเขา
20.1.2 นิ สิ ต ที่ สอ บ คั ดเลื อก เข า ม าให ม ไม มี สิ ท ธิ เ ที ย บ รายวิ ช า ย ก เว น นิ สิ ตข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สิ้นสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไมเกิน 2 ป จึงมีสิทธิขอเทียบรายวิช าที่มี
ระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ 2.0
20.1.3 นิสิตในโครงการความรวมมือ ที่ไดกําหนดไวในโครงการวาสามารถขอเทียบรายวิชาได
20.1.4 นิสิตที่รับโอนหรือรับเขาศึกษาตอมาจากสถานศึกษาอื่น
20.1.5 นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต
20.2 เกณฑการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย
20.2.1 การเทียบรายวิชาสําหรับนิสิตที่รับโอนหรือรับเขาศึกษาตอมาจากสถานศึกษาอื่น เปน
รายวิชาที่เทียบไดกับรายวิชาในหลักสูตรที่รับเขา โดยไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ 2.0 ใหบันทึกเปน P
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เท านั้น ทั้งนี้นิสิตที่รับโอนสามารถเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินกึ่งหนึ่งของหนวยกิต รวมตาม
หลักสูตรที่รับเขา สวนนิสิตที่รับเขาศึกษาตอสามารถเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินสองในสามของ
หนวยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่รับเขา
20.2.2 การเทียบรายวิชา สําหรับนิสิตตางสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น
20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุมวิชา
20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุมวิชาที่จะนํามาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุมวิชาที่เทียบได
ตองมีความสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 และจํานวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอน
ตองไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชาที่เทียบโอนได
20.3.2 ทุ กรายวิชาในกลุมวิชาที่จะนํ ามาขอเทียบโอน ตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ 2.0
เทียบไดระดับคะแนน P
20.3.3 กรณีที่รายวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอนเปนรายวิชาในระบบการเรียนที่มิใชระบบทวิภาค
ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อนุมัติของคณบดีเจาสังกัดรายวิชา โดยพิจารณาเทียบจํานวนหนวยกิตใหไดตามเกณฑของระบบทวิภาค
20.4 การเทียบโอนจากประสบการณ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนจาก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจากคณบดีเจา
สังกัดหลักสูตร โดยอาจจัดใหมีการทดสอบขอเขียน หรือภาคปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
20.5 นิ สิต ต อ งดํ า เนิ น การขอเที ยบรายวิ ช า เพื่ อ ยกเวนไมต อ งเรีย น โดยผ านความเห็ น ชอบของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณบดีเจาสังกัดนิสิต และสงหลักฐานการขออนุมัติตอคณบดีเจาสังกัดนิสิต
ภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นิสิตยายคณะ ยายหลักสูตร ยายสาขาวิชาเอก ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาหรือ
รับโอนมาจากสถานศึกษาอื่น กรณีที่มีความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดนิสิต
ขอ 21. การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันและการเรียนขามวิทยาเขต
21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนขามสถาบันไดในแตละภาคการศึกษา หากเปนการลงทะเบียนเรียน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ประเภทไมนับหนวยกิต (audit) การอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหเปนอํานาจ
ของคณบดีเจาสังกัดนิสิต
21.2 นิสิตที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถาบันเพื่อนับหนวยกิตในหลักสูตร จะตองเปนไปตาม
เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้
21.2.1 เปนนิสิตที่อยูในโครงการของหลักสูตรที่จัดใหมีการเรียนการสอนรวมระหวางสถาบัน
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัดหลักสูตร
21.2.2 เปนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปสุดทาย แตรายวิชาที่จะเรียนไมเปดสอนใน
ภาคการศึกษานั้นๆ
21.3 รายวิชาที่จ ะลงทะเบียนเรีย นในสถาบันอื่น จะตอ งไดรับ การเทียบรายวิชาตามหลักสูต รของ
มหาวิทยาลัย การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัด
รายวิชา โดยถือเกณฑเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก
21.4 ผลการเรียนจากสถาบันอื่นใหบันทึกเปน P หรือ NP และไมนําไปคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
ยกเวนการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยูในหลักสูตรที่จัดรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอนุมัติของคณบดี
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เจาสังกัดรายวิชา โดยสามารถนํามาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมได
21.5 การผอนผันเงื่อนไขตามขอ 21.4 จะตองไดรับ ความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัดนิสิต และ
อนุมัติโดยรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการ
21.6 นิสิตลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอนุมัติ
จากคณบดีเจาสังกัดนิสิต ทั้งนี้ตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตที่นิสิตสังกัดกอน
จึงจะชําระคาธรรมเนียมการรับลงทะเบียนขามวิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 149 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
- กลุมสาระอยูดีมีสุข
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
113 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
30 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
83 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
(4) การฝกงาน
ไมนอยกวา
240 ชั่วโมง
ยกเวนสําหรับนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
- กลุมสาระอยูดีมีสุข
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Activity)
และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมี
สุข
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ
ศาสตรแหงผูประกอบการ
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
ไมนอยกวา
16 หนวยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ
9( - - )
วิชาภาษาไทย 3( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
ไมนอยกวา
4( - - )
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
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01999111

ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ
สุนทรียศาสตร
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
113 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
30 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Fundamental of General Chemistry)
01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
01420111 ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
01420112 ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
(General Physics II)
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
02204101 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to Programming)
02212112* พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing Fundamental)
02212218* วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Materials Science for Food Engineering)
- วิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
83 หนวยกิต
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
77 หนวยกิต
02212111 พื้นฐานการคํานวณสําหรับวิศวกรอาหาร
1(1-0-2)
(Calculation Basic for Food Engineer)
02212211** การสรางแบบจําลองสามมิติและการวิเคราะหเบื้องตน 3(2-3-6)
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม **รายวิชาปรับปรุง
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(Introduction to 3-D Modeling and Analysis)
02212212 การฝกงานโรงงานสําหรับวิศวกรอาหาร
1(0-3-2)
(Workshop Practice for Food Engineers)
02212213 ทฤษฎีและอุปกรณไฟฟาพื้นฐานสําหรับวิศวกรอาหาร 3(2-3-6)
(Basic Electrical Theory and Equipments for Food Engineer)
02212214 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statistics)
02212215* อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Thermodynamics for Food Engineering)
02212216* กลศาสตรวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics for Food Engineering)
02212217* กลศาสตรของวัสดุสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Food Engineering)
02212218* วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Materials Science for Food Engineering)
02212311 เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องตนของอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Chemistry and Microbiology)
02212312 สมบัติทางกายภาพของวัสดุอาหาร
3(2-3-6)
(Physical Properties of Food Materials)
02212313** หลักการวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Principles of Food Engineering)
02212314** หลักการถายโอนความรอนทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Principles of Heat Transfer in Food Industry)
02212315** ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร I
3(3-0-6)
(Unit Operations in Food Engineering I)
02212317 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร I
1(0-3-2)
(Laboratory for Food Engineering I)
02212318* กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics for Food Engineering)
02212321** การทําความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Refrigeration in Food Industry)
02212322** การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Food Machinery)
02212331** กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes for Food Machinery)
02212344** พีแอลซีและไมโครคอนโทรลเลอรในงานวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6)
(PLC and Microcontroller in Food Engineering)
02212371 การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม **รายวิชาปรับปรุง
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(Mechanical Vibrations for Food Engineering)
02212411 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร II
3(3-0-6)
(Unit Operations in Food Engineering II)
02212412 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร II
1(0-3-2)
(Laboratory for Food Engineering II)
02212421 การออกแบบเครื่องมือลําเลียงผลิตภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
(Food Product Conveying Equipments Design)
02212422 กลศาสตรเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Mechanics of Food Machinery)
02212441** การควบคุมอัตโนมัติของกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Automatic Control of Food Manufacturing Process)
02212461** การออกแบบโรงงานอาหาร
3(3-0-6)
(Food Plant Design)
02212462 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Quality Control in Food Industry)
02212495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-2)
(Food Engineering Project Preparation)
02212497 สัมมนา
1
(Seminar)
02212499 โครงงานวิศวกรรมอาหาร
2(0-6-4)
(Food Engineering Project)
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาดังตอไปนี้
02212332 หลักมูลวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
(Fundamental of Food Process Engineering)
02212341 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Computer Applications in Food Engineering)
02212342** ระบบกําลังของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Fluid Power Systems in Food Industry)
02212361** เศรษฐศาสตรวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Engineering Economy)
02212424** เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Fluid Machinery in Food Industry)
02212432 วิศวกรรมการทําแหงอาหาร
3(3-0-6)
(Food Dehydration Engineering)
02212433* การแปรรูปอาหารดวยแสงอาทิตย
3(3-0-6)
(Solar Food Processing)
02212434 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑนม
3(3-0-6)
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม **รายวิชาปรับปรุง
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02212435
02212436
02212437
02212439*
02212442**
02212451
02212464
02212465
02212471**
02212473*

02212474*
02212490
02212496
02212498
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

(Dairy Process Engineering)
ระบบตนกําลังในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Power Systems in Food Industry)
วิศวกรรมบรรจุภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
(Food Package Engineering)
การใหความรอนแบบโอหมมิค
3(3-0-6)
(Ohmic Heating)
การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Energy Conservation in Food Industry)
อุปกรณและระบบการวัดสําหรับกระบวนการ
3(3-0-6)
ผลิตอาหาร
(Instrument and Measurement System for Food Processing)
การบําบัดของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Waste Treatment in Food Industry)
การจัดการโรงงานอาหาร
3(3-0-6)
(Food Plant Management)
วิศวกรรมซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Food Machinery Maintenance Engineering)
เทคนิคการคํานวณในวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Computational Techniques in Food Engineering)
การประเมินคุณภาพของอาหารและผลิตผลทาง
3(2-3-6)
การเกษตรอยางไมทําลาย
(Nondestructive quality evaluation of food
and agricultural products)
การวิเคราะหและแสดงขอมูลสําหรับวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6)
(Data Analysis and Visualization for Food Engineering)
สหกิจศึกษา
6
(Co-Operative Education)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
3
(Selected Topics in Food Engineering)
ปญหาพิเศษ
1
(Special Problems)
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต

(4) การฝกงาน
ยกเวนสําหรับนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม **รายวิชาปรับปรุง

ไมนอยกวา

240

ชั่วโมง
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มคอ. 2
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการ
อาหาร ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (02) หมายถึง วิทยาเขตกําแพงแสน
เลขลําดับที่ 3-5 (212) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานหลักสูตร
2
หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบ
3
หมายถึง กลุมวิชากระบวนการ
4
หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอรและระบบการควบคุมอัตโนมัติ
5
หมายถึง กลุมวิชาระบบบําบัดของเสีย
6
หมายถึง กลุมวิชาการจัดการ การวางแผนและควบคุมการผลิต
7
หมายถึง กลุมวิชาการวิเคราะห
9
หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษและ
โครงงาน
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม

