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วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมหิดล
กาญจนบุรี

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Food Technology
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Food Technology)
๓. วิชาเอก
ไม่มี
๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยเป็นหลัก แต่มีการส่งเสริมให้ใช้ทักษะทางด้านฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอน
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
๑
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รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยใช้เกณฑ์
และระเบี ย บการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารรั บ ที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด เกณฑ์ ก ารรั บ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ น หลั ก สู ต รของสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารอาหาร สํ า นั ก วิ ช าสหวิ ท ยาการ วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องความรู้พิเศษเฉพาะด้านโดยร่วมมือระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในบางรายวิชากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้
เกิดนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศที่มีความตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
หรือวิทยาเขตกาญจนบุรี
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๖.๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๕๓๕
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรฯ มีความพร้อมในการเผยแพร่ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติได้ หลังจากผ่านการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารสามารถประกอบอาชีพที่น่าสนใจ ดังนี้
๑. ทํางานในบทบาทนักเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ฝ่ า ยพั ฒ นาและวิ จั ย ในอุ ต สาหกรรมอาหารหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และสํานักงาน
๒. ทํางานในบทบาทนักวิชาการ เช่น เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
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๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑ นางสาวจารุภัทร ลือชา
เลขประจําตัวประชาชน
๓๖๐๙๙๐๐๓๓๑xxxx

๒ นางสาวรุ่งทิวา
วงศกรทรัพย์
เลขประจําตัว
ประชาชน
๓๒๐๐๖๐๐๔๑xxxx
๓ นางสาววรงค์ศิริ
เข็มสวัสดิ์
เลขประจําตัว
ประชาชน
๓๕๐๙๙๐๐๐๘xxxx

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

๔ นางสาวนั ท ธี ว รรณ อาจารย์
อุดมศิลป์
เลขประจําตัว
ประชาชน
๕๕๕๐๕๐๐๕๗xxxx
๕ นางสาว เรณู เย็นเกษ
เลขประจําตัว
ประชาชาชน
๓๑๐๐๙๐๔๒๔xxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D. (Food Science and Human
Nutrition) (University of Illinois Urbana
Champaign, USA ๒๕๕๕)
-วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖)
- วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓)
-ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙)
-วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ
สอง
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔)
-Ph.D. Food Microbiology (Copenhagen
University, Denmark ๒๕๕๕)
-M.Sc. Food safety (Wageningen
University, the Netherlands ๒๕๕๓)
-วศ.ม. (วิ ศ วกรรมอาหาร) (มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๑)
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร) เกรียรตินิยมอันดับ ๑
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๙)
-ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๕๗)
-วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๕๒)
-วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๔๕)
- Ph.D. (Sensory Analysis and
Consumer Behavior), Kansas State
University, USA (๒๕๕๔)
- M.S. (Sensory Analysis and Consumer
Behavior), Kansas State University, USA
(๒๕๔๙)

๓

* ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี
จารุภัทร ลือชา, วรพจน์ ราชการดี, ชวโรจน์ ดําเนิน
สวัสดิ์, ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล และ ภาวินี ดีแท้.
การศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด.วารสารเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, มกราคมมิถุนายน 2561.
Nakthong N, Wongsagonsup R, Amornsakchai T.
Characteristics and potential utilizations of
starch from pineapple stem waste. Ind Crops
Prod 2017;105:74-82.
Chaikham, P., Kemsawasd, V. & Seesuriyachan,
P. Spray drying probiotics along with
maoluang juice plus Tiliacora triandra gum for
exposure to the in vitro gastrointestinal
environments. LWT - Food Sci. Technol. 2017;
78, 31–40.

Udomsil N, Rodtong S, Tanasupawat S,
Yongsawatdigul J. Improvement of fish sauce
quality by strain CMC5-3-1: A novel species of
Staphylococcus sp. J Food Sci. 2015; 80( 9) :
2015-2022.
Yenket, R. and Chambers, E. IV. 2018. Influence
of cluster analysis procedures on variation
explained and consumer orientation in internal
and external preference maps. J. Sensory Stud.
32. DOI: 10.1111/joss.12296.
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-วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
(๒๕๔๑)
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* ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๒. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๓. หน่ ว ยงานของภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร สํ า หรั บ การศึ ก ษาดู ง าน
ฝึกปฏิบัติงาน และสหกิจศึกษา
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สําหรับเหตุผลความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี สืบเนื่องมาจากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้น
การนําความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่อง
กระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น
ช่วยขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และช่วยลดต้นทุน ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ
ของการผลิตชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และการจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนากับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาคอาเซียนและโลก
โดยมีวาระวิจัยแห่งชาติเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วน
ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมทั้งชุมชนในการสร้าง
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็งและต้องบูรณาการ
การวิจัยและพัฒนากับการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม โดยกลุ่มอาหาร เป็นหนึ่งใน
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการผสมผสาน (เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มเทคโนโลยีสมอง
กล เป็นต้น) ที่จะต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีทําให้เกิดอัฉริยภาพทางการผลิตและการบริการของชาติ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มี
ศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคม
สูงวัยสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่าจํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเกิดการขาด
แคลนแรงงานผลิตภาพแรงงานต่ํา คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอด
มี
ช่วงชีวิต มีความต้องการให้มีการพัฒนาคนไทยให้มีจริยธรรม เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
จิตสํานึกต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องการการพัฒนาคนที่มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และก้าวทันโลก
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
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จากแนวโน้มสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ทางหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความเป็นผู้นํา
ในทางวิชาการ มีทักษะและมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนและสังคม เป็นที่
ต้องการในการทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชน หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงนี้ เน้นให้เกิด Outcome-based
learning ที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการศึกษาที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบสหกิจศึกษาได้ นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาทางด้านการสื่อสารทั้งฟัง พูดและเขียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อเสริ มสร้ างความพร้อมและเป็นกําลังสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารของชาติและ
นานาชาติ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลคือ การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยลักษณะของบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ประการ ได้แก่
๑) T-Shaped breadth and depth รู้แจ้งรู้จริงทั้งด้านกว้างและด้านลึก
๒) Globally Talented มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก
๓) Socially Contributing มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน์ให้สังคม
๔) Entrepreneurially Minded กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในทางที่ถูกต้อง
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ของสํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารไปนั้น ต้องมีความรู้และมีทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหาร
สามารถทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
และมีคุณสมบัติของบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2(1-2-3)

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

๒(๑-๒-๓)
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Arts and Science for Human Development

๑๓.๒ รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วทคม ๑๐๓
SCCH 103

เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I

วทคม ๑๐๔
SCCH 104

เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วทคม ๑๐๗
SCCH 107

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory II

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

วทฟส ๑๖๗
SCPY 167

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
Physics for Applied Science I

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

วทคณ ๑๑๑
SCMA 111

แคลคูลัส
Calculus

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

วทคณ ๑๖๖
SCMA 166

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วทชว ๑๒๔
SCBI 124

ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

วทชว ๑๐๒
SCBI 102

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

๑๓.๓ รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Arts of Using Thai Language in Communication
3(2-2-5)

ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

๓(๒-๒-๕)
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LAEN 103

English Level 1

3(2-2-5)

ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

๑๓.๔ รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญสห ๒๒๐
KAID 220

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry

กญสห ๒๒๑
KAID 221

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญสห ๒๒๒
KAID 222

เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

กญสห ๒๒๓
KAID 223

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญสห ๒๐๐
KAID 200

ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญสห ๒๐๑
KAID 201

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญสห ๒๗๐
KAID 270

สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา
Introduction to Statistics

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
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กญสห ๒๗๒
KAID 272

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Program Applications

๒(๑-๓-๔)
2(1-3-4)

กญสห ๓๘๐
KAID 380

การวางแผนการทดลอง
Experimental Design

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญภอ ๒๔๐
KAEL 240

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓(๓-๐-๖)
English for Organizational Communications 3(3-0-6)

กญภอ ๒๔๒
KAEL 242
กญภอ ๒๔๓
KAEL 243

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการ ๓(๓-๐-๖)
English for Project Writing and Presentation 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
๓(๓-๐-๖)
English for Research
3(3-0-6)

หรือรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือกเสรีที่อนุญาตให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร) สามารถเรียนได้ ทั้งจากคณะที่มีการเรียนการสอนที่ศาลายา และวิชาของหลักสูตรอื่น ที่
เปิดสอนในวิทยาเขตกาญจนบุรี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควร

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มุ่งผลิต
บัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความเป็นผู้นําในทางวิชาการ มีทักษะและมีจริยธรรมในวิชาชีพ สร้างและพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนและสังคม สนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student-centered learning)
หลักสูตรฯ เข้าใจในความแตกต่างของการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละบุคคล คณาจารย์เป็นผู้จัดสรรองค์ความรู้
พื้ น ฐานและกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาจบไปเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม
อาหาร เนื่องจากวัตถุดิบทั้งด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมที่มีมากมายภายในประเทศ และการมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นทั้งผู้ผลิต
สําหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นบัณฑิตเทคโนโลยีการอาหารที่มี
คุณภาพยังคงเป็นที่ต้องการ ในการเข้าไปเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยทาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นั้น ได้ทําการ
ผลิตบัณฑิตมาแล้ว ๑๒ รุ่น เป็นหลักสูตร ฯ ที่เป็นกําลังสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าไปมีบทบาท
ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเสมอมา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร ฯ ให้มีความ
ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของโลก
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มีความรู้และมีทักษะด้านเทคโนโลยี
การอาหาร สามารถทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองตลอดชีวิต และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มีความรู้ความสามารถดังนี้
๑) มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารเพื่อทํางานในบทบาทนักเทคโนโลยีการอาหารได้
๒) ทําการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
พื้นฐานได้
๓) สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นคว้า และทําวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารโดยคํานึงถึง
ปัจจัยภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
๔) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕) มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและต่อสังคม และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๖) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
๗) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลในหลากหลายระดับ
๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
๑) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการทํางาน
ในบทบาทของนักเทคโนโลยีทางอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานอาหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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๒) ทําการวิเคราะห์คุณภาพพื้นฐานของอาหารด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม โดย
อาศัยการปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดอย่างซื่อสัตย์และคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรในห้อง
ปฏิบัติการอย่างคุ้มค่า
๓) ดําเนินงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา ตามการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะในระดับชุมชน ระดับชาติ
หรือระดับโลก โดยอาศัยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม มีจริยธรรมที่ดี และ
แสดงออกถึงความต้องการที่จะพัฒนางานวิจัยให้ดีขึ้น
๔) สื่อสารทั้งด้านการพูดและเขียนกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในบทบาทนักเทคโนโลยีการอาหาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
๕) ทํางานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือที่ดี
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑. ใช้ปรัชญาการเรียนการ
๑. รายงานผลการประเมิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สอนแบบ Outcome based หลักสูตร ฯ ตามเกณฑ์
คงมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.
learning
สกอ. และการประเมิน
กําหนดและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
มาตรฐานระดับสากล
๒. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.ปรับแผนการเรียนให้มี
ทางเลือกแบบสหกิจศึกษา

๑. แบบสํารวจบัณฑิต
อันพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

๒. แบบสํารวจจากผู้ใช้
๒. เน้นการสร้างเสริม
สมรรถนะด้านจริยธรรม การ บัณฑิต
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การทํางานเป็น
ทีมและการมีความตระหนัก
ถึงโอกาสทางธุรกิจ
๓. ส่งเสริมให้มีการส่ง
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเพื่อหา
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการ ๑. ส่งเสริมบุคลากรหลักสูตรฯ
เรียนการสอนวิชาการ การวิจัย และ ให้มีการพัฒนาความรู้ เพิ่มพูน
บริการวิชาการ
ทักษะด้านการเรียนการสอน
ด้านวิจัย และการบริการ
วิชาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. ร่วมมือกับองค์กรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
เอกชน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการของหลักสูตรอย่าง
น้อย ๑ โครงการต่อปี
๒. จํานวนโครงการวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตรฯ และ
โครงการที่ร่วมมือกับ
ภาครัฐหรือเอกชนภายนอก
อย่างน้อย ๑ โครงการต่อปี
๓. จํานวนการเชื่อมโยง
โครงการวิจัย กับการเรียน
การสอน และการบริการ
วิชาการ อย่างมีบูรณาการ
อย่างน้อย ๑ โครงการต่อปี