17

มคอ. 2
3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา
3.1.4.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-6)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
01420111 ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
02204101 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3(3-0-6)
02212111 พื้นฐานการคํานวณสําหรับวิศวกรอาหาร
1(1-0-2)
วิชาภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม
20( - - )
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01417168 คณิตศาสตรวศิ วกรรม II
3(3-0-6)
01420112 ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3-2)
02212112 พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
วิชาภาษาไทย
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
1( - - )
รวม
20( - - )
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212216 กลศาสตรวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
02212218 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212211 การสรางแบบจําลองสามมิติและการวิเคราะหเบื้องตน
3(2-3-6)
วิชาภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
3( - - )
รวม 21( - - )
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212344 พีแอลซีและไมโครคอนโทรลเลอรในงานวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212215 อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212217 กลศาสตรของวัสดุสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212213 ทฤษฎีและอุปกรณไฟฟาพื้นฐานสําหรับวิศวกรอาหาร
3(2-3-6)
02212212 การฝกงานโรงงานสําหรับวิศวกรอาหาร
1(0-3-2)
02212214 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
20( - - )
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212318 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212311 เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องตนของอาหาร
3(2-3-6)
02212314 หลักการถายโอนความรอนทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212315 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร I
3(3-0-6)
02212321 การทําความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212331 กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
รวม
18( - - )
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212312 สมบัติทางกายภาพของวัสดุอาหาร
3(2-3-6)
02212313 หลักการวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212317 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร I
1(0-3-2)
02212322 การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
02212411 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร II
3(3-0-6)
02212495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-2)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
3( - - )
วิชาภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม
20( - - )
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มคอ. 2
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212412 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร II
1(0-3-2)
02212421 การออกแบบเครื่องมือลําเลียงผลิตภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
02212422 กลศาสตรเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
02212441 การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
02212461 การออกแบบโรงงานอาหาร
3(3-0-6)
02212462 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212497 สัมมนา
1
รวม
17( - - )
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212371 การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212499 โครงงานวิศวกรรมอาหาร
2(0-6-4)
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข
2( - - )
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
3( - - )
รวม
13( - - )
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3.1.4.2 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-6)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
01420111 ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
02204101 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3(3-0-6)
02212111 พื้นฐานการคํานวณสําหรับวิศวกรอาหาร
1(1-0-2)
วิชาภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม
20( - - )
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
01420112 ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
01420114 ปฏิบัติการฟสกิ ส II
1(0-3-2)
02212112 พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
วิชาภาษาไทย
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
1( - - )
รวม
20( - - )
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มคอ. 2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212216 กลศาสตรวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
02212218 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212211 การสรางแบบจําลองสามมิติและการวิเคราะหเบื้องตน
3(2-3-6)
วิชาภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
3( - - )
รวม 21( - - )
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212344 พีแอลซีและไมโครคอนโทรลเลอรในงานวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212215 อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212217 กลศาสตรของวัสดุสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212213 ทฤษฎีและอุปกรณไฟฟาพื้นฐานสําหรับวิศวกรอาหาร
3(2-3-6)
02212212 การฝกงานโรงงานสําหรับวิศวกรอาหาร
1(0-3-2)
02212214 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
20( - - )

23

มคอ. 2
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212318 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212311 เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องตนของอาหาร
3(2-3-6)
02212314 หลักการถายโอนความรอนทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212315 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร I
3(3-0-6)
02212321 การทําความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212331 กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
02212422 กลศาสตรเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
รวม
21( - - )
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212312 สมบัติทางกายภาพของวัสดุอาหาร
3(2-3-6)
02212313 หลักการวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212317 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร I
1(0-3-2)
02212322 การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
02212331 กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
02212371 การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212411 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร II
3(3-0-6)
02212495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-2)
วิชาภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม
20( - - )

24

มคอ. 2
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212412 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร II
1(0-3-2)
02212421 การออกแบบเครื่องมือลําเลียงผลิตภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
02212441 การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
02212461 การออกแบบโรงงานอาหาร
3(3-0-6)
02212462 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212497 สัมมนา
1
02212499 โครงงานวิศวกรรมอาหาร
2(0-6-4)
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข
2( - - )
รวม
21( - - )
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
02212490 สหกิจศึกษา
6
รวม
6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
02212111

พื้นฐานคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2)
(Mathematical Basic in Food Engineering)
พื้นฐานและหลักการคณิตศาสตรที่จําเปนในดานวิศวกรรมอาหาร การใชปริพันธ
สําหรับการคํานวณพื้นที่หนาตัดและปริมาตรของชิ้นงาน
Basic and core mathematical principles in food engineering. Uses of
integration for calculation of sectional area and volume of parts.

02212112*

พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing Fundamental)
การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต ภาพฉายออรโธกราฟฟก ภาพวาดสามมิติ
การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน ภาพตัด วิวชวยและแผนคลี่ ภาพราง แบบ
แสดงรายละเอียดและแบบประกอบ การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยเบื้องตน
Lettering. Applied geometry. Orthographic projection Pictorial
drawings. Dimensioning and tolerancing. Sections. Auxiliary views and
development. Freehand sketches. Detail and assembly drawings. Basic
computer-aided drawing.

02212211**

การสรางแบบจําลองสามมิติและการวิเคราะหเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to 3-D Modeling and Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212112
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
และอาหาร การเขี ย นแบบสั่ งงานและเกณฑ ความคลาดเคลื่ อ น การสรา งโมเดลทาง
กายภาพและการจําลองทางวิศวกรรมของปญหาเชิงกลและการนําไปใชงานทางวิศวกรรม
อาหาร
Use of computer for design and analysis of mechanical and food
engineering problems. Working drawing and tolerances. Physical modeling
and simulations of mechanical engineering problems and applications
related to food engineering.

02212212

การฝกงานโรงงานสําหรับวิศวกรอาหาร
1(0-3-2)
(Workshop Practice for Food Engineers)
ความปลอดภั ย ในโรงงาน การอ า นแบบเทคนิ ค การวั ดชิ้ นงาน สมบั ติ ข องวัส ดุ
เครื่องมือและเครื่องมือกล งานปรับแตงชิ้นงาน งานโลหะแผน การเชื่อมกาซและไฟฟา
การกัดเฟอง และเครื่องจักรกลควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร
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Safety in workshop. Reading drawings. Work-piece measuring. Material
properties. Hand tools and machine tools. Work machining. Sheet metal
works. Gas and electric welding. Gear milling and computerized numerical
control machines.
02212213

ทฤษฎีและอุปกรณไฟฟาพื้นฐานสําหรับวิศวกรอาหาร
3(2-3-6)
(Basic Electrical Theory and Equipments for Food Engineer)
พื้นฐานวงจรไฟฟา ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา การวิเคราะหวงจร
กระแสตรงและกระแสสลับ การวิเคราะหกําลังไฟ ไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป หมอ
แปลงไฟฟา มอเตอรและการควบคุม วงจรรีเลย วงจรควบคุมในเครื่องจักรกลทางอาหาร
Basic electric circuit. Resistor. Capacitor and inductor. Analysis of
direct and alternating current circuits. Analysis of electric power. Diode.
Transistor. Op-amp. Transformer. Motor and control. Relay circuit. Control
circuit in food machines.

02212214

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statistics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417168
สถิติพื้นฐานสําหรับงานวิศวกรรมอาหาร ตัวแปรสุมตอเนื่องและการแจกแจงความ
นาจะเปน การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสน การออกแบบการทดลองสําหรับการ
ทดลองที่มีปจจัยเดียว การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล ซอฟทแวรสําหรับการ
วิเคราะหสถิติ การประยุกตสถิติในงานวิศวกรรมอาหาร
Statistic basis for food engineering. Continuous random variables and
probability distributions. Hypothesis testing. Simple linear regression.
Experimental design for a single factor experiment, factorial experimental
design. Software for statistical analysis. Statistical application in food
engineering.

02212215*

อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Thermodynamics for Food Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417167
แนวคิดทางอุณหพลศาสตร สมบัติทางเทอรโมไดนามิกสของสารบริสุทธิ์ กฎขอที่
หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร วัฏจักรคารโน งานและความ
รอน การแปลงพลังงาน เอนโทรป แหลงกําเนิดไอน้ํา การประยุกตเทอรโมไดนามิกสใน
กระบวนการผลิตอาหาร
Thermodynamic concepts. Thermodynamic properties of a pure
substance. First law of thermodynamics. Second law of thermodynamics.
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Carnot cycle. Work and heat. Energy conversion. Entropy. Steam
generation. Thermodynamic applications to food processing.
02212216*

กลศาสตรวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics for Food Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417167
ระบบแรง ผลลัพธของระบบแรง สมดุล ของไหลสถิต จุดศูนยกลางมวล โมเมนต
ความเฉื่อยของพื้นที่ จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่ อ นที่ ข อ ที่ ส องของนิ ว ตั น งานและพลั งงาน อิ ม พั ล ส แ ละโมเมนตั ม ตั ว อยา งการ
ประยุกตกลศาสตรในการออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
Force systems. Resultant of forces system. Equilibrium. Fluid statics.
Centroid. Area moment of inertia. Kinematics and kinetics of particles and
rigid bodies. Newton’s second law of motion. Work and energy. Impulse
and momentum. Examples of application of mechanics in food machinery
design.

02212217*

กลศาสตรของวัสดุสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Food Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212216
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งและวัตถุเสียรูปได การวิเคราะหความเคนและความเครียด
ภาระในแนวแกน ความเคนตั้งฉากและความเคนเฉือน ความเคนดัดและความเคนเฉือนใน
คาน การโกงตัวของคาน ภาระบิด ภาระโกงเดาะ ความเคนผสมและวงกลมมอร พลังงาน
ความเครียดและเกณฑความเสียหาย
Equilibrium of rigid and deformation bodies. Stress and strain analysis.
Axial load. Normal and shear stresses. Bending and shearing stresses in
beams. Deflection of beams. Torsion load. Buckling loads. Combined stress
and Mohr’s circle. Strain energy and failure criterion.

02212218*

วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Materials Science for Food Engineering)
ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและสมรรถนะของวัสดุ
วิศวกรรม แผนภาพสมดุลเฟสและการตีความ ความสัมพันธของโครงสรางจุลภาคและมห
ภาคกับสมบัติของวัสดุ การทดสอบและการวิเคราะหสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต
ของวัสดุวิศวกรรม การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ การเลือกใชงานวัสดุสําหรับงาน
ทางวิศวกรรมอาหาร
Relationship between structures, properties, production process and
performance of engineering material. Phase equilibrium diagrams and their
interpretation. Relation of micro and macro structures with material
__________________________________
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properties. Material properties testing and analysis. Production processes of
engineering materials. Corrosion and degradation of materials. Material
selection for food engineering.
02212311

เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องตนของอาหาร
3(2-3-6)
(Introduction to Food Chemistry and Microbiology)
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเคมีอ าหาร น้ํ า คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือ แร และ
วิตามิน แนวคิดดานจุลชีววิทยาทางอาหาร แบคทีเรีย ยีสตและรา ซึ่งเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงระหวางกระบวนการผลิตและเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ
อาหารและความปลอดภัยของผูบริโภค
Basic concept of food chemistry, water, carbohydrate, protein, lipid,
mineral and vitamin. Food microbiology biology concept, bacteria, yeast
and mold, the changes during food processing and storage including
quality of food product and safety for consumers.

02212312

สมบัติทางกายภาพของวัสดุอาหาร
3(2-3-6)
(Physical Properties of Food Materials)
หลักการกําหนดรูปรางและขนาด การวัดสมบัติทางกล ทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาและ
ทางแสงของวั ส ดุ อ าหาร การวิ เคราะห และการประยุ ก ต ส ารสนเทศสํ า หรั บ การ
เคลื่อนยาย การแปรรูป การเก็บรักษา และการประเมินคุณภาพ
Principles of shape and size determination. Measurement of
mechanical. Electromagnetic and optical properties of food materials.
Analysis and application of information for handling, processing, storage,
and quality evaluation.

02212313**

หลักการวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Principles of Food Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212215
ดุ ล มวลสารและพลั ง งานในวิ ศ วกรรมอาหาร กระบวนการแปรรู ป อาหาร
หลักการทํางาน สวนประกอบ และการใชงานเครื่องมือแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหาร
Mass and energy balance in food engineering. Processing of food
products. Principles, components and operations of processing equipments
in food industry.

02212314**

หลักการถายโอนความรอนทางอุตสาหกรรมอาหาร
(Principles of Heat Transfer in Food Industry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212215
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ความแตกตางของอุณหภูมิและอัตราการถายเทความรอนตอหนึ่งหนวยพื้นที่ใน
ระบบอุตสาหกรรมอาหาร สมการการนําความรอน และวิธีแกปญหาในสภาวะคงที่และไม
คงที่ สมการการแผรังสีความรอน สมการการพาความรอนของอาหารเหลว การเดือดและ
การควบแนน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนของผลิตภัณฑอาหาร
Temperature differences and rate of heat transfer per unit area in
food industrial system. Heat conduction equations and problem solving in
steady and unsteady state. Heat radiation equations. Heat convection
equations of liquid foods. Boiling and condensation. Heat exchanger. State
changes of food products.
02212315**

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร I
3(3-0-6)
(Unit Operations in Food Engineering I)
ลักษณะเฉพาะของอนุภาคแข็ง ทฤษฎีจลนศาสตรของอนุภาคและหลักการแยก
อนุภาคทางกล การบดลดขนาด การกรอง การตกตะกอน การตกผลึก ฟลูอิไดเซชั่น การ
ผสมของอาหารแข็ง เหลวและหนืด การอัดรีดอาหารเหลวและอาหารแข็ง รวมทั้งศึกษา
ถึงกําลังงานที่ใชในแตละหนวยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
Characteristics of solid particles. Kinetic theory of particles and
principles of particle separation by mechanical methods. Size reduction.
Filtration. Sedimentation. Crystallization. Fluidization. Mixing of solid liquid
and paste foods. Extrusion of liquid and solid foods. Including power
consumption in each unit operations.

02212317

ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร I
1(0-3-2)
(Laboratory for Food Engineering I)
ปฏิบัติการสําหรับอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในกระบวนการลดขนาด การบด การ
แยก การกรอง การทําแหง การระเหย การสกัด การผลิตอาหารกระปอง และการแปรรูป
โดยใชความรอน
Laboratory for equipment and instruments used in size reduction.
Comminution. Separation. Filtration. Dehydrations. Evaporation. Extraction.
Canning and thermal processes.

02212318*

กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics for Food Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417168
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการพลังงานและความตอเนื่อง สมการ
การเคลื่อนที่และโมเมนตัม การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลแบบคงตัวของ
ของไหลที่ไมยุบตัว การไหลในทอ การไหลของของไหลในกระบวนการผลิตอาหาร
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Properties of fluid. Fluid statics. Energy and continuity equations.
Equation of motion and momentum. Dimensional analysis and similitude.
Steady incompressible flow. Flow in pipes. Fluid flow in food processing.
02212321**

การทําความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Refrigeration in Food Industry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212215
การทบทวนทางอุณ หพลศาสตร สมบัติทางไซโครเมตริกของอากาศ และการทํ า
ความเย็ น เบื้ อ งต น กระบวนการทํ า ความเย็ น เชิ ง อุ ด มคติ แ ละกระบวนการจริ ง
กระบวนการทําความเย็นแบบหลายขั้นความดัน สารทําความเย็น และน้ํามันหลอลื่น การ
คํานวณภาระการทําความเย็น เครื่องอัดไอ เครื่องควบแนน เครื่องทําระเหย อุปกรณ
ขยาย วัด ปริ ม าณและควบคุ ม ระดั บ สารทํ า ความเย็ น การควบคุ ม สารทํ า ความเย็ น
สวนประกอบของวาลวแบบตาง ๆ การควบคุมทางไฟฟาและระบบแสดงผล การออกแบบ
ภาชนะและทอสารทําความเย็น ความปลอดภัย การประยุกตในอุตสาหกรรมอาหาร
Review of thermodynamics. Psychometric property of air and
introduction of refrigeration. Ideal and real refrigeration processes. Multipressure refrigeration process. Refrigerant and lubricating oil. Refrigeration
load calculations. Compressors. Condensers. Evaporators. Refrigerant
expansion/metering devices and level control. Refrigerant controls. Valve
components. Electrical control and monitoring systems. Refrigerant piping
and vessel design. Safety, Applications in food industries.

02212322**

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Food Machinery
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212217
หลักการของการออกแบบเครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย สมบัติของวัสดุ การ
ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย ขอตอที่ถอดไดและไมได การเชื่อม เพลา สปริง
เกียร คัป ปลิง แบริ่ง เบรก คลัชต สายพาน โซ หลักการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
งานออกแบบและการประยุกตในเครื่องจักรกลอาหาร
Fundamentals of mechanical design. Theory of failure. Properties of
materials. Design of simple machine elements. Rivet and screw fasteners.
Welding. Shafts. Springs. Gears. Coupling. Bearing. Breaks. Clutches. Belt.
Chains. Fundamentals of hygienic design. Design project and food
applications in food machinery.

02212331**

3(3-0-6)

กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลอาหาร
(Manufacturing Processes for Food Machinery)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212218
__________________________________
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หลักมูลสําหรับ กระบวนการผลิตเครื่อ งจักรกลอาหาร การหลอ การขึ้นรูป การ
เชื่อม การขึ้นรูปโลหะดวยวิธีรอนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการทําผิว
เรียบ การวัดและตรวจสอบ ความสัมพันธของกระบวนการผลิตและวัสดุ เครื่องมือและ
เครื่องจักรสําหรับการผลิต และคาใชจายในการผลิต
Fundamentals of food machinery manufacturing processes, foundry,
forming, welding, hot and cold forming, cutting, turning, shaping, drilling,
milling, dimension and surface finishing. Measurement and inspection.
Relationship of materials and manufacturing processes. Machine tools and
machineries for manufacturing, and manufacturing costs.
02212332

หลักมูลวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
(Fundamental of Food Process Engineering)
หลักการแปรรูป ผลิตภัณ ฑอาหารจากธัญ ชาติ เนื้อ ประมง นม น้ํามันและไขมัน
เครื่องดื่มและขนมหวาน
Principle of food processing for food products from cereal, meat,
fishery, dairy, fat and oil, beverage, and confectionery.

02212341

การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Computer Applications in Food Engineering)
การประยุกตและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร การ
จัดการ และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร การใชคอมพิวเตอรในระบบวิจัย และ
งานทดลอง การส ง ผ า นข อ มู ล และการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยไมโครคอมพิ ว เตอร การเขี ย น
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเฉพาะอยาง
Application and usage of application software for food machinery
design. Management and food product processing. Computer usage for
research and experimental systems. Data transferring and storing with
microcomputer. Programming for specific work.

02212342**

ระบบกําลังของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Fluid Power Systems in Food Industry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212318
สวนประกอบของระบบไฮโดรลิกและนิวแมติก กระบอกไฮดรอลิก และนิว แมติก
มอเตอรไฮดรอลิก และนิวแมติก ลิ้นควบคุมและอุปกรณควบคุม สัญ ลักษณและผังวงจร
ของระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก ระบบไฮดรอ
ลิกและนิวแมติกในเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร การวิเคราะหและแกไขของระบบไฮดรอ
ลิกและนิวแมติก
Hydraulic and pneumatic components, hydraulic and pneumatic
cylinders, hydraulic and pneumatic motors, control valves and control
__________________________________
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accessories. Symbols and circuit layout of hydraulic and pneumatic system.
Design of hydraulic and pneumatic system. Hydraulic and pneumatic system
in food machinery. Analysis and correction of hydraulic and pneumatic
system.
02212344**

พีแอลซีและไมโครคอนโทรลเลอรในงานวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(PLC and Microcontroller in Food Engineering)
โครงสรางพื้นฐานของอุปกรณควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได (พีแอลซี)
วงจรตรรกะและพีชคณิตบูลีน อุปกรณที่ใชสําหรับการโปรแกรม คําสั่งพื้นฐานของพีแอลซี
ชุ ด รายการคํ า สั่ งและการโปรแกรมแลดเดอร ไดอะแกรม อุ ป กรณ รั บ เข า เและส งออก
ระเบียบวิธีการสื่อสารขอมูล การประยุกตการควบคุมกํากับดูแลและการรวบรวมขอมูลใน
อุ ต ส าห ก รรม อ า ห าร ไม โค ร ค อ น โท ร ล เล อ ร เ บื้ อ งต น ก า รเขี ย น โป รแ ก ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณควบคุมและการประยุกตในงานวิศวกรรมอาหาร
Basic structures of Programmable Logic Controller (PLC). Logic circuit
and boolean algebra. Programming devices. Basic instructions of PLC.
Instruction list and ladder diagram programming. Input and output devices.
Data communications protocol. Application of supervisory control and data
acquisition in food industry. Introduction to microcontroller. Microcontroller
programming. Controller and applications in food engineering.

02212361**

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Engineering Economy)
โครงสร า งต น ทุ น และหลั ก การบั ญ ชี สู ต รดอกเบี้ ย ค า ของเงิน ตามเวลา การ
วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อประกอบการตัดสินใจในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การ
วิเคราะหการลงทุน การวิเคราะหการทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน คาเสื่อมราคาและการ
พิจารณาภาษีเงินได การวิเคราะหความไว การวิเคราะหความเสี่ยง และความไมแนนอน
Structure of costs and principle of the accounting. Interest
formulations. Time value of money. Economic analysis for decision making in
food process industry. Investment analysis. Replacement analysis. Break
even analysis. Depreciation and income tax considerations. Sensitivity
analysis. Risk and uncertainty analysis.

02212371

การสั่นสะเทือนทางกลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Mechanical Vibrations for Food Engineering)
การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกและแบบไมเปนฮารโมนิก ความถี่ธรรมชาติของการสั่น
และแบบวิธีการสั่น การสั่นสะเทือนของระบบที่มีหนึ่งและหลายระดับขั้นความเสรี ระเบียบ
วิธีการของระบบที่สมมูลกัน หลักการควบคุมการสั่นสะเทือน การออกแบบระบบการ
สั่นสะเทือนเพื่อใชสําหรับงานทางดานวิศวกรรมอาหาร
__________________________________
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Harmonic and nonharmonic motions. Natural frequencies and modes
of vibration. Vibrations of single and several degree-of-freedom systems.
Method of equivalent systems. Vibration control concept. Design of vibration
systems for applications in food engineering.
02212411

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร II
3(3-0-6)
(Unit Operations in Food Engineering II)
การศึกษาและการออกแบบหนวยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร
ระบบการ
กระจายและการถายเทมวลสารระหวางสถานะ สถานะสมดุล การกลั่น การระเหย การดูด
ซึม การชะละลายระหวางของแข็งและของเหลว การสกัดระหวางของเหลวกับของเหลว
การดูดซับและการแลกเปลี่ยนไอออน
Study and design of unit operations in food industry for diffusion and
mass transfer systems between phases. Phases equilibrium. Distillation.
Evaporation. Absorption. Leaching. Extraction. Adsorption and ion exchange.

02212412

ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร II
1(0-3-2)
(Laboratory for Food Engineering II)
ปฏิบัติการสําหรับกลศาสตรของเครื่องจักรกล กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร
การถายเทความรอน การทําความเย็น และการปรับอากาศ
Laboratory for mechanics of machinery. Fluid mechanics.
Thermodynamics. Heat transfer. Refrigeration and air conditioning.

02212421

การออกแบบเครื่องมือลําเลียงผลิตภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
(Food Products Conveying Equipments Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212322
การปรับ ใช แ ละการติ ด ตั้ ง เครื่อ งมื อ ลํ า เลี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร การออกแบบ
เครื่องมือลําเลียง ประเภทสายพาน โซ กระพอ นิวแมติก ลูกกลิ้ง และรางแขวน
Adjusting and installing of food product conveying equipment.
Designing of belt, chain, bucket, pneumatic, roller and hanging rails
conveyor.

02212422

กลศาสตรเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Mechanics of Food Machinery)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212216
กลไกในเครื่องจักรกลอาหาร การวิเคราะหตําแหนง ความเร็ว และความเรงของ
ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ อัตราทดในชุดฟนเฟอง การวิเคราะหแรงสถิต และแรงเฉื่อยในกลไก
และระบบฟนเฟองของเครื่องจักรกล ดุลของมวลที่เคลื่อนที่ในลักษณะหมุนและเคลื่อนที่
แบบชักกลับไปกลับมา
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Linkages in food machinery. Position analysis. Analysis of velocity and
acceleration of moving parts. Velocity ratio of gear trains. Static and inertia
force analysis of linkages and gear trains of machine. Balancing of rotating
and reciprocating mass.
02212424**

เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Fluid Machinery in Food Industry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212318
การจําแนก และลักษณะของเครื่องสูบ เครื่องเปา และเครื่องอัดในระบบไฮดรอ
ลิก และนิวเมติก การคํานวณสมรรถนะ และประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลของไหล การ
ออกแบบระบบทอสําหรับการจายของไหลในทอ การประยุกตใชงาน และการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร
Classification and characteristics of pumps. Blowers and compressors
used in hydraulic and pneumatic system. Calculation of capacity and
efficiency of fluid machinery. Design of piping system for fluid distribution.
Application and solution of occurring problems of fluid machinery in food
industry.

02212432

วิศวกรรมการทําแหงอาหาร
3(3-0-6)
(Food Dehydration Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212313
พื้นฐานของกระบวนการทําแห ง ไซโครเมตริก และทฤษฎีของการทําแหง การ
ทํานายเวลาการทําแหงและสมดุลความชื้น การออกแบบอุปกรณการทําแหงอาหารแบบ
ถาดคงที่ เบดเคลื่ อ นที่ แ ละฟลู อิ ไดเซชัน การทํ าแห งแบบแชแ ข็ ง และการเก็ บ รั ก ษา
อาหารแหง
Basic drying processes. Psychrometrics and drying theory. Prediction
of drying time and equilibrium moisture content. Design of food dryers,
fixed bed, moving bed and fluidization. Freeze drying and storage of dried
food.