หมวดที่ ๓.
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ ระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี ยกเว้น กรณีการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารหรือสหกิจศึกษา
หรือกรณีพิเศษซึ่งต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ยกเว้นกรณีพิเศษซึ่ง
ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี
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๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน วันและเวลาราชการ อาจมีการดําเนินการเรียนการสอนนอก
เวลาราชการได้ตามความเหมาะสม เช่น การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ ต้องสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าและมีคณ
ุ สมบัติครบตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กาํ หนดไว้ สําหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
๒.๒.๒ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะกําหนดไว้เป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่องการสอบคัดเลือกในทุกๆ ครั้ง
๒.๒.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตนิ อกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวไว้ อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกาญจนบุรี
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๒.๓.๑ ระดับพื้นความรู้ของนักศึกษาเมื่อแรกเข้ามีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่วนของภาษาอังกฤษ
และวิชาพื้นฐานอื่นๆ เช่น ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ซึ่งความเข้าใจในวิชาเหล่านี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษาวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะของสาขาเทคโนโลยีการอาหารในชั้นปีที่สูงขึ้น
๒.๓.๒ นักศึกษาขาดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เข้าใจความสําคัญและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้
๒.๓.๓ นักศึกษาขาดเป้าหมายในการศึกษา จึงไม่พยายามตั้งใจเรียน
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๒.๔.๑ จัดให้นักศึกษาที่มีปัญหาในวิชาพื้นฐาน ได้ทําการทบทวนด้วยตนเองและในแบบจัดให้มีการเรียน
เพิ่มเติม เพื่อให้มีระดับความรู้ที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาพื้นฐานต่างๆ ในการศึกษาวิชาชีพหรือ
วิชาเฉพาะของสาขาเทคโนโลยีการอาหารต่อไป
๒.๔.๒ ปรับโครงสร้างแผนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญและความเชื่อมโยงกันของวิชา
ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยกําหนดให้นักศึกษาได้เรียนวิชาแนะนําหลักสูตรตั้งแต่ในชั้นปีที่ ๑
๒.๔.๓ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าใจแนวทางการทํางานของสายวิชาชีพก่อนสมัครเข้าใจ และ
อธิบายทําความเข้าใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้วตั้งแต่ปีที่ ๑ และทําต่อเนื่องทุกปี
๒.๔.๔ จัดการเข้าค่ายนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่
และรุ่นพี่ และเพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปีการศึกษา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕
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จํานวนที่คาดว่าจะรับ (คน)
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
จํานวนที่คาดว่าจะจบ (คน)
๔๐
จํานวนสะสม (คน)
๔๕
๙๐
๑๓๕
๑๘๐
๑๘๐
๒.๖ งบประมาณตามแผน
ด้านการลงทุน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุนความคุ้มค่า/
 รายรับต่อคนตลอดหลักสูตร/
จํานวน ๕๔,๓๔๑ บาท
 ค่าใช้จ่ายต่อคนตลอดหลักสูตร/ จํานวน ๙๐๐,๘๘๙ บาท
 จํานวนนักศึกษา (๔ ชั้นปี) น้อยสุดที่คุ้มทุน จํานวน ๑๙๙ คนต่อปีการศึกษา
 จํานวนนักศึกษา (๔ ชั้นปี) ที่คาดว่าจะรับ จํานวน ๑๘๐ คนต่อปีการศึกษา
หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่เกิดความคุ้มค่า
จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีที่วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อให้มี
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ คือนักศึกษาชั้นปีละไม่เกิน ๔๕ คน นอกจากนี้ วิทยาเขตกาญจนบุรี จะมีการ
เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม ทั้งนี้จะทําให้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางลดลง
๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปีการศึกษา)
งบประมาณที่แสดงเป็นการประมาณจากข้อมูลย้อนหลังตามระบบการคลังของมหาวิทยาลัย
๑) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ๔ ชั้นปี

ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา
เงินอุดหนุน
๑๓

บาทต่อปีการศึกษา/
๑๑,๘๔๑,๙๖๑
๕,๙๔๗,๓๑๖
๗,๒๓๖,๑๙๘
๑,๐๓๓,๙๒๓
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อื่น ๆ

๑๕,๑๕๖,๒๖๘

๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ/ ๔ ชั้นปี
ลําดับ
รายได้
บาทปี/หลักสูตร/
๒,๔๘๖,๑๐๑
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต // ค่าธรรมเนียม
พิเศษ
๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร
๓. อื่น ๆ
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้

๑๔
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๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๒. กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๒. กลุ่มวิชาภาษา
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑. วิชาบังคับ
๒. วิชาเลือก
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
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๓๐

หน่วยกิต

๗
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓
๓
๗
๑
๑๐๔
๙๕
๙
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชั่วโมง
ของการเรียนการสอนทฤษฎีทใี่ ช้แบบบรรยาย และ/หรือปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษา ได้แก่ xxxx xxx x(x-x-x) หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก
จํานวนหน่วยกิตรวม (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)> โดยกําหนด ดังนี้
ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร สํานักวิชาสหวิทยาการ ประกอบด้วย
สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม. : MU หมายถึง รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
วก. : SP หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วท. : SC หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ศศ. : LA หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์
กญ. : KA หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยสํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชา หรือโครงการ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาควิชาโครงการ/
ไทย
อังกฤษ
คณ
MA
คณิตศาสตร์ –Mathematics
๑๕
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คม
ชว
ฟส

CH
BI
PY
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เคมี –Chemistry
ชีววิทยา –Biology
ฟิสิกส์ –Physics

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาควิชาโครงการ/
ไทย
อังกฤษ
ศท
GE
การศึกษาทั่วไป –General Education
คณะศิลปศาสตร์
อักษรย่อ
ไทย
อังกฤษ
ภอ
EN
ภท
TH
พฐ
FE

ชื่อเต็มภาควิชาโครงการ/
ภาษาอังกฤษ –English Language
ภาษาไทย –Thai Language
พื้นฐาน – Fundamental education

สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาควิชาโครงการ/
ไทย
อังกฤษ
ทอ
FT
เทคโนโลยีการอาหาร –Food Technology
สห
ID
สหสาขาวิชา –Interdisciplinary Study
ศท
GE
การศึกษาทั่วไป –General Education
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา
- เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่กําหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
- เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ลําดับที่การเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานั้น ๆ เพื่อไม่ให้ตัวเลข
ซ้ําซ้อนกัน
• เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ดังนี้
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุม่ วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์และวิศวกรรมอาหาร

ใช้เลข ๐
ใช้เลข ๑
๑๖
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-

กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เคมีและกายภาพ
กลุ่มวิชาการแปรรูป
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการอาหาร
กลุ่มวิชาชีพเลือกและเลือกเสรี
กลุ่มวิชาวิจัย ปฏิบัติการวิชาชีพ
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ใช้เลข
ใช้เลข
ใช้เลข
ใช้เลข
ใช้เลข
ใช้เลข

๒
๓
๔
๕
๖, ๗, ๘
๙

• เลขตัวที่สาม (หลักหน่วย) แสดงถึงเลขประจํารายวิชานั้นๆ
- ความหมายของจํานวนหน่วยกิตรวม ให้ความหมายของตัวเลข หน่วยกิตของรายวิชาแสดงถึงจํานวนชั่วโมงของ
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อ สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เช่น ๓(๒-๒-๕) หมายถึง
รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และค้นคว้า
๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน่วยกิต
๑.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๗

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2(1-2-3)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human Development

๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)

๒. กลุ่มวิชาภาษา
๒.๑. วิชาภาษาไทย

๙
๓

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
3(2-2-5)

๑๗
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๒.๒. วิชาภาษาอังกฤษ

๖

หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถจากรายวิชาดังต่อไปนี้
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓(๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
3(2-2-5)
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

รายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรกําหนด

๑๔

หน่วยกิต

๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๓

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)*
3(3-0-6)

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
LAFE 146 Personality Development

*หรือเรียนรายวิชาอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
๒. กลุ่มวิชาภาษา
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจได้ดังต่อไปนี้

๓

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญสห ๒๔๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓(๓-๐-๖)
KAID 240 English for Organizational Communications
3(3-0-6)
กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการ
KAID 242 English for Project Writing and Presentation
๑๘

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญสห ๒๔๓ ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
KAID 243 English for Research
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

๗

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญสห ๒๗๒ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒(๑-๓-๔)
KAID 272 Computer Program Applications
2(1-3-4)
กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
KAFT 101 Introduction to Food Science and Technology

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

กญสห ๓๘๐
KAID 380

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

การวางแผนการทดลอง
Experimental Design

๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
วกศท xxx
SPGE xxx

๑
หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ
๑(๐-๒-๑)
xxxx
1(0-2-1)

เช่น วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ หรือ วกศท ๑๑๒ ลีลาศ
หรือเรียนรายวิชาอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๙๕ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑
SCCH 103 General Chemistry I
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒
SCCH 104 General Chemistry II

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

๑๙

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SCCH 107 General Chemistry Laboratory

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญสห ๒๒๐ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
KAID 220 Basic Organic Chemistry

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญสห ๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
KAID 221 Organic Chemistry Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญสห ๒๒๒ เคมีวิเคราะห์
KAID 222 Analytical Chemistry

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

กญสห ๒๒๓ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
KAID 223 Analytical Chemistry Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญทอ ๒๑๐ เคมีเชิงฟิสิกส์
KAFT 210 Physical Chemistry

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

กญสห ๒๐๐ ชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 200 Basic Biochemistry

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
SCPY 167 Physics for Applied Science 1

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
SCPY 110 General Physic Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส
SCMA 111 Calculus

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

๒๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
SCMA 166 Ordinary Differential Equations

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญสห ๒๗๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา
KAID 270 Introduction to Statistics

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑
SCBI 124 General Biology I

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
SCBI 102 Biology Laboratory I

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญทอ ๒๔๑ จุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 241 General Microbiology

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๒๔๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 242 General Microbiology Laboratory

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญทอ ๒๑๓ การเขียนแบบวิศวกรรม
KAFT 213 Engineering Drawing

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญทอ ๒๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๑
KAFT 215 Food Engineering I

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๓๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๒
KAFT 315 Food Engineering II

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๒๓๗ การแปรรูปอาหาร ๑
KAFT 237 Food Processing I

๔(๓-๓-๗)
4(3-3-7)

กญทอ ๓๓๗ การแปรรูปอาหาร ๒
KAFT 337 Food Processing II

๔(๓-๓-๗)
4(3-3-7)

๒๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๒-๓-๕)
3(2-3-5)

กญทอ ๓๒๐ เคมีอาหาร ๑
KAFT 320 Food Chemistry I
กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒
KAFT 324 Food Chemistry II

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

กญทอ ๓๒๕ การวิเคราะห์อาหาร
KAFT 325 Food Analysis

๔(๓-๓-๗)
4(3-3-7)

กญทอ ๓๕๒ กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
KAFT 352 Food Law Regulation and Standard

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

กญทอ ๓๕๓
KAFT 353

ความปลอดภัยในอาหารและสุขลักษณะ
Food Safety and Sanitation

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๓๕๔
KAFT 354

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
๓(๓-๐-๖)
Principles of Quality Control and Quality Assurance 3(3-0-6)

กญทอ ๓๕๕ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
KAFT 355 Sensory Analysis

๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)

กญทอ ๓๔๑ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๑
KAFT 341 Food Microbiology I

๓(๒-๓-๕)
3(2-3-5)

กญทอ ๓๔๒ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๒
KAFT 342 Food Microbiology II

๓(๒-๓-๕)
3(2-3-5)

กญทอ ๓๕๖ อาหารและโภชนาการ
KAFT 356 Food and Nutrition

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๔๕๑ การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
KAFT 451 Shelf Life Studies of Food Products

๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)

๒๒

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๒-๓-๕)
3(2-3-5)

กญทอ ๔๕๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
KAFT 452 Product Development
กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
KAFT 454 Industrial Plant Studies

๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

กญทอ ๔๕๕ สัมมนา
KAFT 455 Seminar

๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

กญทอ ๔๙๓ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
KAFT 493 Industrial Training

๒(๐-๖-๒)*
2(0-6-2)

กญทอ ๔๙๔ โครงการพิเศษ
KAFT 494 Special Project

๔(๐-๑๒-๔)*
4(0-12-4)

กญทอ ๔๙๕ สหกิจศึกษา
KAFT 495 Cooperative Education

๖(๐-๑๘-๖)**
6(0-18-6)

* สําหรับแผนการศึกษา ก
**สําหรับแผนการศึกษา ข
๒. กลุ่มวิชาเลือก

๙

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๖๐ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา
KAFT 460 Meat and Fishery Product Technology

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๔๘๒ เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง
KAFT 482 Cereal and Starch Technology

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๔๗๐ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
KAFT 470 Food Packaging Technology

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

๒๓

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

กญทอ ๔๖๒ การกําจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
KAFT 462 Waste Treatment and Utilization

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
KAFT 480 Food Fermentation Technology

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
KAFT 483 Dairy and Dairy Product Technology

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆที่ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเปิดทําการสอนที่วิทยาเขต
กาญจนบุรีเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เช่น
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๒๘๑ การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
๓(๓-๐-๖)
KAFT 281 Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
กญทอ ๔๐๑ พื้นฐานสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
KAFT 401 Basics for Entrepreneur

๒๔

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑
๓(๓-๐-๖)
SCCH 103 General Chemistry I
3(3-0-6)
วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
๓(๓-๐-๖)
SCPY 167 Physics for Applied Science 1
3(3-0-6)
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส
๒(๒-๐-๔)
SCMA 111 Calculus
2(2-0-4)
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑
๒(๒-๐-๔)
SCBI 124 General Biology I
2(2-0-4)
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑(๐-๓-๑)
SCBI 102 Biology Laboratory I
1(0-3-1)
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓(๒-๒-๕)
LAEN 103-105 English Level 1-3
3(2-2-5)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2(1-2-3)
๓(๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3(2-2-5)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
2(1-2-3)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต

๒๔

๒๕

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒
๓(๓-๐-๖)
SCCH 104 General Chemistry II
3(3-0-6)
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑(๐-๓-๑)
SCCH 107 General Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
๑(๐-๓-๑)
SCPY 110 General Physics Laboratory
1(0-3-1)
๓(๓-๐-๖)
วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
SCMA 166 Ordinary Differential Equations
3(3-0-6)
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
๓(๒-๒-๕)
LAEN 104-106
English Level 2-4
3(2-2-5)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
๒(๒-๐-๔)
กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
KAFT 101 Introduction to Food Science and Technology
2(2-0-4)
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)*
LAFE 146 Personality Development
3(3-0-6)
วกศท xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ
๑(๐-๒-๑)**
PEGE xxx xxxx
1(0-2-1)