02212433*

การแปรรูปอาหารดวยแสงอาทิตย
3(3-0-6)
(Solar Food Processing)
ทฤษฎีการแผรังสีและพลังงานแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย อุปกรณใหความรอน
ดวยพลังงานแสงอาทิตย การเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและอาหารขณะจัดเก็บ การแปรรูป
อาหารดวยความรอน การออกแบบอุปกรณ ตัวอยางการแปรรูปอาหารดวยแสงอาทิตย
Radiation theory and solar energy. Solar cell. Solar cooker. Raw
material and food deterioration during storage. Thermal food processing.
Design of equipment. Examples of solar food processing.
__________________________________
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02212434

วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑนม
3(3-0-6)
(Dairy Process Engineering)
นมและสวนประกอบของนม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ การเหวี่ยงแยกครีม
การโฮโมจีไนส และการปรับปริมาณไขมันในนม กระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑนม
รูปแบบอื่นๆ
การพาสเจอรไรสและสเตอริไรส
การลางทําความสะอาดอุปกรณใน
อุตสาหกรรมนม วิธีการบรรจุผลิตภัณฑนม อุปกรณและระบบเสริมในสายการผลิตนมและ
ผลิตภัณฑนม
Milk and milk components. Determination of raw milk quality. Cream
separation. Homogenization and standardization of milk fat content.
Processing of other dairy products. Pasteurization and sterilization. Cleaning
of dairy equipment. Packaging of dairy products. Equipment and service
systems in dairy processing line.

02212435

ระบบตนกําลังในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Power Systems in Food Industry)
ระบบการแปลงรูปพลังงาน แหลงกําเนิดไฟฟา เชื้อเพลิงและการเผาไหมเชื้อเพลิง
ระบบควบแนน น้ําปอน และน้ําหลอเย็น โรงงานตนกําลังไอน้ํา เทคนิคการอนุรักษ
พลังงานในระบบความรอน ระบบอากาศอัด การอนุรักษพลังงานสําหรับมอเตอร และการ
ใชหมอแปลงไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารการใชพลังงานและเศรษฐศาสตรใน
อุตสาหกรรมอาหาร การตรวจสอบการใชพลังงาน และติดตามผล
Energy conversion system. Steam generator. Fuel and combustion.
Condensate. Feed water and cooling water system. Steam power plant.
Energy conservation techniques in thermal system. Compressed air system.
Energy conservation techniques for motor and transformer. Energy
management and economy in food industry. Energy audit and monitoring.

02212436

วิศวกรรมบรรจุภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
(Food Packaging Engineering)
แนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละวิ ศ วกรรมของบรรจุ ภั ณ ฑ อ าหาร คุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพและทางเคมีที่ใชทําบรรจุภัณฑ ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติและหนาที่การใช
งาน เทคโนโลยีการบรรจุอาหารประเภทตางๆ บรรจุภัณฑสําหรับอาหารที่นําไปอุนดวย
ไมโครเวฟได กฎเกณฑค วามปลอดภั ย และขอ บั งคับ ที่ เกี่ ยวของกับ บรรจุภั ณ ฑ สําหรับ
อาหาร การออกแบบ การผลิต และการทดสอบบรรจุภัณฑ แนวโนมของบรรจุภัณฑอาหาร
Concepts of science and engineering behind food packaging. Physical
and chemical properties of packaging materials, relationship between
characteristic and functional properties. Various food packaging
technologies. Microwavable packaging. Safety and legislative issues related
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to food packaging. Designing, manufacturing, and testing of food packages,
trends of food packaging.
02212437

การใหความรอนแบบโอหมมิค
3(3-0-6)
(Ohmic Heating)
หลักการของวิธีการใหความรอนแบบโอหมมิค โอหมมิคเซลล การหาคาการนําไฟฟา
อาหารที่ผสมกันอยางสม่ําเสมอและอาหารหลายเฟส การคํานวณกําลังและพลังงานความ
รอนของระบบ การประยุกตในกระบวนการอาหาร
Principle of ohmic heating. Ohmic cells. Determination of electrical
conductivity, homogeneous and multi-phase. Calculation of heating power
and energy of the system. Applications in food processing.

02212439*

การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Energy Conservation in Food Industry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212213, 02212321
หลักการเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน พระราชบัญญัติสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน เทคนิคและกระบวนการตรวจวัดพลังงานในระบบความรอน การ
อนุ รัก ษ พ ลั ง งานและกรณี ศึ ก ษาในระบบที่ ใชพ ลั งานความร อ นและพลั งงานไฟฟ า ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
Fundamental of energy conservation and energy management. Energy
promotion and conservation acts. Energy auditing techniques in thermal
system. Energy conservation and study cases in systems using thermal and
electrial energy in food industry.

02212441**

การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Automatic Control in Food Manufacturing Processes)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417267
หลักการของการควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมที่เปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน
ทรานสเฟอรฟงชั่นและบล็อกไดอะแกรม การควบคุมแบบเปดและปด การแกสมการดวย
วิธีการเปลี่ยนรูปของลาปลาส การสนองตอบตออินพุทตาง ๆ ระบบการปอนกลับ การ
วิเคราะหเสถียรภาพของระบบควบคุม เครื่องควบคุมอัตโนมัติพื้นฐานในอุตสาหกรรม การ
นําระบบควบคุมมาใชในงานวิศวกรรมอาหารทั้งในดานเครื่องจักรกลการอาหาร
และ
กระบวนการแปรรูปอาหาร
Principles of automatic control. Linear and non linear control systems.
Transfer function and block diagram. Open loop and closed loop control.
Solving equations by Laplace transform. Response to inputs. Feedback
system. Analysis of stability of a control system. Basic industrial controller.

__________________________________
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Application of control system to food engineering in food machinery and
food processes.
02212442**

อุปกรณและระบบการวัดสําหรับกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Instrument and Measurement System for Food Processing)
หลักการของการวัด วงจรไฟฟาเบื้องตน แนวคิดของตัวแปรสัญญาณทางกลและ
ไฟฟา ลักษณะเฉพาะและการใชเครื่องมือวัดในวิศวกรรมอาหาร เทคนิคการเลือกสมการ
และเสนกราฟที่เหมาะสมกับขอมูลที่ไดจากการวัด การวิเคราะหผลการวัดโดยวิธีการทาง
สถิติ
Principle of measurement. Basic electric circuit. Concept of
mechanical and electrical transducers. Characteristics and uses of
measurement instrument in food engineering. Equations and curves fitting
from data obtained from the measurement. Analysis of experimental data
using statistical methods.

02212451

การบําบัดของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Waste Treatments in Food Industry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212311
ลักษณะเฉพาะและองคประกอบของของเสียชนิดตาง ๆ จากอุตสาหกรรมอาหาร
การวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า เสี ย พื้ น ฐานของการจั ด การน้ํ า เสี ย ระบบและ
กระบวนการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมอาหารและการออกแบบระบบบําบัดของเสีย
จากอุ ต สาหกรรมอาหาร มาตรฐานระบบการจัด การสิ่งแวดลอ ม มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวของ
Characteristics and components of various wastes from food
industry. Analysis of wastewater characteristic. Basic in wastewater
management. Systems and processes of waste management in food
industry and design of waste treatment systems in food industry.
Environmental management standard. Relevant international standards.

02212461**

การออกแบบโรงงานอาหาร
3(3-0-6)
(Food Plant Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212214
หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะหทําเลที่ตั้งโรงงาน การ
เปรียบเทียบทําเลที่ตั้งโดยวิธีการตาง ๆ การวิเคราะหขนาดแผนผังโรงงาน การจัดแผนผัง
โรงงาน การออกแบบแผนผังโรงงานอยางมีระบบ การเลือกเครื่องมือเครื่องใช การสราง
แผนภาพของการไหลของวัสดุอาหาร การปรับความสมดุลของเสนทาง การจัดระบบการ
ผลิต การเคลื่อนยายวัสดุ เทคนิคตางๆในการจัดแผนผังโรงงานและการออกแบบโรงงาน
การใชคอมพิวเตอรในการจัดแผนผังโรงงาน การอานแผนภาพทอและเครื่องมือวัดเบื้องตน
__________________________________
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การทําความสะอาดแบบไมถอดชิ้นสวน การสุขาภิบาลในโรงงานอาหารและสิ่งแวดลอม
ระบบปองกันอัคคีภัย มาตรฐาน ISO, HACCP, GMP และ ฮาลาล
Principles of food industrial plant design. Plant location analysis.
Various methods of location comparison. Analysis of plant layout size. Plant
layout. Systematic plant layout design. Selection of equipment. Flow
diagram of the process of food materials. Adjusting the balance of route.
Management of production system. Material handling. Various techniques in
plant layout and design. Plant layout by computer. Introduction to Piping
and Instrumentation Diagram. Cleaning in place. Food plant sanitation and
environment. Fire protection system. ISO, HACCP, GMP and Halal Standard.
02212462

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Quality Control in Food Industry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212214
หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การใชแผนภูมิควบคุมตาง ๆ หลักการอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหสมรรถภาพของกระบวนการ เทคนิคการ
ควบคุ ม กระบวนการเชิ ง สถิ ติ แผนการชั ก ตั ว อย า งเพื่ อ การยอมรั บ การควบคุ ม และ
ตรวจสอบโดยวิ ธีก ารสุ ม ตัว อย าง ความเชื่ อ ถื อ ได แ ละการทดสอบอายุก ารใชงานของ
ผลิตภัณฑ มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ หลักการวิเคราะหอันตรายจุด
ควบคุมวิกฤตและหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต และการประยุกตในการประกันคุณภาพ
อาหาร
Industrial quality control principles. Application of control charts.
Other related quality control concepts. Process capability analysis.
Statistical process control techniques. Acceptance sampling plans. Control
and testing by sampling. Reliability and product life testing. Industrial
standards in quality control. Hazard Analysis Critical Control Point and Good
Manufacturing Practices principles and applications in food quality
assurance.

02212464

การจัดการโรงงานอาหาร
3(3-0-6)
(Food Plant Management)
การจัด องค กรและการดํ าเนิน งานในอุ ต สาหกรรมอาหารสมั ย ใหม การศึกษา
ปจจัยพื้นฐานของการจัดองคกร การปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ และปญหาที่เกี่ยวของ
ลักษณะของการจัดการ ทฤษฎี การจัดการ การจัดการการผลิตอาหารโดยเนน คุณ ค า
เศรษฐศาสตร การประเมิ น ผลและเทคนิ ค ของการจั ด การเชิ ง วิ ศ วกรรม หน ว ยงาน
วิศวกรรมอาหาร เวลา คานิยม และปจจัยทางวัฒนธรรม
Organization and operation of modern food industry. Study of
fundamentals of organization. The operation of function elements and
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associate problems. Nature of management. Management theories. Food
production management for economic value. Evaluation and engineering
management techniques. Food engineering office. Time, perceptual and
culture factors.
02212465

วิศวกรรมซอมบํารุงเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Food Machinery maintenance Engineering)
แนวคิดในการซอมบํารุง สถิติการชํารุดและการวิเคราะหสาเหตุ ระบบซอมบํารุง
เชิงปองกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซอมบํารุง การควบคุมอะไหล ทรัพยากร
บุคคล ในงานซอมบํารุง การวัดผลงานซอมบํารุง และการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง
Maintenance concepts. Failure statistics and causes analysis.
Preventive maintenance system. Planning and control of maintenance
activities. Spare parts controls. Human resources for maintenance works.
Maintenance performance measurement and system appraisal for
improvement.

02212471**

เทคนิคการคํานวณในวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Computational Techniques in Food Engineering)
การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การหา
รากของสมการที่ไมเปนเชิงเสน การประมาณคาในชวงและนอกชวง การปรับเสนโคง
การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญ การ
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะหกระบวนการแปรรูปอาหาร
Applying computer techniques for solutions of system of linear
equations. Roots of non-linear equations. Interpolation and extrapolation.
Curve fitting. Numerical differentiation and integration. Solving of ordinary
differential equations. Formulation of mathematical models for analysis of
food processing.

02212473*

การประเมินคุณภาพของอาหารและผลิตผลทางการเกษตรอยางไมทําลาย
3(3-0-6)
(Nondestructive quality evaluation of food and agricultural products)
หลักการตรวจสอบคุณภาพอยางไมทําลาย ภาพรวมเทคนิคที่ใชตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและผลิต ผลทางการเกษตรอยางไมทํ าลาย เทคนิคการวัดคุณ ภาพดวยกลอ ง
ถายภาพ การวัดสี สเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล สเปกโทรสโกปอัลตราไวโอเลตแสงมองเห็นได การวัดความแนนเนื้อ การสั่นสะเทือนแบบอิสระ และการสั่นในยาน
ความถี่เสียง
Principle of nondestructive quality evaluation. Overview of
nondestructive quality evaluation techniques for food and agricultural
products. Quality evaluation by camera, color, near infrared spectroscopy,
__________________________________
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ultraviolet-visible spectroscopy, firmness, free vibration, and acoustic
vibration.
02212474*

การการวิเคราะหและแสดงขอมูลสําหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Data Analysis and Visualization for Food Engineering)
การจัดเก็บขอมูล การคํานวณทางสถิติพื้นฐาน กราฟ การวิเคราะหแนวโนมอยาง
งาย การจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลในอุตสาหกรรมอาหาร
แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
Data collection. Basic statistical calculation. Graph. Basic trend
analysis. Data organizing. Analysis and data presentation in Food Industry.
Introduction to package programs for data analysis.

02212490

สหกิจศึกษา
6
(Co-Operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อใหไดประสบการณ
จากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee to achieve experiences
from working on the assigned project.

02212495

การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-2)
(Food Engineering Project Preparation)
โครงงานวิศวกรรมการอาหารที่นาสนใจ การเตรียมการและแผนดําเนินการของ
โครงงานตลอดจนการนําเสนอโครงงาน
Interesting food engineering project. Project preparation and plan as
well as its presentation.

02212496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
3
(Selected Topics in Food Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมการอาหารในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in food engineering at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

02212497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่ น า สนใจทางวิ ศ วกรรมการอาหารในระดั บ
ปริญญาตรี จรรยาบรรณของวิศวกร

__________________________________
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Presentation and discussion on current interesting topics in food
engineering at the bachelor’s degree level. Ethics of engineers.
02212498

ปญหาพิเศษ
1
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมการอาหารระดับปริญ ญาตรี และเรียบเรียงเขียน
เปนรายงาน
Study and research in food engineering at the bachelor’s degree
level and complie into a written report.

02212499

โครงงานวิศวกรรมอาหาร
2(0-6-4)
(Food Engineering Project)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02212495
ทําโครงงานตอจากโครงงานวิศวกรรมการอาหารที่ไดเตรียมศึกษาไว
Continuing project from the food engineering project preparation.
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3.1.5.2 รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
02204101

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to Programming)
โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร
บทบาทของการคํานวณในการแกปญหา การพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก การเขียนโปรแกรม
เบื้องตนดวยภาษาระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
Basic structure of modern computer systems, data representation in
computers. Computation role in problem solving. Small program
development. Introductory programming using a high-level programming
language. Programming practice in computer laboratory.

01403114

ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01403117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry.

01403117

หลักมูลเคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
(Fundamentals of General Chemistry)
โครงสรา งอะตอม ตารางพี ริ อ อดิก และสมบั ติต ามตารางพี ริอ อดิ ก พั น ธะเคมี
ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและ
เบส สมดุลของไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โลหะแทรนซิชัน
Atomic structure. Periodic table and periodic properties. Chemical
bonds. Stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions. Chemical kinetics.
Chemical equilibria. Acids and bases. Ionic equilibria. Representative elements,
metals, nonmetals, and metalloids. Transition.

01417167

คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ งของฟ ง ก ชั น อนุ พั น ธ แ ละการประยุ ก ต ค า เชิง อนุ พั น ธ
ปริพันธและการประยุกต ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธไมตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร
Limits and continuity of functions. Derivatives and applications.
Differentials. Integration and applications. Polar coordinates. Improper
integrals. Sequences and series. Mathematical induction.
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01417168

คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417167
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตัน แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร
แคลคูลัสของฟงกชันฟงกชันคาเวกเตอร
Vector and solid analytic geometry. Calculus of multivariables
functions. Calculus of vector – valued functions.

01417267

คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417168
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปน
คาคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยที่เปนอนุกรมกําลัง ระบบ
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน
First order linear differential equations. Linear differential equations
with constant coefficients. Laplace transforms and inverse transforms. Power
series solutions. System of linear differential equations.

01420111

ฟสิกสทวั่ ไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร
Mechanics. Harmonic motion. Waves. Fluid mechanics.
Thermodynamics.

01420112

ฟสิกสทวั่ ไป II
3(3-0-6)
(General Physics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420111
ไฟฟ า แม เหล็ ก คลื่ น แม เหล็ ก ไฟฟ า ทั ศ นศาสตร ฟ สิ ก ส ยุ ค ใหม เบื้ อ งต น และ
นิวเคลียรฟสิกส
Electromagnetism. Electromagnetic waves. Optics. Introduction to
modern physics and nuclear physics.

01420113

ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสทั่วไป I หรือฟสิกสพื้นฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.
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01420114

ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 01420118 หรือ
พรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชือ่ สถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

1

นายกฤษณันท มะลิทอง*
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2544
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัย
1. Establishment of an accurate
starch content analysis system for
fresh cassava roots using shortwavelength near infrared
spectroscopy, 2563.
2. Rapid starch evaluation in fresh
cassava root using a developed
portable visible and near-infrared
spectrometer, 2563.

2

นายกอบศักดิ์ กาญจนาพงศกุล*
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร,ี 2550
วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร,ี 2554

3

นายเชาว อินทรประสิทธิ์
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
เกียรตินยิ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530.
M.Eng. (Post-harvest Technology)
Asian Institute of Technology,
2534.
D.Eng. (Post-Harvest and Food
Process Engineering)
Asian Institute of Technology,
2544.

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

02212321
02212322
02212343
02212344
02212391
02212433
02212435
02212442
02212495
02212496
02212498
02212499
งานวิจัย
02212111
1. Effects of ohmic pasteurization 02212213
of coconut water on polyphenol
02212437
oxidase and peroxidase inactivation 02212442
and pink discoloration prevention, 02212495
2564.
02212496
2. Antimicrobial activity of edible
02212497
electrospun chitosan/cellulose
02212498
acetate/gelatin hybrid nanofiber
02212499
mats incorporating eugenol, 2562.
งานวิจยั
1. Effect of microwave-assisted
vacuum fryingon the quality of
banana chips, 2563.
2. Effect of soaking conditions on
properties of Khao Dawk Mali 105,
2562.

02212412
02212421
02212432
02212465
02212495
02212496
02212498
02212499

หลักสูตร
ปรับปรุง
02212112
02212215
02212321
02212322
02212342
02212344
02212435
02212442
02212495
02212496
02212498
02212499
02212111
02212112
02212213
02212216
02212433
02212437
02212474
02212495
02212496
02212497
02212498
02212499
02212331
02212412
02212421
02212432
02212465
02212495
02212496
02212498
02212499
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ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชือ่ สถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง
02212216
02212217
02212318
02212341
02212342
02212422
02212461
02212464
02212495
02212496
02212498
02212499
02212215
02212321
02212434
02212439
02212451
02212495
02212496
02212498
02212499
02212314
02212411
02212432
02212495
02212496
02212498
02212499

4

นายธิติพงศ โพธิสุทธิ*์
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550

งานวิจัย
การศึกษาและออกแบบเครื่องปอกเปลือก
กลวยดิบ, 2562.

02212341
02212342
02212422
02212461
02212464
02212495
02212496
02212498
02212499

5

นางสาวเมลดา เฟองฟู
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร,ี 2541
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร,ี 2545

งานวิจัย
Preliminary study of superheated
steam spray drying: A case study
with maltodextrin, 2561.

02212434
02212435
02212451
02212495
02212496
02212498
02212499

6

นางสาวมนตทิพย ช่ําชอง
รองศาสตราจารย
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ)
เกียรตินยิ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529.
M.S. (Post-harvest Technology)
Asian Institute of Technology,
2532.
Ph.D. (Agricultural and Biological
Engineering)
Cornell University, USA, 2539.
นายรณฤทธิ์ ฤทธิรณ
รองศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540.
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544.

งานวิจัย
1. ความเปนไปไดในการใชเทคนิค
ถายภาพเชิงสเปกตรัมในการประเมินคา
ความหืนของขาวสาร, 2563.
2. ผลของกระบวนการแยกสวนกรดไขมัน
ที่มีตอคุณภาพของน้ํามันมะพราวสกัดเย็น
สําหรับผลิตภัณฑเวชสําอาง, 2563.

02212314
02212411
02212432
02212495
02212496
02212498
02212499

งานวิจัย
1. Determination of adenosine and
cordycepin concentrations in
Cordyceps militaris fruiting bodies
using near-infrared spectroscopy,
2563.

02212315
02212495
02212496
02212498
02212499

7

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

02212315
02212473
02212495
02212496
02212498
02212499
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ลําดับที่

8

9

10

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชือ่ สถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

Ph.D. (Bioresource Engineering)
Tsukuba University, Japan, 2548.

2. Establishment of an accurate
starch content analysis system for
fresh cassava roots using shortwavelength near infrared
spectroscopy, 2563.
งานวิจัย
1. Antioxidant and antibacterial
activities of cassava starch and
whey protein blend films
containing rambutan peel extract
and cinnamon oil for active
packaging, 2563.
2. Characterization of bioactive film
from pectin incorporated with
gamma-aminobutyric acid, 2563.
งานวิจัย
1. ผลของการเตรียมขั้นตนดวยความดัน
สุญญากาศตอการออสโมติกดีไฮเดรชั่น
ของมะกรูด, 2562.
2. Biomass supply chain framework
for a decision management of
biomass power plant: A case study
in Suphan Buri province, 2561.

นางสาวรังสินี โสธรวิทย
ศาสตราจารย
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
Ph.D. (Biological and Agricultural
Engineering)
University of California at Davis,
USA, 2544.
นางสาววงศผกา วงศรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
เกียรตินยิ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Waterloo, Canada,
2552
นางสาวสยุมพร รัตนพันธ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541
วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550

งานวิจัย
1. เครือ่ งฆาเชื้อแบบหมุนที่ใชการพนน้ํา
รอนสําหรับอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ
ออนตัว, 2563.
2. ผลของเวลาในการนึ่งตอคุณภาพของ
ขาวเกรียบจากแปงมันสําปะหลัง, 2561.

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

02212214
02212311
02212434
02212451
02212462
02212495
02212496
02212498
02212499

02212214
02212311
02212434
02212462
02212495
02212496
02212498
02212499

02212441
02212495
02212496
02212498
02212499

02212441
02212495
02212496
02212498
02212499

02206111
02212331
02212332
02212465
02212490
02212495
02212496
02212497
02212498
02212499

02212218
02212314
02212331
02212332
02212344
02212361
02212464
02212465
02212490
02212495
02212496
02212497
02212498
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ลําดับที่

11

12

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชือ่ สถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
นางสาวสุกัญญา วิชชุกิจ
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
M.S. (Engineering)
University of California at Davis,
USA, 2543
Ph.D. (Biological and Agricultural
Engineering)
University of California at Davis,
USA, 2547
นายโสฬส จิวานุวงศ*
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
M.S. (Biological Systems
Engineering)
Virginia Polytechnic Institute and
State University, USA, 2541

13

นายอมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร*
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544

14

นางสาวอังคณา อ.สุวรรณ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

งานวิจัย
1. Unstructured numerical intensity
scales: Models, protocols and
errors, 2564.
2. Physico-chemical and
rheological properties of plain
yogurt made from goat’s milk
during refrigerated storage, 2563.

งานวิจัย
1. เครื่องลางเมล็ดมะละกอสําหรับการ
ผลิต-เมล็ดพันธุ, 2562.
2. ระบบคัดแยกพริกชี้ฟาดวยเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ, 2561.