๒๖

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๗

* หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
** เลือกจากจากรายวิชาในกลุ่มสุขภาพและนันทนาการ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
กญสห ๒๒๐ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
KAID 220 Basic Organic Chemistry
กญสห ๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
KAID 221 Organic Chemistry Laboratory
กญสห ๒๒๒ เคมีวิเคราะห์
KAID 222 Analytical Chemistry
กญสห ๒๒๓ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
KAID 223 Analytical Chemistry Laboratory
กญทอ ๒๑๐ เคมีเชิงฟิสิกส์
KAFT 210 Physical Chemistry
กญสห ๒๗๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา
KAID 270 Introduction to Statistics
กญสห xxx ภาษาอังกฤษ
KAID xxx English
กญสห ๒๗๒ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
KAID 272 Computer Program Applications
กญทอ ๒๑๓ การเขียนแบบวิศวกรรม
KAFT 213 Engineering Drawing

๒๗

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
๓(๓-๐-๖)*
3(3-0-6)
๒(๑-๓-๔)
2(1-3-4)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๗

* กําหนดให้นกั ศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งใน 3 รายวิชา ดังต่อไปนี้
กญสห ๒๔๐ กญสห ๒๔๒ หรือ กญสห ๒๔๓

ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
กญสห ๒๐๐ ชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 200 Basic Biochemistry
กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory
กญทอ ๒๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๑
KAFT 215 Food Engineering 1
กญทอ ๒๓๗ การแปรรูปอาหาร ๑
KAFT 237 Food Processing I
กญทอ ๒๔๑ จุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 241 General Microbiology
กญทอ ๒๔๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 242 General Microbiology Laboratory
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
xxxx xxx Free electives

๒๘

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๔(๓-๓-๗)
4(3-3-7)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)
๓(x-x-x)
3(x-x-x)*

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๘

*เปิดวิชา

กญทอ ๒๘๑ การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
๓(๓-๐-๖)
KAFT 281 Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
หรือวิชาทีใ่ กล้เคียงที่ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเปิดทําการสอนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี หรือตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ปีที่ ๓
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๒-๓-๖)
3(2-3-6)
๔(๓-๓-๗)
4(3-3-7)
๓(๒-๓-๕)
3(2-3-5)
๓(๓-๐-๖)

ภาคการศึกษาที่ ๑
กญทอ ๓๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๒
KAFT 315 Food Engineering 2
กญทอ ๓๒๐ เคมีอาหาร ๑
KAFT 320 Food Chemistry I
กญทอ ๓๓๗ การแปรรูปอาหาร ๒
KAFT 337 Food Processing ๒
กญทอ ๓๔๑ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๑
KAFT 341 Food Microbiology 1
กญทอ ๓๕๖ อาหารและโภชนาการ

๒๙

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

KAFT 356 Food and Nutrition
กญทอ ๓๕๓ ความปลอดภัยในอาหารและสุขลักษณะ
KAFT 353 Food Safety and Sanitation

3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

๑๙

ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
กญทอ ๓๒๕ การวิเคราะห์อาหาร
KAFT 325 Food Analysis
กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒
KAFT 324 Food Chemistry II

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔(๓-๓-๗)
4(3-3-7)
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)

๓๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญสห
KAID
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT

๓๔๒
342
๓๕๔
354
๓๘๐
380
๓๕๒
352
๓๕๕
355

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จุลชีววิทยาทางอาหาร ๒
Food Microbiology 2
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
Principles of Quality Control and Quality Assurance
การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Law Regulation and Standard
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
Sensory Analysis

รวมหน่วยกิต

๓(๒-๓-๕)
3(2-3-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)
๑๙

ปีที่ ๔

๓๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

แผน ก
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
๑(๐-๓-๑)
KAFT 454 Industrial Plant Studies
1(0-3-1)
กญทอ ๔๕๕ สัมมนา
๒(๒-๐-๔)
KAFT 455 Seminar
2(2-0-4)
กญทอ ๔๙๓ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
๒(๐-๖-๒)
KAFT 493 Industrial Training
2(0-6-2)
กญทอ ๔๕๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓(๒-๓-๕)
KAFT 452 Product Development
3(2-3-5)
๒(๑-๓-๓)
กญทอ ๔๕๑ การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
KAFT 451 Shelf Life Studies of Food Products
2(1-3-3)
กญทอ xxx วิชาชีพเลือก*
๓(x-x-x)
KAFT xxx Electives
3(x-x-x)
กญทอ xxx วิชาชีพเลือก*
๓(x-x-x)
KAFT xxx Electives
3(x-x-x)
กญทอ xxx วิชาชีพเลือก*
๓(x-x-x)
KAFT xxx Electives
3(x-x-x)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี**
๓(x-x-x)
xxxx xxx Free electives
3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต
๒๒
* วิชาชีพเลือกใดๆอย่างน้อย 9 หน่วยกิต วิชาชีพเลือกมี ดังนี้ (จัดการเรียนการสอนปีเว้นปี หรือตามความเหมาะสม)
กญทอ ๔๖๐ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา
๓(๓-๐-๖)
KAFT 460 Meat and Fishery Product Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๘๒ เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง
๓(๓-๐-๖)
KAFT 482 Cereal and Starch Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๖๒ การกําจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
๓(๓-๐-๖)
KAFT 462 Waste Treatment and Utilization
3(3-0-6)
กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๓(๓-๐-๖)
KAFT 480 Food Fermentation Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๓(๓-๐-๖)
๓๒

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

KAFT 483 Dairy and Dairy Product Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๗๐ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
๓(๓-๐-๖)
KAFT 470 Food Packaging Technology
3(3-0-6)
** เปิดวิชา กญทอ ๔๐๑ พื้นฐานสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
๓(๓-๐-๖)
KAFT 401 Basics for Entrepreneur
3(3-0-6)
หรือวิชาที่ใกล้เคียงที่ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเปิดทําการสอนที่วทิ ยาเขตกาญจนบุรี หรือตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ปีที่ ๔
แผน ก
ภาคการศึกษาที่ ๒
กญทอ ๔๙๔ โครงการพิเศษ
KAFT 494 Special Project

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)

รวมหน่วยกิต

๔

๓๓

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ปีที่ ๔
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
๑(๐-๓-๑)
KAFT 454 Industrial Plant Studies
1(0-3-1)
กญทอ ๔๕๕ สัมมนา
๒(๒-๐-๔)
KAFT 455 Seminar
2(2-0-4)
กญทอ ๔๕๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓(๒-๓-๕)
KAFT 452 Product Development
3(2-3-5)
กญทอ ๔๕๑ การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
๒(๑-๓-๓)
KAFT 451 Shelf Life Studies of Food Products
2(1-3-3)
กญทอ xxx วิชาชีพเลือก*
๓(x-x-x)
KAFT xxx Electives
3(x-x-x)
กญทอ xxx วิชาชีพเลือก*
๓(x-x-x)
KAFT xxx Electives
3(x-x-x)
กญทอ xxx วิชาชีพเลือก*
๓(x-x-x)
KAFT xxx Electives
3(x-x-x)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี**
๓(x-x-x)
xxxx xxx Free electives
3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต
๒๐
* วิชาชีพเลือกใดๆอย่างน้อย 9 หน่วยกิต วิชาชีพเลือกมีดังนี้ (เปิดเรียนปีเว้นปี หรือแล้วแต่ความเหมาะสม)

๓๔

ระดับปริญญา
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กญทอ ๔๖๐ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา
๓(๓-๐-๖)
KAFT 460 Meat and Fishery Product Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๘๒ เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง
๓(๓-๐-๖)
KAFT 482 Cereal and Starch Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๖๒ การกําจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
๓(๓-๐-๖)
KAFT 462 Waste Treatment and Utilization
3(3-0-6)
กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๓(๓-๐-๖)
KAFT 480 Food Fermentation Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๓(๓-๐-๖)
KAFT 483 Dairy and Dairy Product Technology
3(3-0-6)
กญทอ ๔๗๐ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
๓(๓-๐-๖)
KAFT 470 Food Packaging Technology
3(3-0-6)
** เปิดวิชา กญทอ ๔๐๑
พื้นฐานสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
๓(๓-๐-๖)
KAFT 401 Basics for Entrepreneur
3(3-0-6)
หรือวิชาที่ใกล้เคียงที่ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเปิดทําการสอนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี หรือตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ปี ๔
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ ๒
กญทอ ๔๙๕ สหกิจศึกษา
KAFT 495 Cooperative Education
รวมหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๖(๐-๑๘-๖)
6(0-18-6)
๖
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๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาต่อไปนี้ เรียงลําดับตามหมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บ ซึ่งมี
ความหมาย คือแสดงจํานวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึก ษา เช่น ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๒ หน่ วยกิต มี การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ๓ หมายถึง รายวิชา ( ๕ - ๒ - (๒
ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงชั่วโมง/สัปดาห์ ๕สัปดาห์ และค้นคว้า /
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์
แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ
วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global
communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public
administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences
of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in
those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สําคัญทางด้านศิลป
วิ ท ยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิ ด เศรษฐกิจ พอเพี ยง การวิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จจั ยและผลกระทบของ
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เหตุการณ์ /สถานการณ์ / ปั ญ หา และการสังเคราะห์แ นวทางแก้ ไข ป้ องกันปั ญ หา หรือแนวทางปรับ ปรุ ง พั ฒ นา
เหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution
of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy;
analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies
๒. กลุ่มวิชาภาษา
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for accurate
and appropriate communication
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
LAEN 103 English Level 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ในลักษณะ
ของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) รวมทั้งกลยุทธ์ในการ
อ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียน
ระดับบทสนทนา
English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing with
integration in four basic skills ( listening, speaking, reading, and writing) ; reading strategies, sentence
writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication
๓๘
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จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะ
การเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small
groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะเป็น
รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและการจําแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้
คําเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการอนุมาน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and
probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence,
unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details;
and making inferences
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับการบอกลําดับเหตุการณ์ ขั้นตอน หน้าที่
จุดประสงค์ เครื่องมือ สาเหตุ ผลลัพธ์ และเงื่อนไข การเขียนในระดับย่อหน้าอย่างถูกต้องตามรูปแบบภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ การเขียนเรียงความขั้นต้น การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการ
อนุมาน
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Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about sequence of events and
process, function, purpose, method and means, cause and effect, and conditional reasoning;
academic English paragraph writing and introduction to essay writing; listening comprehension;
listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ (๓-๐-๖)*
LAFE 146 Personality Development
3 (3-0-6)
ทักษะความรู้ ความสามารถและแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว การปรับ
จิตใจและอารมณ์ จิตสํานึกเพื่อดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่าของมนุษย์ การรู้จักชื่นชมและ
แยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
Suitable skills, knowledge, ability and approach for self- development; personality development;
appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable ways of living;
realization of human value, Knowing how to appreciate and differentiate beauty and virtue which
are foundation of humanness
*หรือเรียนรายวิชาอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
๒. กลุ่มวิชาภาษา
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญสห ๒๔๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓ (๓-๐-๖)
KAID 240 English for Organizational Communications
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ไวยากรณ์ คําศัพท์ สํานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของทักษะพื้นฐานทั้งสี่ ภาษาอังกฤษในด้านการพูด การ
ฟัง การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
องค์กร

๔๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
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Grammar, vocabulary, expressions and learning strategies of four basic skills in English including
speaking, listening, reading, and writing, as well as, intercultural communication, being relevant to
organizational communications
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
KAID 242 English for Project Writing and Presentation
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการโดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน
คือ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเตรียมโครงการ เช่น การร่วมแสดงความ
คิดเห็นและระดมสมองในกลุ่ม การค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้เพื่อ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมได้
Using English in writing and presenting projects by integrating four language learning strategies:
listening, speaking, writing, and reading in order to understand the process of project preparation
such as sharing opinions, brainstorming, searching for information, collecting data and writing reports,
as well as, knowing techniques to prepare for project presentations in conferences
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญสห ๒๔๓ ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
KAID 243 English for Research
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ไวยากรณ์ คําศัพท์ สํานวนและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูดในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
Grammar, vocabulary, expressions, and learning strategies in writing, reading, listening, and speaking
skills in scientific and social science research contexts
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
KAFT 101 Introduction to Food Science and Technology
2 (2-0-4)

๔๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารของไทยและของโลก บทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการอาหารในอุตสาหกรรม
อาหาร แนะนําความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาหารด้านต่างๆ ก่อน ระหว่าง และหลังจากการผลิต
และกระบวนการผลิตที่สําคัญ หัวข้อบรรยายพิเศษตามกระแสโลกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
Overview of food and agro industries in Thailand and the world; roles of Food Technologists in food
industries; introduction to the changes in food properties before, during and after being processed;
some important food processing techniques; special topics on current global issues in food science
and technology
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๓-๔)
2 (1-3-4)

กญสห ๒๗๒ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
KAID 272 Computer Program Applications
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสร้างงานเอกสาร การนําเสนอข้อมูล การสร้างตารางคํานวณและการสร้าง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลความ รูปแบบ
การนําเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
Basics for computer utilization; office programs including document file, presentation file, excel file
for computing mathematical models; basic program for statistical analysis and interpretation;
presentation platform for mathematical and statistical data
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญสห ๓๘๐ การวางแผนการทดลอง
KAID 380 Experimental Design
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๗๐
Prerequisite
KAID 270
หลักการและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การวางแผนการทดลองแบบบล็อก
สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟกทอเรียล การทดลองแบบสปริต-พล็อต การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การแปลผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ

๔๒

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
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Basic principle of experimental design; completely randomized design; randomized blocked design;
Latin square design; factorial experiments; slit- plot experiment; SPSS program; Interpretation of the
results from a statistical analysis
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
SPGE 101 Aerobics for Health
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของฝึกเต้นแอโรบิก ทักษะการเคลื่อนไหว
ในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกอื่นๆ เช่น แอโรบิกในน้ํา การชกมวยแบบแอโรบิกประกอบ
เพลง
Aerobics exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance training. Skills of aerobic
dance movements, safety, Aerobic activities such as hydroaerobics, aerobic boxing with music
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
SPGE 102 Yoga for Health
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ประวัติ ความหมาย สถานที่และอุปกรณ์ เพื่อฝึกซ้อมและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมพร้อมของร่างกาย การ
ยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ (ตําแหน่งร่างกาย) การ
ควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก
History, meaning, training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, joint
and muscle stretching, Techniques of muscle contraction and relaxation. Practice of Asana ( body
position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and Yoga training safety
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

วกศท ๑๑๒ ลีลาศ
SPGE 112 Social Dances
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี

๔๓

ระดับปริญญา
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Prerequisite
None
ประโยชน์ กติกา และกฎเกณฑ์ ความปลอดภัยและการแต่งกาย ทักษะพื้นฐานในการเต้นลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์
(Waltz), คิวบัน–รัมบ้า (Cuban-rumba), ช่า ช่า ช่า cha cha-cha)
Benefits, rules and regulations, safety and dressing. Basic skill of waltz, Cuban- rumba and cha chacha
*หรือเรียนรายวิชาอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสุขภาพ
และนันทนาการ หรือตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๑๐๔ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาบังคับ
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑
SCCH 103 General Chemistry I
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
Prerequisite
None
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมู่หลักและแทรนซิชัน เคมีอินทรีย์ เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding theory, representative and transition metal
elements, organic chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒
SCCH 104 General Chemistry II
วิชาบังคับก่อน
วทคม ๑๐๓
Prerequisite
SCCH 103
๔๔

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
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อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟ้าเคมี แก๊ส ของเหลว และของแข็ง
Chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, electrochemistry, gas,
liquid, and solid
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SCCH 107 General Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
Prerequisite
None
เทคนิคทั่วไปทางเคมี และ การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป : อุณหเคมีจลนศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี การ
สังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปฏิกิริยากรดเบสและการไทเทรต
ของแข็ง และ การจําลองโมเลกุล การฝึกทักษะการสื่อสารความรู้ทางเคมี การฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น
General techniques in chemistry and some experiments that relate to lectures in General Chemistry:
thermochemistry, chemical kinetics, electrochemistry, synthesis of organic compounds, synthesis of
inorganic compound; quantitative analysis, acid- base reaction and titration; solid state, and
molecular modeling; practicing communication skills in chemistry; practicing teamwork skills

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญสห ๒๒๐ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
KAID 220 Basic Organic Chemistry
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทคม ๑๐๔
Prerequisite
SCCH 104
พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ สเตอริ
โอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคล แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน
Bonding and molecular structure of organic compounds, nomenclature, reactions of organic
compounds, stereochemistry, synthesis and reactions of alkane, cycloalkane, alkene, cycloalkene,
alkyne, aromatic hydrocarbon, halide, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and
their derivatives, amine
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

๔๕
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กญสห ๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
๑ (๐-๓-๑)
KAID 221 Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
การทดลองเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดและโครมาโตกราฟี การ
จําแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย การใช้แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน
แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน
Experiments of basic organic chemistry including recrystallisation, melting point,distillation, extraction
and chromatography, solubility classification; the use of models to study stereochemistry of organic
substance; reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and
ketones, reactions of carboxylic acids and derivatives, reactions of amines
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

กญสห ๒๒๒ เคมีวิเคราะห์
KAID 222 Analytical Chemistry
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทคม ๑๐๔
Prerequisite
SCCH 104
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญสห ๒๒๓
Co-requisite
KAID 223
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การคํานวณความเข้มข้น/บัฟเฟอร์/
ความคลาดเคลื่อน/ความแม่นยํา/ความเที่ยง/สถิติเพื่องานวิเคราะห์ทางเคมี สมดุลเคมีและอิเลคโตรไลท์ การวิเคราะห์
เชิงปริมาณแบบไตเตรทและแบบใช้กราฟมาตรฐาน การวิเคราะห์อาศัยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลในช่วงยูวี-วิสิเบิล
การวิเคราะห์อาศัยการดูดกลืนแสงของไออะตอมแบบอะตอมมิกแอบซอร์พชัน และการวิเคราะห์อาศัยการเปล่งแสง
ของไออะตอมแบบอะตอมมิกอีมิสชัน การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบโพเทนชิโอเมตรีชนิดไอออนซีเลกทีฟอิเลกโตร
และการวัดพีเอช การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงและแก็ส การหาค่าขีดจํากัด
ต่ําสุดของการวิเคราะห์
Fundamental knowledge of chemical analysis both qualitative and quantitative; calculations:
concentration, buffer, error, accuracy, precision, statistics; chemical equilibria and electrolyte;
quantitative analysis by titration and by calibration; molecular absorption spectrometry: UV-Visible;
atomic absorption spectrometry; atomic emission spectrometry; potentiometry: ion- selective
electrode and pH measurement; high performance liquid chromatography; gas chromatography;
detection limit in quantitative analysis
๔๖

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กญสห ๒๒๓ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
KAID 223 Analytical Chemistry Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญสห ๒๒๒
Co-requisite
KAID 222
การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การไทเทรตแบบกรด-ด่าง การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบสาร
เชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ เครื่องมือทางสเปกโทรเมตรี (ช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล และวัดการดูดกลืนและ
เปล่งแสงของอะตอม) เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า (ได้แก่ การวิเคราะห์โดยการวัดค่าศักย์ไฟฟ้า โดยการวัดความนําไฟฟ้า)
เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี (เช่น แก๊สโครมาโตรกราฟี และโครมาโตรกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง)
Sampling; sample preparation; acid- base titration; precipitation titration; complexometric titration;
redox titration; spectrophotometric instruments (i.e., UV-visible, atomic absorption, atomic emission);
electrochemical instruments (i.e., potentiometry, conductometry); chromatographic instruments (i.e.,
gas chromatography and high performance liquid chromatography)
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญสห ๒๐๐ ชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 200 Basic Biochemistry
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญสห ๒๐๑
Co-requisite
KAID 201

จุดเริ่มต้นของชีวิต สมบัติโครงสร้างและหน้าที่การทํางานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ และโคเอ็นไซม์ ลิปิด
กรดนิวคลีอิก วิตามินและเกลือแร่ รวมถึงเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลต่างๆ วิธีการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม
การสร้างโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ฮอร์โมน การประยุกต์ใช้
ชีวเคมีในด้านอาหารและพืช
The origin of life, structure, functions, and properties of carbohydrates, proteins, enzymes and
coenzyme, lipids, nucleic acids, vitamins and minerals as well as their metabolic pathways; synthesis
of proteins and nucleic acids, mechanisms of gene expression; molecular biology techniques,
hormones and the applications of biochemistry to food and plants
๔๗

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญสห ๒๐๐
Co-requisite
KAID 200

หลักการและเทคนิคการใช้สเปคโตรสโคปี, การหาค่าความเป็นกรดและด่างของสารละลายบัพเฟอร์ต่างๆ การหา
สมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอ็นไซม์ การหาปริมาณวิตามินซีในน้ํา
ผลไม้และศึกษาเมตาบอลิสมของยีสต์
Principles and techniques of spectroscopy, pH measurement and buffer preparation; properties
measurement of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, enzyme kinetic; the determination
of vitamin C from fruits including yeast metabolisms
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
SCPY 167 Physics for Applied Science 1
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
กลศาสตร์ : จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การ
เคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด กลศาสตร์ของไหล : สถิตศาสตร์ของของ
ไหล พลศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์ : อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและ
กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ คลื่น : การเคลื่อนที่แบบคลื่น การสะท้อน การหักเห การซ้อนทับของคลื่น เสียงและ
การได้ยิน ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Mechanics: particle kinematics, particle dynamics, work and energy, linear momentum and collisions;
rotational motions, elastic properties of matters, oscillatory motions; fluid mechanics: fluid statics,
fluid dynamics; thermodynamics: temperature and heat, the first law of thermodynamics, entropy
and the second law of thermodynamics; waves: wave motion, reflection, refraction, superposition of
waves, sound and hearing, doppler effect of sound, standing waves, resonance, electromagnetic
wave
๔๘

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
SCPY 110 General Physics Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะกําลังศึกษา
Basic physics experiments relating to physics curriculums taught to the first year students in each
faculty
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส
SCMA 111 Calculus
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชัน ลอการิทมึ ฟังก์ชันเลขชี้กําลัง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดย
ปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กําหนดและหลักเกณฑ์โลปี
ตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์
Limits, continuity, definition and properties of derivatives, derivatives of algebraic functions,
logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions,
hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions, implicit differentiation, higher- order
derivatives, differentials, applications of differentiation, indeterminate forms and l' Hospital's rule,
functions of several variables and partial derivatives, total differentials and total derivatives,
antiderivatives and integration; techniques of integration, improper integrals, applications of
integration
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
SCMA 166 Ordinary Differential Equations
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None

๔๙

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนําสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิง
เส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น
การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์
Complex variables introduction to ordinary differential equations; linear first order differential
equations, nonlinear first order differential equations; applications of first order equations, second
order linear equations, applications of second order equations, high order linear equations; systems
of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, applications in
science
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญสห ๒๗๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา
๒ (๒-๐-๔)
KAID 270 Introduction to Statistics
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทคม ๑๑๑
Prerequisite
SCMA 111
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบพิเศษ สถิติเชิงพรรณา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง
การทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น
Probability; random variables and probability distributions; mathematical expectation; special
probability distributions; descriptive statistics; sampling distributions; point estimation; interval
estimation; hypothesis testing; elementary use of statistical software
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑
SCBI 124 General Biology I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลายหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์
และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Basic concept in biology, carbon and the molecular diversity of life; cell structure and function,
energy and metabolism, cellular respiration, photosynthesis, principles of heredity; molecular
biology of gene, evolution, population genetics, ecology and conservation biology
๕๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
SCBI 102 Biology Laboratory I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และ
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissue; cell division, genetics and natural
selection, ecology, and behavior
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

กญทอ ๒๑๐ เคมีเชิงฟิสิกส์
KAFT 210 Physical Chemistry
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทคม ๑๐๔
Prerequisite
SCCH 104
การอนุรักษ์พลังงาน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเอง เอนโทรปี และพลังงานเสรี การแปรผันของพลังงานเสรีกับความเข้มข้น
สมดุลทางกายภาพ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการนําพา จลนพลศาสตร์ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางชีวภาพ
(จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์)
Conservation of energy; spontaneous reactions; entropy and free energy; the concentration
dependence of free energy; physical equilibria; transport phenomena; kinetics and enzyme kinetics
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๒๑๓ การเขียนแบบวิศวกรรม
๑(๐-๓-๑)
KAFT 213 Engineering Drawing
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
บทนําการเขียนแบบวิศวกรรม วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบและการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์
ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพ ๓ มิติแบบไอโซเมตริกและแบบออบลีค
สัญนิยมและการบอกมิติ การเขียนภาพตัด สลักเกลียวและการจับยึด ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ช่วยในการเขียนแบบ การประยุกต์ใช้ความรู้วิชาการเขียนแบบวิศวกรรมกับงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีการบริหารจัดการเวลาที่อย่างมีประสิทธิภาพ
An introduction to engineering drawing; the use of drawing instruments and lettering; applied
๕๑
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geometry; theory of orthographic projection, orthographic drawing; three dimensional drawing
(isometric and oblique); conventional practice and dimensioning; sectional views drawing; threaded
fasteners; basic knowledge of using software application for computer-aided design; the application
of engineering drawing knowledge in food industry; self responsibility; effective time management

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๒๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๑
KAFT 215 Food Engineering I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
สมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล หลักการพื้นฐานการถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวล มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Mass and energy balance; fluid mechanics; heat transfer; mass transfer; self responsibility; work
effectively with others
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