01208221
01999111
02212312
02212321
02212461
02212495
02212496
02212498
02212499

02212211
02212212
02212341
02212371
02212424
02212431
02212434
02212436
02212471
02212495
02212496
02212498
02212499
งานวิจัย
02212313
1. การพัฒนาอุปกรณแบบพกพาเพื่อหา
02212316
ปริมาณความชื้นของยางพาราแผนดิบดวย 02212433
วิธีเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป, 2564. 02212435
2. Development of calibration
02212442
models for rapid determination of 02212472
moisture content in rubber sheets 02212495
using portable near-infrared
02212496
spectrometers, 2563.
02212498
02212499
งานวิจยั
01208261
1. Novel LDPE-riboflavin composite 02212495
film with dual function of broad02212496

หลักสูตร
ปรับปรุง
02212499
02212216
02212312
02212495
02212496
02212498
02212499

02212211
02212212
02212317
02212341
02212371
02212424
02212434
02212436
02212471
02212495
02212496
02212498
02212499
02212215
02212313
02212318
02212442
02212495
02212496
02212498
02212499
02212217
02212318
02212495
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชือ่ สถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบนั

spectrum light barrier and
antimicrobial activity, 2562.
2. Reinforcement of banana flour
biocomposite film with beeswax
and montmorillonite and effects
on water barrier and physical
properties, 2561.

หลักสูตร
ปรับปรุง

02212498 02212496
02212499 02212498
02212499

3.2.2 อาจารยผูสอน
ไมมี
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกงาน
หลักสูตรนี้กําหนดใหนิสิตที่ไมเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาไปฝกงานในปที่ 3 ในภาคฤดูรอน โดยนิสิต
จะฝกงานกับหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ โดยนิสิตจะตองเขารับการฝกงานอยางนอย 240 ชั่วโมง และไมนอยกวา 30 วันทําการ เมื่อเสร็จสิ้น
การฝกงาน นิสิตจะตองสงรายงานการฝกงาน และแบบประเมินผลจากหนวยงาน เสนอตอหนวยงานที่ฝกงาน
สาขาวิชาฯ และคณะฯ เพื่อประเมินผลการฝกงาน
สหกิจศึกษา
หลักสูตรนี้กําหนดใหนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา ลงทะเบียนวิชา 02200490 สหกิจศึกษา 6
หน วยกิต ในปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยนิสิตจะตองเขาปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา หรือ 16
สัปดาห ในหนวยงานที่รับ นิสิตเขาทําสหกิจศึกษา ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นิสิตจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลจากหนวยงาน รวมทั้งรายงานการเตรียมโครงงานวิศวกรรมการอาหาร (ถามี) เสนอตอหนวยงานที่
ทําสหกิจศึกษา สาขาวิชาฯ และคณะฯ เพื่อประเมินผลสหกิจศึกษา โดยนิสิตจะไดรับเกรดเปน A ถึง F
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ทางสาขาวิชาฯและคณะฯ คาดหวังวานิสิตที่ไดรับการฝกงานจะมีผลการเรียนรูจากประสบการณ
ดังนี้
(1) มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ทั้ ง ทางด า นทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ สามารถนํ า ไปประยุ ก ต เพื่ อ นํ า ไป
แกปญหาทางวิศวกรรมไดอยางเหมาะสม
(2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตย
สุจริต และรูจักเสียสละตอสังคม
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(3) มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานและสถานประกอบการได
(4) มี ค วามสามารถในการเป น ผู นํ า ผู ต าม และมี ค วามกล า ในการแสดงออกในความคิ ด ริเริ่ ม
สรางสรรค รวมทั้งแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในการพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
(6) สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตในงานดานวิศวกรรมในสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลาย
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(7) นําเสนอผลการศึกษาตอหนวยงานดวยความมั่นใจ และตามมาตรฐานงานของหนวยงาน
4.2 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นิสิตสามารถเลือกแผนการศึกษาแบบเลือกเรียนสหกิจศึกษา และไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา (ฝกงาน
ในโรงงานหรือหนวยงานตาง ๆ ชวงภาคฤดูรอน)
(1) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา นิสิตลงทะเบียนวิชา 02200490 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต ในปที่
4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยนิสิตจะตองเขาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา อยางนอย 1 ภาค
การศึกษา หรือ 16 สัปดาห
(2) แผนการศึกษาแบบไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา นิสิตลงทะเบียนวิชาในกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
6 หนวยกิต แทนวิชา 02200490 สหกิจศึกษา และฝกงานกับหนวยงานตาง ๆ ในปที่ 3 ภาคฤดู
รอน อยางนอย 240 ชั่วโมง และไมนอยกวา 30 วันทําการ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมการอาหารได กํ า หนดให นิ สิ ต ทุ ก คนทํ า โครงงานทางวิ ศ วกรรม โดยให นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนวิชา 02212495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการอาหารในปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ
วิชา 02212499 โครงงานวิศวกรรมการอาหารในปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้นิสิตจะสามารถลงทะเบียน
เรียนวิชา 02212499 ไดก็ตอเมื่อเรียนผานในรายวิชา 02212495 แลว
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การศึกษาและวิจัยในปญหาทางวิศวกรรมการอาหาร พรอมนําเสนอ และสรุปเขียนเรียบเรียงเปน
เลมโครงงานหรือบทความวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรู ความเขาใจกระบวนการวิจัย สามารถใชกระบวนการวิจัยในการสรางสรรคผลงานที่มี
คุณภาพ
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิชา 02212495
1 (0-3-2) หนวยกิต
วิชา 02212499
2 (0-6-4) หนวยกิต

51

มคอ. 2
5.5 การเตรียมการ
1) โดยปกติ แ ล ว การกํ า หนดหั ว ข อ โครงงานจะถู ก กํ า หนดจากคณาจารย ป ระจํ า ภาค โดยให
คณาจารยแจงชื่อหัวขอโครงงานวิศวกรรมการอาหารใหแกอาจารยผูรับผิดชอบ จากนั้นอาจารยผูรับผิดชอบจะ
ประกาศหัวขอโครงงานฯ แกนิสิตทราบและกําหนดวันที่เหมาะสม เพื่อใหนิสิตเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจโดย
ไมทราบชื่ออาจารยที่ปรึกษาประจําโครงงาน อยางไรก็ดี หลักสูตรเปดโอกาสใหนิสิตสามารถกําหนดหัวขอ
โครงงานได เอง โดยนิ สิ ตตอ งหาอาจารย ที่ป รึกษาโครงงานที่ เหมาะสมและแสดงความจํา นงต อ อาจารย
ผูรับผิดชอบลวงหนา
2) เมื่อนิสิตไดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจเรียบรอยแลว อาจารยผูรับผิดชอบจะแจงใหนิสิตทราบ
รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาประจําโครงงาน เพื่อใหนิสิตเขาพบอาจารยที่ปรึกษาฯ เพื่อรับขอแนะนําเบื้องตน
3) อาจารยที่ป รึกษาฯ กําหนดชั่วโมงในการใหคําปรึกษาแกนิสิต และใหขอมูลในเรื่อ งระเบีย บ
วิธีก ารทําโครงงานวิศวกรรมแกนิสิต รวมทั้งใหคําปรึกษาในเรื่องกระบวนการศึกษาคนควา รวมไปถึงการ
ประเมินผล
4) นิสิตจะตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาฯ และทําบันทึกการใหคําปรึกษาที่ไดรับ
5) อาจารยที่ ป รึก ษาฯ ติ ด ตามให นิ สิ ต รายงานผลการศึก ษาโครงงานต อ เป นระยะเพื่ อ ติ ดตาม
ความกาวหนาของโครงงาน ปญหาและอุปสรรคที่นิสิตพบในระหวางการทําโครงงาน
6) ทางภาควิชาฯ ไดจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการทําโครงงานวิศวกรรม รวมทั้งจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก สถานที่ และเครื่องมือที่จําเปนตองใชในการทําโครงงานวิศวกรรม
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทําโครงงานของนิสิต ทําโดยการรวบรวมผลการประเมินจากการ
ปฏิบัติของนิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ประเมินผลจากการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงงานของนิสิต
2) ประเมินผลจากการนําเสนอขอเสนอโครงงานโดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
3) ประเมินผลการสอบโครงงาน และเลมรายงานหรือบทความวิจัยโดยอาจารยที่ป รึก ษาและ
คณะกรรมการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรม
1.1 มีความรูความเขาใจใน
- รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองเนนศาสตรเฉพาะทางที่อํานวยตอ
กระบวนการผลิตอาหาร
การเชื่อมโยงของภาคทฤษฎีและปฏิบัติกี่ยวกับกระบวนการผลิต
เครื่องจักรกลผลิตอาหาร การ
อาหาร เครื่องจักรกลผลิตอาหาร การออกแบบโรงงานอาหาร การ
ออกแบบโรงงานอาหาร การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร รวมทั้งสุขลักษณะและความปลอดภัย
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ในการผลิตอาหาร
รวมทั้งสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยในการผลิตอาหาร
1.2 มีความสามารถเลือกใช
- การสงเสริมใหนิสิตบูรณาการองคความรูที่ไดศึกษามาในการทํา
ออกแบบ และสราง
โครงงานทางวิศวกรรม เพื่อฝกทักษะการออกแบบและสราง
เครื่องจักรกลผลิตอาหาร
เครื่องจักรกลผลิตอาหาร รวมถึงแกไขปญหาดานวิศวกรรมอาหาร
รวมถึงแกไขปญหาดาน
ไดอยางเปนระบบ
วิศวกรรมอาหารไดอยางเปน - การจัดใหนิสิตเยี่ยมชมโรงงานอาหารเพื่อใหนิสิตทราบถึงเทคโนโลยี
ระบบ รวมทั้งมีทักษะ
ของกระบวนการและและความสามารถของเครื่องจักรกลผลิต
เบื้องตนในการประเมินและ
อาหารที่ใชในปจจุบัน อันเปนประโยชนตอการประเมินและหา
พัฒนากระบวนการและ
แนวทางพัฒนากระบวนการและเครื่องจักรกลผลิตอาหารที่มีอยูได
เครื่องจักรกลผลิตอาหาร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตมีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิตใน
สังคม มีความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีความ
รอบคอบและรับผิดชอบตอการกระทําสวนตัวและการปฏิบัติอาชีพที่มีผลกระทบตอสังคม ดังนั้นเพื่อใหนิสิตได
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการความรูตางๆ อาจารยผูสอนในแตละวิชาตองสอดแทรก
การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม อยางนอย 5 ขอ ดังนี้
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมทั้งเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียน
อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ปลูกฝงการมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบใหแกนิสิตโดยการกําหนดวัฒนธรรมองคกร โดยการเนนการเขาชั้นเรียน และสงงานตรงเวลา การ
ใหเกียรติผูอื่น การรักษาเวลา การแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม ไมคัดลอกขอมูลผูอื่น และไมทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ตอง
สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และจิตสํานึกสาธารณะใหนิสิตไดตระหนักถึงอยางสม่ําเสมอ
มีการยกยองผูทําดี ผูเสียสละตอสวนรวม โดยอาจารยตองประพฤติตนใหเปนตัวอยางแกนิสิตดวย
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย การเขา
รวมกิจกรรมของภาควิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการเขารวมกิจกรรมของภาควิชาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตตองมีความรูความเขาใจในศาสตรทางสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีความรูในเชิงทฤษฎี
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่มีไปประยุกตในงานจริง สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา
ไดดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร เพื่อประยุกตใชกับงานวิศวกรรมที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาไดดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
การสอนมีทั้งทฤษฎี และปฏิบัติการ ใชเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆในรายวิชาตางๆ ใชการ
เรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน เสริมทักษะวิชาชีพ
โดยจัดใหนิสิตไปฝกงานกับสถานประกอบการ และทําโครงงานวิศวกรรม และเสริมประสบการณใหนิสิตโดย
การพาไปดูงานนอกสถานที่ และเขารวมงานนิทรรศการทางวิชาการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในดานตาง ๆ ดังนี้
(1) การสอบยอย
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(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากรายงานของนิสิต
(4) ประเมินจากการนําเสนอหนาชั้น
(5) ประเมินจากโครงงานวิศวกรรม/สหกิจศึกษา
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นิสิตตองมีการพัฒนาตนเองและสามารถประกอบวิชาชีพไดเมื่อจบการศึกษา เพื่อใหนิสิต
ไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา อาจารยผูสอนตองเนนกระบวนการเรียนรูที่ใหนิสิตเขาใจเชิงวิเคราะห มีการ
คิด วิเคราะห ดวยเหตุและผล เพื่อหาแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม นิสิตตองมีคณ
ุ สมบัติจากการเรียนรูเพื่อให
เกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
มีการสอนใหนิสิตเรียนรูจากโจทยหรือหัวขอปญหา มีการใหนิสิตศึกษาคนควาดวยตนเอง จัด
ใหมีการอภิปรายกลุม เนนการสอนใหนิสิตบูรณาการและการประยุกตใชทฤษฎีความรูตางๆผานการ
ยกตัวอยางประกอบการทํารายงาน และการสัมมนา รวมทั้งการทําโครงงานวิศวกรรม ซึ่งเปนโจทยวิจัยและ
พัฒนาเชิงลึกที่นิสิตตองคนควา ตรวจเอกสารขอมูล วางแผนการทดลอง วิเคราะหขอมูล วิจารณและสรุป
ความคิดดวยตนเอง และสามารถอธิบาย ตอบคําถามผูอื่นได
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากรายงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอหนาชั้น
(3) ประเมินจากโครงงานวิศวกรรม/สหกิจศึกษา
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
เมื่อนิสิตสําเร็จการศึกษา และออกไปประกอบอาชีพ นิสิตตองมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่มี
ตอสังคมโดยตนเองและโดยวิชาชีพ สามารถปรับตัวใหอยูรวมกับผูรวมงานในองคกรและผูอ ื่นในสังคมได โดย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่นิสิตควรมีคอื
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(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท ั้งของตนเอง และสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
มีก ารจัด การเรียนการสอนให นิ สิ ตทํ างานเป น กลุ ม เพื่ อเป ด โอกาสให นิ สิ ตได แสดงความ
คิดเห็นและทํางานรวมกับผูอื่น มีการอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นตอปญหาตางๆ และ
จัดกิ จกรรมใหนิสิตทํางานรวมกับนิสิตตางชั้นปหรือขามหลักสูตร โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีจุดยืนในความคิด กลาแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็เคารพ และรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
(3) สรางปฏิสัมพันธในการทํากิจกรรมกลุมไดอยางสรางสรรค มีความรับผิดชอบ แสดง
บทบาทเปนผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(5) มีจิตสาธารณะ และจิตสํานึกที่ดีตอการรักษาสภาพแวดลอม
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของการทํางานและกิจกรรมเปนกลุม
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานและกิจกรรมเปนกลุม
2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานดานวิศวกรรมมักเกี่ยวของกับงานดานการคํานวณและตัวเลขจํานวนมาก ดังนั้นนิสิตตอง
มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
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(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูดการเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอนมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข และให
นิสิตไดฝกปฏิบัติการวิเคราะห คํานวณจากโจทยดวยตนเองในชั่วโมงเรียนและหลังเรียน มีการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล และใหนิสิตประยุกตการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอรายงานหรือผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดและเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ จากงานที่ไดรับมอบหมาย

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)


รหัสวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

01403114
01403117
01417167
01417168
01417267
01420111
01420112
01420113
01420114
02204101
02212111
02212112
02212211
02212212
02212213
02212214
02212215
02212216
02212217
02212218
02212311
02212312
02212313
02212314

ความรับผิดชอบหลัก

◦

◦
◦

◦

2

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

◦ •

4

5

2. ความรู

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

3

4

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
◦
• ◦ • ◦ ◦
•
• ◦ • ◦
•
•
◦
• ◦
◦ •

• • • ◦

ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

•
•
◦
•
• • ◦
•
•
◦ ◦ •
•
◦
•
•
•



4

5

•
•
•
•

◦ ◦
•
• • ◦
• •

•
•
•
•

◦
◦
◦
◦
◦

1

2

•
•

◦
◦ ◦

◦

◦ •
◦
• •
◦
•
◦ ◦ •
• •
• •
•
•
• ◦
•
• • ◦ • ◦

3

◦
•
◦
◦ ◦ ◦
◦
◦ • ◦

•
•
◦
◦

3

4

5

1

2

3

4

5

• • ◦
◦
• • ◦
◦
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
◦
• •
•
•
•
◦ • ◦ • • ◦ ◦ ◦
• • •
◦ ◦
• ◦ •
•
•
• •
•
•
•
•
◦

•

•

•
• ◦ • ◦
•
• ◦ • ◦ • •
•
•
• •
•
•
• •

◦ •
◦
• ◦ ◦
◦
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รหัสวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

02212315
02212317
02212318
02212321
02212322
02212331
02212332
02212341
02212342
02212344
02212361
02212371
02212411
02212412
02212421
02212422
02212424
02212432
02212433
02212434
02212435
02212436
02212437
02212439
02212441
02212442
02212451
02212461
02212462

2

3

4

5

2. ความรู

1

• •
• •
•

•
•
•
•
•
•
•
◦ •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

• •

•

◦ ◦ •
• •
•
•
•
◦ ◦ ◦ •
• •
•
•
•
•
◦ ◦
•
◦ ◦
•
•
◦ ◦
•
◦ ◦
•
◦ ◦
•
•
• • •
• •
• •
•
• • • •
•

•

◦

•

•
•
◦

◦

4

5

• ◦
•
•
◦

◦

3

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

•
•
• •
◦ •
• • •
• • •
• •
◦

1

2

3

◦
• ◦ ◦

◦

•
•
•

5

•

1

2

3

◦
◦
◦

◦

◦
◦

•
•
•
◦
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•
•
◦
•
◦
◦ •
◦
•
◦
•
•
◦
•
◦ ◦
•
◦
◦
◦
◦
•
◦
•
◦
•
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
◦
•
◦
•
◦
•
•
•
•
◦ ◦
•
•
•
•
•

• ◦

• ◦

•
•
◦

◦
◦
◦
•
◦

•
•
•
•
◦
•
• • • •
•
•
◦

4

5

1

2

3

4

5

◦ •
• •
• • • • • • ◦
•

•

•
•
◦ •
•
◦ •
◦ •
•
•
•
◦ •
•
•
◦ •

4

◦
◦
•

•
◦

•
•
•
•
•
•
•
◦
•
•
•
◦
•
•
•

•

◦
◦

•
◦

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
◦ •

• •

◦
◦
◦
◦
◦ ◦ ◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦ ◦ ◦
◦
•
◦
◦
•
• ◦ ◦
◦
• •

• •
◦

•

◦
◦
•
•
◦
• • • • • • ◦
◦ •
•
• •
◦ •
•
•
• •
•
◦
•
• ◦ • ◦ • • • ◦ ◦
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รหัสวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

02212464
02212465
02212471
02212473
02212474
02212490
02212495
02212496
02212497
02212498
02212499