กญทอ ๒๓๗ การแปรรูปอาหาร ๑
KAFT 237 Food Processing I
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๑๐๑
Prerequisite
KAFT 101
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย คุณสมบัติของวัตถุดิบทางอาหาร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับวัตถุดิบทางการเกษตร
การเสื่อมเสียของอาหาร
หลักการถนอมอาหารด้วยวิธีการควบคุมอุณหภูมิและปริมาณน้ําอิสระและผลกระทบต่อ
คุณภาพอาหาร หลักการแปรรูปอาหาร เช่น การแปรรูปขั้นต้น การให้ความร้อน พาสเจอไรซ์และสเตอริไลส์ การแช่
เย็นและการแช่แข็ง การใช้ความดันสูง การทําแห้งและการระเหย การอัดพอง และการหมัก เป็นต้น ปฏิบัติการด้าน
กระบวนการแปรรูปอาหาร การประยุกต์ใช้การคํานวณด้านสมดุลมวลในปฏิบัติการด้านการแปรรูปอาหาร การทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
Unit operations, properties of raw food material, postharvest handling for agricultural materials, food
deterioration; principles of food preservation methods such as temperature and water activity
control, and effects of preservation methods on food quality; principles of food processing
techniques, such as minimal processing, heating, pasteurization and sterilization, chilling and freezing,
high pressure processing, drying and evaporation, extrusion and fermentation; operation of food
processing; apply mass balance in food processing; work effectively as a team
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จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๒๔๑ จุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 241 General Microbiology
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทชว ๑๒๔
Prerequisite
SCBI124
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญทอ ๒๔๒
Co-requisite
KAFT 242
พื้นฐานความรู้ ทางด้ านจุล ชี ววิ ทยา จุลิน ทรี ย์ชนิดต่างๆที่สําคัญ โดยเน้ นเชื้อแบคทีเรียและรา การศึกษารู ปร่าง
โครงสร้างและหน้าที่ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์และอนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน การควบคุมและภูมิคุ้มกัน การทําให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ และการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข มีการใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนานักศึกษา
Basic knowledge of microorganisms, particularly bacteria and fungi, regarding shape, structure and
functions, physiology and genetics, microbial classification and taxonomy; host- microorganism
interaction, control and immunity; sterilization and disinfection; importance and application of major
microorganisms in agriculture, industry, environment and public health; use of life-long learning skills
to support student development
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กญทอ ๒๔๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 242 General Microbiology Laboratory
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญทอ ๒๔๑
Co-requisite
KAFT 241
ภาคปฏิ บั ติ ก ารเน้ น ถึ ง การเรี ย นรู้ เ ทคนิ ค ต่ า งๆ ในการทํ า ให้ ป ราศจากเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ และความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการย้อมสี การดูรูปร่างของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยก
สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การจําแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การหาปริมาณ การเจริญ และการเก็บ
รักษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีต่างๆ มีการใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการบริหารโครงการการบริหารเวลาในการ
พัฒนานักศึกษา
Laboratory experiments on aseptic techniques and laboratory safety, staining techniques,
morphological examination of microorganisms by microscope; preparation of media, isolation of pure
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culture, selection, classification, culture, enumeration, growth, and preservation of microorganisms;
use of life-long learning skills, project and time management to support student development
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๓๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๒
KAFT 315 Food Engineering II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๑๕
Prerequisite
KAID 215
หลักการและความสําคัญของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีการอาหาร พื้นฐานการคํานวณและการออกแบบ
สํ า หรั บ กระบวนการผลิ ต อาหารวิ ธี ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ก ระบวนผลิ ต การด้ ว ยความร้ อ นและแบบไม่ ใ ช้ ค วามร้ อ น และ
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับการแยกทางกายภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Principles and importance of unit operations in food technology; basics of calculation and design for
various methods of food manufacturing i.e., thermal and non-thermal processing, and manufacturing
related to physical separation; self responsibility; work effectively with others
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๓๒๐ เคมีอาหาร ๑
๓ (๒-๓-๕)
KAFT 320 Food Chemistry I
3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๒๐ กญสห ๒๒๑ กญสห ๒๒๒ กญสห ๒๒๓ กญสห ๒๐๐
Prerequisite
KAID 220, KAID 221, KAID 222, KAID 223, KAID 200
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร น้ํา ระบบของสารละลายในอาหาร
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่ เอนไซม์ รงควัตถุ ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล การเหม็นหืนในอาหาร
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับอาหาร การทํางานร่วมกันในกลุ่ม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า
Physical and chemical change in food components, water, colloid system in foods, protein, lipid,
carbohydrate, vitamin and mineral, enzyme, pigments, browning reaction, rancidity in food;
laboratories on some chemical reactions in foods; work as a team; utilization of resources effectively
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

กญทอ ๓๓๗ การแปรรูปอาหาร ๒
KAFT 337 Food Processing II
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๓๗
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Prerequisite
KAFT 237
หลักการแปรรูปอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน เช่น การฉายรังสี การแยกผ่านเนื้อเยื่อ กระบวนการปลอดเชื้อ การใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปอาหาร เช่น การใช้คลื่นไมโครเวฟ การใช้ความ
ร้อนโอห์มมิก หลักการทําความสะอาดและสุขลักษณะ หลักการบําบัดน้ําเสีย หลักการบรรจุ หลักการของเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์อาหาร การเก็บรักษาอาหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผังโรงงาน ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ การ
ใช้ทรัพยากรทีม่ ีอย่างมีประสิทธิภาพ การทํางานเป็นทีม
Principles of non-thermal food processing techniques such as irradiation, membrane separation,
aseptic processing, hurdle technology; emerging technologies for food processing including
microwave heating, ohmic heating; principle of cleaning and sanitation; principle of waste water
treatment; principle of packing technology; principle of packaging technology; food storage; basics
of plant layout; operation of food processes; use resources effectively; work effectively as a team

กญทอ ๓๕๓ ความปลอดภัยในอาหารและสุขลักษณะ
KAFT 353 Food Safety and Sanitation

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๓๗
Prerequisite
KAFT 237
ความรู้พื้นฐานทางด้านความปลอดภัยอาหาร กฎหมายและข้อกําหนดทางด้านความปลอดภัยอาหาร ผลกระทบของ
การแปรรูปต่อความปลอดภัยอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตอาหารและในผลิตภัณฑ์ การผลิตอาหารด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP)
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาตรฐานความปลอดภัยอาหารต่างๆ GMP และ HACCP
การประเมินความเสี่ยงของอาหารแต่ละประเภท การคิดวิเคราะห์
Basic knowledge of food safety, regulations and requirements for food safety; effects of food
processing on food safety; hygiene in food production in food factory, safety and sanitation control
in the food production processes and in food products; good manufacturing practices (GMP), hazard
analysis and critical control point (HACCP), risk assessment of different food types; critical thinking
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)

กญทอ ๓๔๑ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๑
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KAFT 341 Food Microbiology 1
3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๔๑ กญทอ ๒๔๒
Prerequisite
KAFT 241, KAFT 242
บทบาทของจุลินทรีย์ต่างๆทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปรรูปและถนอมอาหาร
การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียจาก
จุลินทรียใ์ นอาหาร การเกิดโรคจากเชื้อจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์เพื่อผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติการในเรื่อง
เทคนิคสําหรับการระบุชนิดและปริมาณของแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารชนิดต่างๆ ได้ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
The role of microorganisms in food processing and preservation; food contamination and spoilage;
foodborne disease; food production using microorganism for healthy food; microbiological
techniques for identification and quantification of bacterial contamination in various kind of food
products; utilization of resources effectively
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๓๕๖ อาหารและโภชนาการ
KAFT 356 Food and Nutrition
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๐๐
Prerequisite
KAID 200
ความต้องการสารอาหารต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารหลากหลายประเภท ความต้องการ
สารอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โภชนบําบัดสําหรับผู้ป่วยและบุคคลที่มีภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงแนวโน้ม
ของอาหารเพื่อสุขภาพในภาวะปัจจุบัน กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ การคิดวิเคราะห์และทํางาน
เป็นทีม
Human nutritional requirement; nutritional value of various foods; nutritional requirement in different
stages of life; diet therapy in patient and malnutrition person; the current issues of food for health;
food law and regulations about healthy foods; critical thinking and teamwork
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

กญทอ ๓๒๕ การวิเคราะห์อาหาร
KAFT 325 Food Analysis
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๒๒ กญทอ ๓๒๐
Prerequisite
KAFT 222, KAFT 320
หลักการ วิธีการ และปฏิบัติการในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร การเขียนฉลากโภชนาการ การวิเคราะห์
คุณภาพอาหารทั้งทางด้านกายภาพและเคมี หลักการสเปกโครสโกปี หลักการโครมาโตกราฟฟี มีคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีในการทํางาน ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕๖

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

Principles, methods, and practices on the determination of food constituents; nutritional labeling;
the determination of food quality in physical and chemical aspects; principle of spectroscopy;
principle of chromatography; ethical awareness; work effectively with others
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๓๕๕ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
๒ (๑-๓-๓)
KAFT 355 Sensory Analysis
2 (1-3-3)
วิชาที่ต้องศึกษาพร้อมกัน กญทอ ๓๒๕
Corequisite
KAFT 325
บทนํา คําจํากัดความ และวัตถุประสงค์ในการทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สรีระวิทยาของการรับรู้ การ
วัดการรับรู้ ข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิธีวัดการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การทดสอบความ
แตกต่าง การทดสอบความชอบ การทดสอบการยอมรับ และการทดสอบเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัส ออกแบบและนําเสนอการทดสอบ; ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการทํางาน
The principles and procedures of sensory evaluation, sensory organs and factors that influence
perception, measuring the perception, sensory data, methods used in sensory evaluation, different
tests, preference tests, acceptance tests, descriptive sensory analyses, conducting sensory tests,
sensory data analysis, presentation of sensory test designing and implementation; teamwork,
communicate sufficiently both orally and verbally, conduct experiment with ethics and moral
considerations
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
KAFT 324 Food Chemistry II
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๐
Prerequisite
KAFT 320
ชีวเคมีของอาหารและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ นม ผักและผลไม้ ไข่ และ
ธัญพืช เคมีของสารประกอบให้กลิ่นรส ไฮโดรคอลลอยด์ วัตถุเจือปนในอาหารต่อคุณภาพของอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษในอาหาร มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Biochemistry of food and food processing of some food products for examples: meat, milk,
vegetables and fruits, egg, and cereal; chemical properties of flavor, hydrocolloids and food additives
on the qualities of foods; functional foods, bioactive compounds, food toxicology; life-long learning
skill

๕๗

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

กญทอ ๓๕๒ กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
KAFT 352 Food Law Regulation and Standard
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และสิทธิบัตร ของผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
มีคุณธรรมและจริยธรรม
Legislation, regulation, standard, patent and agencies about food products in the country and
abroad; demonstrate moral and ethics
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๓๕๔ หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
๓ (๓-๐-๖)
KAFT 354 Principles of Quality Control and Quality Assurance
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๗๐
Prerequisite
KAID 270
แนวคิดด้านคุณภาพ หลักการและระบบวิธีการปฏิบัติ ในการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม ได้แก่ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การ
ควบคุ มขบวนการแปรรู ป และการควบคุ มผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สถิ ติในการควบคุมคุณภาพ แสดงออกถึงการมี
จริยธรรมและการบริหารจัดการเวลาที่ดี
Concept of quality, principle concepts and systematic methods of quality control and quality
assurance of food products in the industry; quality standard and quality management, quality control
of raw materials, processes and final products; statistics for quality control; demonstrate good ethics
and time management
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

กญทอ ๓๔๒ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๒
KAFT 342 Food Microbiology 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๔๑
Prerequisite
KAFT 341
การควบคุมและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนเปียก ความร้อนแห้งในกระบวนการผลิตอาหาร การทําลายแบคทีเรีย
ด้วยรังสียูวี การใช้สารถนอมอาหาร และการใช้น้ํายาทําความสะอาดที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมที่มีต่อการเจริญของ

๕๘

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จุลินทรีย์ การตรวจสอบการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง การตรวจหาสารปฏิชีวนะที่ตกค้างในอาหารด้วยวิธีการทางจุล
ชีววิทยา รวมถึงการคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์และผลจากผลิตจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีต่ออาหาร
Controlling and killing of microorganisms by moist-heat and dry-heat for food processing; bacterial
destroying by UV; using of food preservative and effect of industrial sanitizer on microbial growth;
checking of sterilization for canned food; detection of antibiotic residue in food by microbiological
method; as well as isolation of enzyme-producing microorganisms and effect of microbial activity
product on food
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)

กญทอ ๔๕๑ การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
KAFT 451 Shelf Life Studies of Food Products
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๕ กญทอ ๓๕๒ กญทอ ๓๔๑
Prerequisite
KAFT 325, KAFT 352, KAFT 341
ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร การ
เสื่อมสภาพของอาหารทางด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ และปัจจัยที่กําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
(ส่วนประกอบของอาหาร บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาและการขนส่ง) ทําการตรวจสอบคุณภาพพื้นฐานระหว่างการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
Concept, methodology, and applications of shelf life study; physical deterioration, chemical
deterioration, and microbial deterioration; factors affecting shelf life of food products ( product
composition, packaging, and storage and distribution) ; assess basic quality of food products during
storage; coummunicate and work as a team effectively
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

กญทอ ๔๕๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
KAFT 452 Product Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๓๗ กญทอ ๓๒๔ กญทอ ๓๕๒
Prerequisite
KAFT 237, KAFT 325, KAFT 352
หลักการและกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การค้นคิด และการกลั่นกรองความคิดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัฒนาสูตรอาหาร การผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบผู้บริโภค และการประเมินในส่วนของตลาดและ
ต้นทุนการผลิต การนําเสนองานผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําไว้พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการทํางาน

๕๙

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

The principles and procedures of food product development including generating and screening of
new product ideas; the development of product formulation, lab- scale production, consumer test,
market and cost evaluation; teamwork, communicate sufficiently both orally and verbally, conduct
experiment with ethics and moral considerations
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
KAFT 454 Industrial Plant Studies
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๕๕๔
Prerequisite
KAFT 354
เยี่ยมชมโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 8 โรงงาน ปฏิบัติตามกฎของการเยี่ยมชม และสรุปความรู้
ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมและเขียนรายงาน การคิดวิเคราะห์
Visiting food factories at least 8 plants; following rules of the visit; summarize the knowledge from
visiting and write the report; critical thinking
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