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5

1

2

3

4

5

• • ◦ ◦
• ◦ • ◦ • ◦ ◦
• • ◦ ◦
•
•
• ◦ ◦ •
•
◦ ◦ ◦ • ◦ • ◦ ◦ ◦ ◦
•
• ◦
•

• ◦
◦

• • • •
• • • •
• • ◦ ◦
• • ◦
• ◦
• • • •

•
• ◦

• • • •
• • • •
◦
• ◦
◦ •
• ◦
• • • •

1

2

3

•
•
•

•
•
•

5

1

2

•

•

• • •
• • •
• ◦
•
•
◦ • ◦
• • •

•
•
•
•
•
•

3

4

5

• • ◦
• • ◦
• • ◦ ◦ ◦

•

◦ •

• • • • • • •
• • • • • • •
• ◦ • • •
◦
•
• ◦ • • • ◦ •
• • • • • • •

4

•
• ◦

•

• • • • • •
• • • • • •
◦ • • ◦
• •
◦ • • ◦ ◦ ◦
• • • • • •
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ขอ 14 การวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
ขอ 14. การวัดและประเมินผลการศึกษา
14.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาจะกระทําไดเปนระดับคะแนนตางๆ ซึ่งมีความหมาย
และแตมคะแนนดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
แตมคะแนน
A
ดีเยี่ยม (excellent)
4.0
B+
ดีมาก (very good)
3.5
B
ดี (good)
3.0
C+
คอนขางดี (fairly good)
2.5
C
พอใช (fair)
2.0
D+
ออน (poor)
1.5
D
ออนมาก (very poor)
1.0
F
ตก (fail)
0.0
I
ยังไมสมบูรณ (incomplete)
S
พอใจ (satisfactory)
U
ไมพอใจ (unsatisfactory)
P
ผาน (passed)
NP
ไมผาน (not passed)
N
ยังไมทราบระดับคะแนน
(grade not reported)
ระดับคะแนน I ใชเฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางสวนในวิชานั้นยังไมสมบูรณ แตมีการวัดผลอยางอื่นของวิชานั้น
ตลอดภาคการศึกษา และเปนที่พอใจของอาจารยผูสอน
ระดับคะแนน S และ U ใชสําหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภทไมนับหนวยกิต (Audit)
ระดับคะแนน P ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนําคาของหนวยกิตมาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม การฝกงานที่ไมมี
หนวยกิต หรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ระดับคะแนน N ใชเฉพาะกรณีที่ยงั ไมไดรับรายงานการประเมินผลการศึกษา
14.2 นิสิตตองดําเนินการขอแกไขระดับคะแนน I และ N ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังวันสงคะแนน วัน
สุดท ายของภาคการศึกษานั้น การผอนผันตองไดรับความเห็น ชอบจากอาจารยผูรับผิ ดชอบรายวิชา และไดรับ
อนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ ตองไมเกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไมปฏิบัติตามใหถือวานิสิตผู
นั้นไดระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น
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14.3 การแกไขระดับคะแนนตองมีเหตุผลความจําเปนพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจําคณะเจาสังกัดรายวิชานั้น และไดรับอนุมัติ
จากรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการ
14.4 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.4.1 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ใหคิดจากแตมคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนประเภทนับหนวยกิต (credit) ทั้งรายวิชาที่สอบได และรายวิชาที่สอบตก
14.4.2 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ยายสาขาวิชาเอก ยายหลักสูตร ยายคณะ ใหคิด
แตมคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา ไมวาจะเปนรายวิชาที่เทียบให หรือไมก็
ตาม สวนรายวิชาที่ไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขา ไมสามารถนํามาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.4.3 การคิ ด แต ม คะแนนเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ที่ โ อนมาจากสถานศึ ก ษาอื่ น และนิ สิ ต ที่ จ บ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา และไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอ ใหคิดเฉพาะแตมคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหมเทานั้น
14.4.4 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิต ตามเกณฑใน
ขอ 26.4.9 และ 26.4.10 นั้น ใหคิดปละสองครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคตนและภาคปลาย สวนผลการศึกษา
ในภาคฤดูรอน ใหนําไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคตนถัดไป เวนแตกรณีผูจบการศึกษาในภาคฤดูรอน
14.5 คณะสามารถระงับการประกาศ หรือการคัดผลการศึกษาใหแกนิสิต หากนิสิตคางชําระหนี้สินในภาควิชา
และในคณะนั้นๆ
14.6 มหาวิทยาลัยสามารถระงับหรือเพิกถอนการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใดๆ ใหแกนิสิต
หากนิ สิ ต ค างชํ าระหนี้ สิ นภายใน หรื อภายนอกมหาวิ ทยาลั ยที่ มหาวิ ทยาลั ยรั บทราบ ถึ งแม ได มี การประกาศผล
การศึกษาไปแลวก็ตาม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในแตละรายวิชา ดังนี้
1) ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต
2) ใหนิสิตประเมินตนเอง และ
3) สัมภาษณนิสิตเพื่อสอบถามความเห็นและขอเสนอแนะ
โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนคณะกรรมการทวนสอบและกําหนดรายวิชาที่จะทําการทวนสอบตาม
ความเหมาะสม ทั้ ง นี้ จํ า นวนรายวิ ช าที่ ทํ า การทวนสอบ ต อ งไม น อ ยกว า 25% ของรายวิ ช าที่ เ ป ด สอน
ในแตละภาคการศึกษา
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ทวนสอบจากการวิจัยภาวะการไดงานทําของบัณฑิตและจากการประเมินโดยบัณฑิตและผูใชบัณฑิตโดยมี
อาจารยประจําหลักสูตรเปนคณะกรรมการทวนสอบ
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ขอ 28 การขอจบและอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา ดังนี้
ขอ 28. การขอจบและอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา
28.1 นิสิตตองยื่นคํารองแสดงความจํานงขอจบการศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา และคณบดีเจาสังกัดนิสิต
ภายใน 30 วั น นั บ แต วัน เป ดเรีย นของภาคการศึ ก ษาสุ ด ท าย ที่ นิ สิ ต คาดว าจะสอบได ห น วยกิ ต ครบถ ว นตาม
หลักสูตร
28.2 นิสิตที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองศึกษารายวิชาและปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนตามความตองการ
แห ง หลั ก สู ต ร โดยมี แ ต ม คะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต ร ตั้ ง แต 2.00 ขึ้ น ไป และมี ร ะยะเวลาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 6 ภาคการศึ กษาปกติสําหรับ หลักสูตร 4 ป หรือไมต่ํากวา 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
หลักสูตร 5 ป และไมต่ํากวา 10 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 6 ป ทั้งนี้ ยกเวนผูที่ไดรับการเทียบรายวิชา
และโอนหนวยกิต
28.3 นิสิตตองสอบไดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว จึงมีสิทธิ์ขอจบและรับปริญญาได กรณีที่สอบตก
(F) ในรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี อาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นทดแทนได โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชา และคณบดีเจาสังกัดนิสิต
28.4 นิสิตอาจยื่นคํารองขอรับอนุปริญญาได กรณีเมื่อเรียนครบหลักสูตรและเงื่อนไขวาดวยอนุปริญญาที่
กําหนดไวในแตละหลักสูตร หรือกรณีที่นิสิตเรียนครบตามหลักสูตร ในขอ 28.2 และปฏิบัติครบตามขอกําหนดและ
ระเบียบ แตไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
28.5 นิสิตตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัย ตอคณะ หรือตอภาควิชาใหเรียบรอยเสร็จสิ้นกอน
จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
28.6 นิสิตที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาหรืออนุปริญญาตองเปนผูที่มีความประพฤติที่ไมขัด
ตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต
28.7 สภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาอนุมัตปิ ริญญาหรืออนุปริญญา
28.8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอเขารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาไดตอง
ผานการเขารวมกิจกรรมนิสิตและตองเขารวมทดสอบความรูหรือทักษะอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
28.9 พิธีประสาทปริญญากําหนดปละหนึ่งครั้ง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ ระบบการเรียนการสอน และหลักสูตรที่
เปดสอน
2) มีอาจารยพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําการเตรียมสื่อการสอน และเทคนิคการสอน
3) ชี้แจงใหทราบถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
4) แนะนําใหรูจักกับบุคลากรในคณะ เพื่อประโยชนในการติดตอประสานงานระหวางภาควิชาและ
หนวยงาน ตลอดจนการรวมมือทํางานหรือกิจกรรมเปนกลุมระดับคณะ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมที่ชวยเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการ
เรียน การสอน และการวัดผล
2) สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย โดยแจงถึงแหลงทุนวิจัยและกําหนดการของการยื่นเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอเงินสนับสนุนวิจัยใหทราบ และสงเสริมการทําวิจัยเปนกลุมที่รวมดวยอาจารย
หลายทาน
2) สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และเขารวมประชุมวิชาการในองคกรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช
และสอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดย
1.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร วมกั นระหวางอาจารยป ระจําหลักสูตร ผู บริห ารของคณะและ
อาจารยผูสอน และทําการติดตามรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรใหมีความทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอเนื่องทุกป
1.2 ประเมินความพึงพอใจของนิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิตตอหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อนําผล
มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.3 จัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกปการศึกษา
1.4 เมื่อครบรอบ 5 ป อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อ
ทําการวิพากษหลักสูตร และทําการประเมินสรุปความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวม เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตอไป
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รได รั บ การออกแบบเพื่ อ ให ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครอบคลุมผลการเรียนรูทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสั มพั น ธระหวา งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และทั กษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการกระจายความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ในรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอนตามที่แสดง
ไวในหมวดที่ 4 การตรวจสอบทําโดย
2.1 การติดตามผลการเรียนรูของบัณฑิ ตซึ่งอาจประเมินโดยอาจารยประจําหลักสูตรเองรวมทั้งประเมิน
โดยผูใชบัณฑิต
2.2 การติดตามเก็บขอมูลอัตราการไดงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งผลงานวิจัยของนิสิตและ
บัณฑิตที่ผลิตโดยหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 หลักสูต รมี กระบวนการการรับ นิ สิต โดยเริ่ม จากกํ าหนดเกณฑ ที่ใช ในการคัดเลื อกนิ สิ ต การสอบ
สัมภาษณ และกําหนดแผนการรับนิสิต หากจํานวนนิสิตที่รับไดนอยกวาแผนที่วางไว ใหอาจารยประจําหลักสูตร
ประชุมรวมกันเพื่อปรับแผนการรับนิสิตในชองทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.2 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสูตรจัดใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศนใหกับนิสิตใหม
เกี่ยวกับการศึกษา ภาควิชา บุคลากร สถานที่ กิจการนิสิต และชองทางในการรับขาวสาร เพื่อใหนิสิตใหมรับทราบ
ขอมูลตางๆ จากการเขารวมกิจกรรม รวมทั้งเปดโอกาสใหนิสิตสอบถามเปนรายบุคคลได เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
นิสิตมีความพรอมที่จะศึกษาในหลักสูตรไดอยางราบรื่น
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3.3 จัดใหมีการควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว โดยใหอาจารยของภาควิชาทุก
ทานรวมดูแลนิสิตในจํานวนที่เหมาะสม โดยใหอาจารยผูไดรับมอบหมายสํารวจจํานวนนิสิตและจัดใหอาจารยดูแล
นิสิตชั้นปที่ 1 ตามความเหมาะสม
3.4 เพื่อเป ดโอกาสให นิ สิ ตได เข ารับ คํ าแนะนํ าจากอาจารย ที่ ป รึก ษา หลั ก สู ตรสนั บ สนุ น ใหอ าจารย ที่
ปรึกษาจัดตารางเวลาใหนิสิตเขา และใชชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ในการใหคําปรึกษาแกนิสิต เชน การ
บันทึกสมุดบันทึกกิจกรรมของนิสิตใหม การใช Social network เปนตน
3.5 หลักสูตรใหความสําคัญกับการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียน
ของนิสิต เนื่องจากอัตราการคงอยูและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตเปนดัชนีชี้วัดที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ ที่
แสดงถึงการจัดการหลักสูตรที่ดี หลักสูตรวางเปาหมายที่จะรักษาอัตราการคงอยูที่ระดับประมาณ 95 % และอัตรา
การสํ าเร็จการศึ กษาไดตามระยะเวลาที่ ห ลั กสู ตรกําหนดให อยูในระดับ 90 % ขึ้น ไป เพื่อที่ จะบรรลุเป าหมาย
ดังกลาว หลักสูตรจึงมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่กําลังศึกษาอยู และมีการเปดรับฟงขอรองเรียนของ
นิสิต เพื่อ ใชเปนขอ มู ลในการปรับ ปรุงการดําเนิน งานของหลักสู ตร การจั ดการเรีย นการสอน ประสานงานกั บ
ภาควิชาฯ หรือสวนงานที่เกี่ยวของตอไป โดยกรณีที่นิสิตมีขอรองเรียน นิสิตสามารถยื่นอุทธรณไดโดยยื่นคํารอง
ผานอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตและภาควิชา เสนอตอคณบดี
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหมจะทําตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
4.2 หลักสูตรคอยติดตามใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานจัดทําแผนการทํางาน ภารกิจตางๆ รวมถึง
แผนการพัฒนาคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และตําแหนงทางวิชาการ รวมกับภาควิชา เพื่อเสนอใหคณะฯ จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใหสอดคลองกับแผนภารกิจ
4.3 จัดงบประมาณในการอบรม เพื่ อให อาจารยมี ความรู ความเชี่ยวชาญ มี ประสบการณ ที่ เหมาะสม
ทันสมัยตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
หลักสูตรถูกออกแบบใหสามารถผลิตบัณฑิตที่ มีคุณธรรม ความรอบรู ความคิดริเริ่ม รูจักใชเหตุผลและ
วิจารณญาณในการปฏิบัติ งาน ควบคุ ม ดู แลงานทางด านวิศวกรรมในโรงงานอุ ตสาหกรรมอาหาร รวมถึ งการ
ออกแบบและผลิตเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเพื่อตอบสนอง
ความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยในการออกแบบหลักสูตรนั้นอาจารยประจําหลักสูตรจะจัดใหมี
การวิพากษหลักสูตร โดยเชิญศิษยเกาและผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการ
วิพากษหลักสูตรมาใชในการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย สามารถสงเสริมทักษะที่สําคัญใหแก
นิสิตใหมีความพรอมในการทํางาน ตอบสนองตอสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับขอกําหนดของสภาวิศวกร
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนจั ดทํ ารายละเอีย ดของรายวิช าหรือแผนการเรียนรูกอนเป ดภาคเรียน
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
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ตามหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา นอกจากนี้ หลักสูตรจะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดํ าเนิ น การของหลั กสู ต รเมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ก ารศึ ก ษา และมี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง
5.3 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรประเมินผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลาย โดยมีทั้งการประเมินผลการเรียนรูผานการ
ทวนสอบรายวิชาโดยอาจารยประจําหลักสูตร และการประเมินโดยอาจารยผูสอน ใหอาจารยผูสอนรายงานวิธีการ
ที่ใชในการประเมิน เกณฑการประเมิน ผลการเรียนรูของนิสิต ผานทาง มคอ.3 หรือ มคอ.4 และสรุปผลการ
ประเมินใน มคอ. 5
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลัก สู ต รพิ จ ารณาจั ดให อ าจารย ผู ส อนมี ภ าระงานสอนตามเกณฑ ภ าระงานขั้ นต่ํ า โดยเกณฑ ในการ
พิจารณากําหนดผูสอนในรายวิชาตางๆ จะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ และความพรอมของอาจารยโดยสอบถาม
ความสมัครใจจากอาจารยผูที่จะมอบหมายใหสอนกอน แตหากบางรายวิชาที่อาจารยภายในหลักสูตรไมสามารถ
สอนไดก็จะพิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ และกําหนดใหอาจารยผูที่คาดวาจะสอนใน
รายวิชานั้นเขาไปเรียนรูและสังเกตการสอน
5.5 การประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปนปจ จัยที่สําคัญ ที่จะตอบสนองตอพัน ธกิจของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณ ภาพ หลักสูต รจะตองมีระบบที่ เอื้อให เกิ ดความพรอมของสิ่งสนั บ สนุ นการเรียนการสอนในด านต างๆ ให มี
ปริม าณเพี ยงพอ และมี คุณ ภาพพรอมใช งาน หลั กสู ตรโดยอาจารยผู รับผิ ดชอบหลักสู ตรจึงดํ าเนิ นงานรว มกั บ
ภาควิชา เพื่อใหมีความมั่นใจวาหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ โดยอาจใชทรัพยากรที่ภาควิชา/คณะ/
สถาบันมีอยู หรือดําเนินการจัดหาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับงบประมาณที่มี โดยมีกระบวนการ
ตาง ๆ ดังนี้
1. จัดหาสิ่ งสนับ สนุน การเรียนการสอน อุ ปกรณ และเครื่องมื อในห องปฎิ บั ติการ ให มีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน
2. ประเมินความพึงพอใจของนั กศึ กษา และอาจารย ต อสิ่ งสนั บสนุ นการเรียนรูที่ มีอ ยู เพื่ อใช ในการ
ประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มี
3. ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
2565 2566 2567 2568 2569
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ





ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ





สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
2565 2566 2567 2568 2569
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย





กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ





มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7





ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย





ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน





ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศโดยเฉพาะ
เปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน





การสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการ





สอน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่
ถายทอดความรูใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความ รับผิดชอบของสวนงานตน





สังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพการบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
*
*
*


จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
*
*
*
*

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
*เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
หลักสูตรไดกําหนดกระบวนการในการประเมินกลยุทธการสอนตอไป ดังนี้
1) การสังเกตพฤติกรรมและการตอบโตของนิสิต
2) การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
3) การสอบถามจากนิสิต
4) การรว มวิเคราะหผ ลการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ข องนิ สิต ระหวางอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรกับ
อาจารยผสู อน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุ กดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การ
ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน
2) ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปสุดทาย
2) ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
3) ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทําโดย
1) การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2) อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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