กญทอ ๔๕๕ สัมมนา
KAFT 455 Seminar
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๗๒
Prerequisite
KAID 272
การค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลของนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร การเขียนบทคัดย่อ
การเตรียมสื่อสําหรับการนําเสนอ การให้สัมมนาในหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหาร มีการสื่อสารกับบุคคลที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Students’ searching the data; abstract writing; preparing the media for the seminar and presenting
the topic about food technology; effective communication with others; critical thinking

กญทอ ๔๙๓ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
KAFT 493 Industrial Training
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๕ กญทอ ๓๕๔ กญทอ ๓๕๓
Prerequisite
KAFT 325, KAFT 354, KAFT 353

๖๐

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

การศึกษาระบบการทํางาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ การฝึกใช้ทักษะการสื่อสาร การทํางาน
เป็นทีม การมีจริยธรรมในการทํางาน และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
The study of the working processes and training in the food industry fields at least 8 weeks;
integration of the theory and practical skills related to the knowledge of food technology;
communication effectively, team work, ethics at work and self-responsibility
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)

กญทอ ๔๙๔ โครงการพิเศษ
KAFT 494 Special Project
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๓๘๐ กญทอ ๔๕๑ กญทอ ๔๕๒
Prerequisite
KAID 380, KAFT 451, KAFT 452
ดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นําเสนอโครงร่างงานวิจัยและผลการ
ดําเนินงานด้วยปากเปล่า เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรม
ในการวิจัย การแสดงออกถึงความพยายามเพื่อการพัฒนางานให้ดีขึ้น
Carry out research project related to food technology using scientific method; oral presentation on
project proposal and final report; write scientific report; critical thinking; communicate effectively;
ethics in research; demonstrate of self driven for improvement of the work
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๙๕ สหกิจศึกษา
๖ (๐-๑๘-๖)
KAFT 495 Cooperative Education
6 (0-18-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๕ กญทอ ๓๕๔ กญทอ ๓๕๓ กญทอ ๔๕๑ กญทอ ๔๕๒
Prerequisite
KAFT 325, KAFT 354, KAFT 353, KAFT 451, KAFT 452
การปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการดําเนินงาน
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์ ซึ่งต้องผ่านการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 30
ชั่วโมง ในระหว่างการปฏิบัติงานต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลังจากการเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานจะต้องนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ มีการใช้ทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น
ในการพัฒนานักศึกษา

๖๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

A cooperative study of students to perform their knowledge and skills as employees at public or
private organizations related to food technology for a continuous period of at least 16 weeks under
the approval of the curriculum committee; the accomplishment including at least 3 0 hours of
cooperative study preparation and orientation, cooperative study report and presentation works in
the seminar either with advisors or cooperative study supervisors; use of life- long learning skills,
problem solving skills, interpersonal skills and interaction skills to support student development
๒. กลุ่มวิชาเลือก
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๖๐ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา
๓ (๓-๐-๖)
KAFT 460 Meat and Fishery Product Technology
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๔ กญทอ ๓๓๗
Prerequisite
KAFT 324, KAFT 337
โครงสร้าง คุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ํา ขั้นตอนการเตรียมและการแปรรูปด้วย
กรรมวิธีต่างๆ ได้แก่ การแช่เยือกแข็ง การบรรจุกระป๋อง การทําแห้ง การทําเค็ม การรมควัน การหมัก และการใช้วัตถุ
เจือปนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ํา จริยธรรมด้านธุรกิจอาหาร
Structure, properties and qualities as well as preparation and processing of meat, poultry, and fishery
products such as freezing, canning, drying, salting, smoking, fermentation, and food additives in meat,
poultry, and fisheries products; ethics in food business
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๔๘๒ เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง
KAFT 482 Cereal and Starch Technology
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๔ กญทอ ๓๓๗
Prerequisite
KAFT 324, KAFT 337
โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืช กระบวนการ
แปรรูปเมล็ดธัญพืชให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การสังเคราะห์แป้ง องค์ประกอบและโครงสร้างของเม็ดแป้ง คุณสมบัติของ
แป้งและแป้งดัดแปร และการประยุกต์ใช้แป้งในอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Structure, components and properties of various types of cereal grains; post-harvesting management
of cereal; processing of cereal grains to other products; starch biosynthesis; components and
structure of starch granules; properties of native and modified starches; starch applications in food
and other industries; work effectively with others
๖๒

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
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จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๔๖๒ การกําจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
KAFT 462 Waste Treatment and Utilization
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๕๓ กญทอ ๓๓๗
Prerequisite
KAFT 353, KAFT 337
บทนํา ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ ลักษณะน้ําเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้ง ระบบบําบัดน้ําเสียและการนําไปใช้ เทคโนโลยีในการนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ การกําจัดของเสียที่เป็น
ของแข็ง การกําจัดของเสียอันตราย การกําจัดและควบคุมมลภาวะทางอากาศ การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ
ผลิต การแปรสภาพของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงานทดแทนหรือเป็นวัสดุเพิ่มมูลค่าและผลทางเศรษฐกิจ
การจัดการระบบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม การนําเสนอการศึกษารายกรณี สื่อสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Introduction, environmental issues, characteristics of food industrial wastes, wastewater quality
standards, waste treatment and utilization, recycling technologies, solid waste management,
hazardous waste management, air pollution management, reducing waste from industrial processing,
recycled energy or upcycling materials with economically consideration, waste management system,
environmental laws; case study presentation; communicate sufficiently both orally and verbally,
teamwork, social and environment responsibility
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
KAFT 480 Food Fermentation Technology
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๔๑ กญทอ ๒๔๒ กญทอ ๓๔๑
Prerequisite
KAFT 241, KAFT 242, KAFT 341
ประวั ติ ความสํ า คั ญ ของอาหารหมั ก หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ปฏิ กิ ริ ย าทางชี ว เคมี ในอาหารหมั ก หลั ก การที่ สํ า คั ญ ใน
กระบวนการผลิตอาหารหมัก อาหารหมักที่มีในประเทศไทย และ นานาชาติ มีการใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
การพัฒนานักศึกษา
History, importance of fermented food, starter cultures, biochemical and chemical reactions in food
fermentation; principle of food fermentation, Thai and international fermented foods; use of lifelong learning skills to support student development
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๖๓
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กญทอ ๔๗๐ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
๓ (๓-๐-๖)
KAFT 470 Food Packaging Technology
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๓๗ กญทอ ๓๓๗
Prerequisite
KAFT 237, KAFT 337
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่นํามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การ
เลือกใช้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผลิตภัณฑ์อาหาร
ระบบการควบคุมคุณภาพและข้อกําหนดเกี่ยวกับวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร การจัดการของเสียที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์
อาหาร บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะยั่งยืน และบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น ในการพัฒนานักศึกษา
Basic knowledge on important properties of packaging materials; material and package testing;
material selection and packaging design; packaging systems to improve shelf life and products’
safety; legislative issues regarding food packaging; waste management options and impacts;
sustainable food packaging; and novel food packaging; communicate effectively; use of life- long
learning skills, problem solving skills and interaction skills to support student development
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
KAFT 483 Dairy and Dairy Product Technology
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๔ กญทอ ๓๓๗
Prerequisite
KAFT 324, KAFT 337
บทนํา กระบวนการผลิตและมาตรฐานนมดิบ การวิเคราะห์คุณภาพนมดิบ การสังเคราะห์น้ํานมและการรับน้ํานมดิบ
จุลินทรียใ์ นนม กล้าเชื้อบริสุทธิ์ พรีไบโอติก โปรไบโอติก การพาสเจอไรส์ การสเตอริไลซ์ ผลิตภัณฑ์จากนม (อาทิ
ไอศครีม ครีมและบัตเตอร์ โยเกิร์ตและผลิตภัณฑ์นมหมัก นมข้นจืด นมผง) แผนผังโรงงานอุตสาหกรรมนม ระบบ
สนับสนุนการผลิต การทําความสะอาดระบบการผลิตนม ทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมนม (ทางเลือก) การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ดี
Introduction, raw milk production and standard, raw milk analysis, milk secretion and collection,
dairy microbiology, starter culture, probiotic, prebiotic, pasteurization and sterilization, dairy
products (e.g. ice cream, cream and butter, yoghurt and fermented milk products, evaporated milk
and milk powder), dairy plant design, dairy utility systems, cleaning in dairy industry, industrial
plant studies (optional); self-development improvement, positive thinking
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
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* นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าต่ า งๆที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยสภามหาวิ ท ยาลั ย และเปิ ด ทํ า การสอนที่
วิทยาเขตกาญจนบุรี เพิ่มเติมได้ตามความสนใจ เช่น
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๒๘๑ การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
๓ (๓-๐-๖)
KAFT 281 Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ กระบวนการจัดหาและส่งมอบสินค้า ระบบห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนการทํางานด้านต่างๆ
การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินค้า การหาช่องทางกระจายสินค้า การขนส่ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
An overview of logistics; procurement, delivery of goods; supply chain; planning in purchasing,
production, inventory management, warehousing, channel distribution, and transportation;
information technology for the logistic system enhancement
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญทอ ๔๐๑ พื้นฐานสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
KAFT 401 Basics for Entrepreneur
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
พื้นฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ การก่อตั้งธุรกิจ การบริหารองค์กรทาง
ธุรกิจ การคํานวณต้นทุนกําไร การจัดการด้านการขาย ความเสี่ยงทางธุรกิจ กฎหมายสําคัญทางธุรกิจ จริยธรรมทาง
ธุรกิจอาหาร
Concepts of entrepreneurship, factors affecting entrepreneurship, the establishment of businesses,
business theories and operations; human resources management, capital management, managerial
accounting, products and operation management; channels of distribution, product and price
policies, marketing, advertising and public relations; sales promotions, risk and insurance, business
documents, and business law; ethics in food business
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑ นางสาวจารุภัทร ลือชา
เลขประจําตัวประชาชน
๓๖๐๙๙๐๐๓๓๑xxxx

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

๒ นางสาวรุ่งทิวา
วงศกรทรัพย์
เลขประจําตัวประชาชน
๓๒๐๐๖๐๐๔๑xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

๓ นางสาววรงค์ศิริ
เข็มสวัสดิ์
เลขประจําตัวประชาชน
๓๕๐๙๙๐๐๐๘xxxx

อาจารย์

๔ น า ง ส า ว นั ท ธี ว ร ร ณ อาจารย์
อุดมศิลป์
เลขประจําตัวประชาชน
๕๕๕๐๕๐๐๕๗xxxx

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D. (Food Science and
Human Nutrition)
(University of Illinois Urbana
Champaign, USA ๒๕๕๕)
-วท.ม. (เทคโนโลยี การอาหาร)
( จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
๒๕๔๖)
- วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๓)
-ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙)
-วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔)

* ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี
จารุภัทร ลือชา, วรพจน์ ราชการดี, ชวโรจน์ ดําเนินสวัสดิ์, ฐิติศิลป์
กิจชเวงกุล และ ภาวินี ดีแท้. การศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด.วารสารเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน
2561.

-Ph.D. Food Microbiology
(Copenhagen University,
Denmark ๒๕๕๕)
-M.Sc. Food safety
(Wageningen University, the
Netherlands ๒๕๕๓)
-วศ .ม. ( วิ ศวกรรมอาหาร)
(มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๑)
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร) เกรียรติ
นิยมอันดับ ๑
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๙)
-ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๕๕๗)
-วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๕๕๒)

Chaikham, P., Kemsawasd, V. & Seesuriyachan, P. Spray
drying probiotics along with maoluang juice plus Tiliacora
triandra gum for exposure to the in vitro gastrointestinal
environments. LWT - Food Sci. Technol. 2017; 78, 31–40.

๖๖

Nakthong N, Wongsagonsup R, Amornsakchai T.
Characteristics and potential utilizations of starch from
pineapple stem waste. Ind Crops Prod 2017;105:74-82.

Udomsil N, Rodtong S, Tanasupawat S, Yongsawatdigul J.
Improvement of fish sauce quality by strain CMC5-3-1: A
novel species of Staphylococcus sp. J Food Sci. 2015;
80(9): 2015-2022.
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

๕ นางสาว เรณู เย็นเกษ อาจารย์
เลขประจําตัวประชาชา
ชน ๓๑๐๐๙๐๔๒๔
xxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
-วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๕๔๕)

* ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี

- Ph.D. (Sensory Analysis
and Consumer Behavior),
Kansas State University,
USA (๒๕๕๔)
- M.S. (Sensory Analysis and
Consumer Behavior),
Kansas State University,
USA (๒๕๔๙)
-วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
(๒๕๔๑)

Yenket, R. and Chambers, E. IV. 2018. Influence of cluster
analysis procedures on variation explained and consumer
orientation in internal and external preference maps. J.
Sensory Stud. 32. DOI: 10.1111/joss.12296.

๓.๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร
๓.๒.๒.๑ อาจารย์ อํานาจ เจรีรัตน์
ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

เลขประจําตัวประชาชน๓๒๔๐๙๐๐๑๙xxxx
อาจารย์
Ph.D. (Biotechnology)
(University of Tsukuba ๒๕๔๘)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๑)
วท.บ. (ชีววิทยา)
(มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๕๓๔)

๓.๒.๒.๒. อาจารย์ เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย เลขประจําตัวประชาชน ๓๖๐๙๙๐๐๕๑xxxx
ตําแหน่ง
อาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒)
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๖)
๖๗
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วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
(มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๒)
๓.๒.๒.๓. อาจารย์ รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ เลขประจําตัวประชาชน ๓๒๐๐๖๐๐๔๑xxxx
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔)
๓.๒.๒.๔. อาจารย์ จารุภัทร ลือชา
เลขประจําตัวประชาชน๓๖๐๙๙๐๐๓๓xxxx
ตําแหน่ง
อาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. (Food Science and Human Nutrition)
(University of Illinois at Urbana Champaign ๒๕๕๕)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖)
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓)
๓.๒.๒.๕. อาจารย์ เรณู เย็นเกษ
ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

เลขประจําตัวประชาชน๓๑๐๐๙๐๔๒๔xxxx
อาจารย์
Ph.D. (Sensory Analysis/Human Nutrition)
(Kansas State University ๒๕๕๔)
M.S. (Sensory Analysis/Human Nutrition)
(Kansas State University ๒๕๔๙)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๒๕๔๑)

๓.๒.๒.๖. อาจารย์ นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ เลขประจําตัวประชาชน๕๕๕๐๕๐๐๕๗xxxx
ตําแหน่ง
อาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๕๗)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
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(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๕๒)
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๔๕)

๓.๒.๒.๗. อาจารย์ รณชัย ยอดดําเนิน
ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

เลขประจําตัวประชาชน ๓๑๐๐๒๐๐๒๐xxxx
อาจารย์
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒)

๓.๒.๓ อาจารย์ประจําจากคณะต่าง ๆ ดังนี้
๓.๒.๓.๑ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๒ คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๓ คณาจารย์จากสํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๓.๒.๓.๓ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ทีส่ อนในวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือกเสรี
๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
๓.๒.๔.๑ อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
สําหรับนักศึกษาที่เรียนแผน ก.
การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษาจะได้รับมอบหมายหน้าที่ผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัยและ
พัฒนา หรือระบบคุณภาพและความปลอดภัย หรือฝึกในหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิจัย หน่วยงานวิเคราะห์
อาหาร หน่วยงานออกมาตรฐาน/กฎหมายอาหาร โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกและการทําโครงงานแก้ไขปัญหา
ของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลของผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากหน่วยงานนั้น ๆ และปรึกษาอาจารย์ได้เป็นครั้งคราว
รวมระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์
สําหรับนักศึกษาที่เรียนแผน ข.
สําหรับการฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาจะใช้เวลาตลอดภาคปลายของชั้นปีที่ ๔ ในการฝึกปฏิบัติงานและทํา
โครงการวิจัย ณ หน่วยงานที่เข้าฝึกสหกิจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผูร้ ับผิดชอบการฝึกงาน ตัวแทน
จากหน่วยงานนั้น ๆ เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา จะใช้เกณฑ์จากข้อกําหนดพื้นฐานของ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จํานวนนักศึกษาที่จะสามารถไปฝึกสหกิจ
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ศึกษาจะจํากัดตามจํานวนบริษัทที่ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของนักศึกษาทั้งชั้นปี โดย
นักศึกษาต้องไปเข้าฝึกสหกิจศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
สําหรับแผน ก.
มาตรฐานผลการเรียนรู้ใช้ PLO ของหลักสูตรฯ โดยมีการวัดผลด้วยรูบริกให้คะแนนจากผู้ดูแล
นักศึกษาฝึกงาน และการให้คะแนนจากรายงานการฝึกงาน
สําหรับแผน ข.
มาตรฐานผลการเรียนรู้ใช้ PLO ของหลักสูตรฯ เช่นกัน โดยมีการวัดผลและติดตามความก้าวหน้าใน
การฝึกงานตามข้อกําหนดของสหกิจศึกษา
๔.๒. ช่วงเวลา
สําหรับแผน ก. นักศึกษาจะได้ฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรียนชั้นปีที่ ๓ ขึ้นชั้นปีที่ ๔
สําหรับแผน ข. นักศึกษาจะได้ฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
นักศึกษาที่เรียนแผน ก. ตารางการฝึกงานมีดังนี้
วิชา
กญทอ ๔๙๒ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
KAFT 492 Industrial Training

ชั้นปีที่
๔

ภาคการศึกษา
๑

การจัดเวลาและตารางสอน*
ปี ๓ ภาคฤดูร้อน
ตามเวลาทํางานของหน่วยงานที่เข้า
ฝึกงานโดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวมไม่
ต่ํากว่า ๓๐๐ ชั่วโมง

*หมายเหตุ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๓ และกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
ดังกล่าวในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
นักศึกษาที่เรียนแผน ข.
วิชา
กญทอ ๔๙๕ สหกิจศึกษา
KAFT 495 Cooperative Education

ชั้นปีที่
๔

ภาคการศึกษา
การจัดเวลาและตารางสอน
๒
อย่างน้อยต้องฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ตาม
เวลาทํางานของหน่วยงานที่เข้าฝึก ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๔

๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ
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นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ แต่ละคนเลือกหรือเสนอโครงการวิจัย ๑ โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร
ด้วยตนเองภายใต้คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเลือกที่จะไปฝึกและทํางานเต็มเวลาในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาแต่ละคนจะดําเนินการวิจัยที่สาขาวิชาฯ หรือฝึกทํางานในโรงงานจน
เมื่อสิ้นสุดโครงการนักศึกษาจะต้องนําเสนอแบบปากเปล่าและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสาขาวิชาฯ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถเข้าใจกระบวนการทํางานวิจัยที่เป็นระบบ มีทักษะ
ในการเตรียมสือ่ สําหรับการนําเสนอและทักษะการนําเสนอโครงการวิจัย รวมทั้งทักษะการเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
๕.๔ จํานวนหน่วยกิต ๔(๐-๑๒-๔) หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
เกี่ยวกับหัวข้อโครงการวิจัยที่นักศึกษาสนใจจะดําเนินการวิจัย มีการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมสําหรับนักศึกษาที่เลือกทํางานวิจัยเต็มเวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา และให้นักศึกษาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมทั้งนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยวาจา เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มทําวิจัยในหัวข้อโครงการวิจัยนั้น ๆ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เกี่ยวกับการเข้าเรียน การส่งงาน ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบ ประเมินผลการเรียนรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่ การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย รายงานฉบับสมบูรณ์ และการดําเนินโครงการวิจัย และประเมินผลการเรียนรู้จากการนําเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัย การนําเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย และการนําเสนอโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการ ด้วยวาจา
พร้อมสื่อประกอบเสนอ การประเมินทั้งหมดใช้รูบริกในการประเมิน นักศึกษาต้องแสดงความสามารถในการ
รับผิดชอบจัดการโครงการพิเศษให้สําเร็จลุล่วงตามกําหนดเวลา หากมีปัญหาสามารถหาแนวทางแก้ไขและแสดงแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ตามเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้

หมวดที่ ๔.

๗๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
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มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. นักศึกษาสามารถจบไปทํางานในอุตสาหกรรม
อาหารได้ โดยอาศัยพื้นฐานที่เรียนและความ
พยายามแสวงหาความรู้อยู่เสมอ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่มย่อย
การสาธิต การปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการ การ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
การนําเสนอต่อหน้าบุคคลทัว่ ไปและบุคคลในวงการ
เดียวกัน และการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การ
ยกตัวอย่าง Case study และการทําโครงการวิจัย
๒. นักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน การสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
ที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ
การสอน การยกตัวอย่าง Case study การทํางาน
เป็นทีม การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชาติ และการฝึกงาน
๓. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และ
การฝึกนําเสนอผลงานหรือรายงานทั้งแบบภาษาไทย
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
และภาษาอังกฤษให้บุคคลทีห่ ลากหลาย
๔. นักศึกษารูจ้ ักการใช้การทําวิจัยโดยใช้พื้นฐานทาง Problem based project
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
๕. นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีมได้ ใน
การทํางานกลุ่มและการทํางานเดี่ยว
ขณะเดียวกันก็สามารถรับผิดชอบงานเดี่ยวได้

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ (แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
ของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีการอาหารและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ในการทํางานในบทบาทของนัก
เทคโนโลยีทางอาหารในอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่

ปี 1-2: การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
การอภิปรายกลุ่มย่อย การสาธิต การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
ปี 3-4: การศึกษาดูงาน การค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

๗๒

กลยุทธ์สําหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
- การสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
- การทดสอบก่อน ระหว่าง และหลังการ
เรียน
- การสอบปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
ของหลักสูตร
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานอาหาร
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

PLO2: ทําการวิเคราะห์คุณภาพ
พื้นฐานของอาหารด้วยเทคนิคทาง
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม โดย
อาศัยการปฏิบัติตามวิธีการที่
กําหนดอย่างซื่อสัตย์และคํานึงถึง
การใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ
อย่างคุ้มค่า

PlO3:
ดําเนินงานวิจัยในด้านเทคโนโลยี
การอาหารเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
เพื่อการพัฒนา ตามการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะใน
ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระดับ
โลก โดยอาศัยกระบวนการวิจัย

กลยุทธ์การสอน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

กลยุทธ์สําหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ การ
นําเสนอต่อหน้าบุคคลทั่วไปและบุคคลใน
วงการเดียวกัน และการฝึกปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร Case study

- การรายงานการศึกษา ค้นคว้า และ
การปฏิบัติการ
- การนําเสนองาน
- การประเมินจากผู้ดูแลจากที่ฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
ปี 2-3: การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
- การสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
การอภิปรายกลุ่มย่อย การสาธิต การ
- การทดสอบก่อน ระหว่าง และหลังการ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
เรียน
ปี 3-4: การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้ง - การสอบปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม การฝึกปฏิบัติงาน - การรายงานการศึกษา ค้นคว้า และ
ในอุตสาหกรรมอาหาร Case study
การปฏิบัติการ
- การประเมินจากผู้ดูแลจากที่ฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
ปี 1-2: การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
- การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย
การอภิปรายกลุ่มย่อย การสาธิต การ
- การทดสอบก่อน ระหว่าง และหลังการ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
เรียน
ปี 3-4: การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้ง - การรายงานการศึกษา ค้นคว้า และ
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม การนําเสนอต่อ การปฏิบัติการ
หน้าบุคคลทั่วไปและบุคคลในวงการ
- การนําเสนองาน
เดียวกัน การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็น - การเขียนข้อเสนอโครงงาน และ
หลัก (problem-based learning)
รายงานโครงงานฉบับเต็ม

ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม มี
จริยธรรมที่ดี และแสดงออกถึง
ความต้องการที่จะพัฒนางานวิจัย
ให้ดีขึ้น
PLO4:
สื่อสารทั้งด้านการพูดและเขียนกับ

ปี 2-3: การฝึกเขียนรายงานการ
ปฏิบัติการ

บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในบทบาทนัก
๗๓

- การเขียนรายงานการปฏิบัติการ
- การประเมินจากผู้ดูแลจากที่ฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
ของหลักสูตร
เทคโนโลยีการอาหารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
PLO5: ทํางานเป็นทีมทั้งในฐานะ
ผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือที่ดี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์สําหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

ปี 3-4: การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
อาหาร การนําเสนอต่อหน้าบุคคลทั่วไป
และบุคคลในวงการเดียวกันทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

- การนําเสนองานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ปี 1-2: การอภิปรายกลุ่มย่อย การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
ปี 3-4: การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแบบ
กลุ่ม การมอบหมายงานแบบกลุ่ม การฝึก
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร

- การสังเกตุการทํางานเป็นทีมใน
ห้องปฏิบัติการ
- การรายงานการศึกษา ค้นคว้า และ
การปฏิบัติการ
- การนําเสนองานแบบกลุ่ม
- การประเมินกันเองภายในกลุ่ม
- การประเมินจากผู้ดูแลจากที่ฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา

หมวดที่ ๕.
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศหรือข้อบังคับของวิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุปดังนี้
๑) สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีแต้มประจําดังนี้
สัญลักษณ์
A
B+
B

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very good)
ดี (Good)
๗๔

แต้มประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

C+
C
D+
D
F

ค่อนข้างดี (Fairly good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very poor)
ต่ํากว่าเกณฑ์ หรือ ตก (Fail)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

๒) สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
AU
I
P
S
T
U
W
X

ความหมาย
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
รอการประเมินผล (Incomplete)
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
พอใจ (Satisfactory)
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)

ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาสามารถใช้การตัดสินแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มได้ ซึ่งขึ้นกับลักษณะของ
คะแนนทั้งชั้นเรียนที่ปรากฎและการพิจารณาร่วมกันของผู้ร่วมสอน และนักศึกษาสามารถตรวจสอบการ
ประเมินผลการศึกษาได้
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑. คณาจารย์ผู้ทําการสอนในแต่ละรายวิชา ร่วมกันพิจารณาทวนสอบข้อสอบงานที่จะมอบหมายให้
นักศึกษาใช้สอบหรือปฏิบัติเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ให้มีระดับที่เหมาะสม มีการทวนสอบสอนเพื่อพิจารณา
เนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ ําหนด
๒.๒. อาจารย์ในสาขาวิชาจะประชุม/พิจารณาร่วมกัน เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลกลุ่มวิชาหรือวิชานั้น และร่วมวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษา
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๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑. เป็นผู้มคี วามประพฤติดี เหมาะสมแห่งศักดิ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร
๓.๒. สอบผ่านทุกรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
๓.๓. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษาในระหว่างภาคเรียนหรือหลังจากจบภาคเรียน ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยยื่นคําร้องทั่วไปต่องานการศึกษา เพื่อขออุทธรณ์เกี่ยวกับผลการศึกษาในรายวิชา
ที่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วันหลังจากประกาศผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ งานการศึกษาจะดําเนินการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาการอุท ธรณ์ผลการศึกษา และจะแจ้งสรุปผลการพิจารณาให้
นักศึกษาทราบในลําดับต่อไป

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑. มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
๑.๒. มีการอบรมอาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือวิทยาเขตกาญจนบุรี
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑. มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลอยู่เป็น
ประจํา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๒. มีการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการศึกษาต่อ อบรม ทําวิจัย ในเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ หรือในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒.๒. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ หรือวิชาชีพต่าง ๆ
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๒.๒.๓. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาํ งานด้านการรวบรวมความรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ
๒.๒.๔. ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือภาคเอกชน และส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
ในกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรฯ นัน้ นอกจากอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว
ยังใช้กรอบมาตรฐาน Asean University Network Quality Assurance (AUN- QA) ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีหน้าที่ในการกํากับมาตรฐานการศึกษา ตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งระหว่างการเรียนการสอนและภายหลังการเรียนการสอน โดยทางหลักสูตรฯ ได้รับ
การประเมินการจัดการบริหารหลักสูตรฯตามกรอบมาตรฐาน AUN QA ภายในมหาวิทยาลัย และปรับปรุงหลักสูตรฯ
ตามคําแนะนําจากผู้ประเมินอย่างสม่ําเสมอ ใส่ส่วนของมาตรฐานด้านหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ทางหลักสูตรฯ
อ้างอิงจํานวนหน่วยกิตและรายวิชาพื้นฐานขั้นต่ําที่บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพึงได้เรียนตาม
เกณฑ์ Core competencies in Food Science ของ Institute of Food Technologists ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็น
สากล
สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่ช่วยให้คําปรึกษา
และติดตามการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัดในกระบวนบริหารหลักสูตรฯ ที่คณะ
กรรมการฯ ดําเนินงานติดตาม ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น Outcome-based learning ร้อยละรายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ หรือ ๔) ปรับตามเกณฑ์ Outcome-based learning การดําเนินการประเมินคุณภาพตามกรอบ
AUN-QA แบบ paper-less ทุกปี หรือ ได้รับการประเมิน MU-AUNQA อย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๔ ปี และการจัดทํา
รายงานตามมคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ. ๗
๒. บัณฑิต
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้
ความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรฯทั้ง 6 ประการ สามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
อาหาร ทั้งตําแหน่งด้านการประกันและการควบคุมคุณภาพอาหาร การผลิตอาหาร และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือเรียนต่อในระดับสูง โดยมีระบบติดตามจากการประเมินความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิต ร้อยละการได้งานของบัณฑิตหรือศึกษาต่อใน 1 ปี
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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๓. นักศึกษา
จัดการดําเนินการ Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในการรับนักศึกษาเข้าเรียน ดําเนินการตาม
ข้อกําหนดของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นักศึกษาแรกเข้าก่อนเปิดเทอมจะได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพลัส เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาเข้าใหม่ด้วยกันเอง และรุ่นพี่ รวมถึงกับ
สถานศึกษา นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีการเรียนทบทวนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้นักศึกษาก่อนเปิดเทอมอีกด้วย นอกจากนี้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีระบบการให้คําปรึกษา
จัดสรรโดยคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักร่วมกัน ต่อมา
ในชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 จะมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อยมากขึ้น ในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาต่อชั้นปี ที่
นักศึกษาประมาณ 4 คนต่ออาจารย์ 1 คน อาจารย์มีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว มีการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา นอกจากนี้นักวิชาการการศึกษาทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและกิจกรรมการศึกษาผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ และ
ติดตามความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งระหว่างศึกษาและจบการศึกษาไปแล้ว
ตัวชี้วัดของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา และอัตราการสําเร็จการศึกษา
๔. อาจารย์
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหน้าที่หลักในการระบุความต้องการ และกําหนดคุณลักษณะจําเพาะเมื่อมีความ
จําเป็นต้องการบุคลากรใหม่ หรือบุคลากรทดแทน จากนั้นเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยา
เขตกาญจนบุรีแล้ว งานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานจึงดําเนินการจัดการกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร
โดยมีเป้าหมายให้ได้บุคลากรใหม่ตามแผนที่กําหนด ทั้งนี้การคัดเลือกบุคลากรใหม่ได้ทําการพิจารณาขีด
ความสามารถของผู้สมัครงานที่เหมาะสม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกเพื่อกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครที่สอดคล้องกับงานและคุณลักษณะพิเศษที่ต้องการ นอกจากนี้มกี ารกําหนดคุณลักษณะของผู้สมัครงานทีม่ ี
ทัศนคติและคุณลักษณะตาม Mahidol Core Value เพิ่มเติมจากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2556 สําหรับการรับสมัครบุคลากรกระทําผ่านคณะกรรมการฯ โดยมีการประเมินการสอบสอบสัมภาษณ์/สอบ/
สอน โดยคณะกรรมการมีการทบทวนการให้คะแนนตามคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคลากรใหม่ที่ต้องการตามที่
กําหนด มีการอบรมอาจารย์ใหม่และการแจ้งเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการ มีกิจกรรมสนับสนุนอาจารย์เพื่อการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ เช่น การเสวนา การมีอาจารย์พี่เลี้ยง
ตัวชี้วัดได้แก่ จํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งวิชาการ ความพึงพอใจของอาจารย์ และอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๗๘
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การจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารนั้น กํากับดูแลโดยคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นหลัก โดยใน
ด้านการเรียนการสอนคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯดําเนินการร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน เช่นการปรับปรุง
ประมวลรายวิชา และมคอ. 3 ให้เป็น Outcome-based learning โดยนําผลการประเมินการเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน และ มคอ. 5 และ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง นอกจากนี้มีการควบคุม
คุณภาพโดยการทวนสอบสอนและทวนสอบข้อสอบ โดยกระบวนการต่างๆ ได้รับการกํากับดูแลโดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ของสํานักวิชาสหวิทยาการ ตัวชี้วัดได้แก่ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาเขตกาญจนบุรีจัดการการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่ง
อํานวยความสะดวก การดูแลอาคารและสถานที่ ห้องสมุด การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดย
ตัวชี้วัดการจัดการกระบวนการเหล่านี้ จะได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ เป็นประจําทุกเทอม เพื่อนําข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร




(๒) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.๓ หรือมคอ.๔
อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา



(๓) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.และ มคอ ๕.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้ สุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา




(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.๗ ไม่เกิน ๖๐วันหลังจบปีการศึกษา



(๕) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ ที่กาํ หนดใน มคอ.และมคอ ๓.๔ อย่างน้อย
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ๒๕ร้อยละ
๗๙

๒๕๖๕
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ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๖) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์/
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ปีที่แล้ว ๗ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
(๗) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(๘) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
๕๐พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ต่อปี
(๙) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิต
ต่อหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่าใหม่๓.๕ จาก ๕.๐
(๑๐) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕.๐
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชาของหลักสูตรเฉลีย่ แล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ จาก
คะแนนแต็ม ๕
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในทุกด้านเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓ จากคะแนนแต็ม ๕
(๑๓) ติดตามจํานวนจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาจบเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปี ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ
๘๐
(๑๔) มีการจํานวนอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ หรือ
ดําเนินการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นทุกปี
(๑๕) ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการได้รับการสนับสนุน
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่างน้อยเฉลี่ย ๓ จาก
๕ คะแนน
(๑๖) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐





























































































เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และ
(๒) จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวมทัง้ หมดของแต่ละปี

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๘๐
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มีการจัดการประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยในขั้นต้นผู้สอนจัดทํามคอ.3 และประมวล
รายวิชา ให้กับคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินก่อนเปิดเทอม โดยคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะพิจารณา
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอนนั้นทําให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาจริง และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
สนับสนุนผลลัพธ์ของหลักสูตรฯ
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการจัดการทวนสอบสอน หรือทวนสอบข้อสอบ ร้อยละ ๒๕ ของการเรียนการสอนที่จดั ขึ้นในหลักสูตรฯ
ทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีการประเมินการดําเนินการประเมินหลักสูตรฯ ภายในสํานักวิชาสหวิทยาการ โดยใช้กรอบมาตรฐาน
AUN-QA โดยคณะกรรมการผู้ประเมินที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ
มีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย และมีการส่งเสริมให้มกี ารประเมินหลักสูตรในระดับสากลอีกด้วย
๔. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ลําดับ
แหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลที่ได้
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๑ นักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
๒ บัณฑิต
ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เรียนกับการ
ทํางาน
๓ ผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจกับความรู้ความสามารถ
ของบัณฑิต
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑ ผลการสอบของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้
๒

เอกสารอื่นๆ

แบบสอบถามต่างๆ ผลการวิเคราะห์ /
แบบสอบถาม

๘๑

วิธีการประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

รายงาน หรืองาน หรือผล
การสอบ
แบบฟอร์มหรือผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ตามกรอบมาตรฐาน AUN QA คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีหน้าที่ในการวางแผนและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร ภายในสํานักวิชาสหวิทยาการ ทาง
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดแผนการปรับปรุงการดําเนินงานตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการผู้ประเมินเป็นประจําทุกปี

ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒

ภาคผนวก ๓

ภาคผนวก ๔
ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖
ภาคผนวก ๗

ภาคผนวก ๘
ภาคผนวก ๙
ภาคผนวกอื่น

ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (๒มคอ.)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile)
๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ
 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ ระดับ ๒- ปริญญาตรี
ระดับ ๔- ปริญญาโท
ระดับ ๖- ปริญญาเอก
หรือ
 เปรียบเทียบกับ มคอ.๑ ในกรณีที่สภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาการของสาขาวิชา ได้
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ/สาขาวิชา ระดับชาติไว้เป็น มคอ ๑.
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหารฉบับ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์พิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ.
๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย
และ ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการ
กลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน
เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ๑

แบบรายงานข้อมูลหล ักสูตร (MU Degree Profile)
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Food Technology
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ
B.Sc. (Food Technology)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
จํานวนหน่วยกิต
140 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสตร
4 ปี / 5 ปี
สถานภาพของหลักสูตรและกําหนดการเปิดสอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
การให้ปริญญา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถาบันผู้ประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
เป้าหมาย / วัตถุประสงค์
เป้าหมายของหลักสูตรฯ บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารมีความรู้และมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหาร สามารถทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร มีคุณธรรมและ
Purpose / Goals / Objectives
จริยธรรมในวิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดังนี้
1. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารเพื่อทํางานในบทบาทนักเทคโนโลยี
การอาหาร ไม่ว่าจะเป็นในด้านที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้
2. ทําการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารพื้นฐานได้
3. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นคว้า และทําวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหาร
โดยคํานึงถึงปัจจัยภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและต่อสังคม และ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
7. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลในหลากหลายระดับ
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หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพ เช่น นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน
ระยะยาวแบบสหกิจศึกษา ส่วนในเชิงวิชาการ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยนไปทําวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศอีกด้วย
ทวิภาค

เส้นทางความก้าวหน้าของผูส้ ําเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้

การศึกษาต่อ

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน

1.ทํางานในบทบาทนักเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายข้อบังคับสัมพันธ์ (Regulatory affair) หรือฝ่ายพัฒนา
และวิจัยในอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการ และสํานักงาน
2.ทํางานในบทบาทนักวิชาการ เช่น เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น
สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมเคมี เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในด้านบริหารธุรกิจ หรือการจัดการเทคโนโลยี หรือที่
เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(Student-centered learning) หลักสูตรฯ เข้าใจในความแตกต่างของการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแต่ละบุคคล คณาจารย์เป็นผู้จัดสรรองค์ความรู้พื้นฐานและกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่ตรงตามที่วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเน้นการให้นักศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานเป็นทีม มีกล
ยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้จากการทํางาน (Work-place based learning) ใน
การฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานปฏิบัติงานจริง นักศึกษามีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับคน
หลากหลาย เสริมสร้างความสามารถเพื่อการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต และ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากการตั้งคําถาม (Inquiry-based learning) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competences

Subject-specific Competences

ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องบัณฑิต
PLOs
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1. มีการประเมินแบบ Formative assessment และ Summative assessment
2. เครื่องมือในการประเมินเป็นแบบ authentic assessment ดังนี้
Summative assessment
- รายวิชาต่างๆของหลักสูตร มีการวัดความรู้ของนักศึกษา ทําโดยการจัดการสอบแบบ
ปรนัย และอัตนัย หรือการสอบปากเปล่า และมีระดับในการวัดความรู้ที่สอดคล้องกันใน
รายวิชาที่ต่อเนื่อง (Alignment)
-รายวิชาที่มีปฎิบัติการ มีการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือมีการประเมินความสามารถในการเลือกเทคนิควิธีวิเคราะห์
และความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เลือกด้วยตนเอง
-รายวิชาที่มีการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อทํารายงานหรือนําเสนอผลงานทั้งงานเดี่ยวหรืองาน
กลุ่ม จะมีการประเมินรายงานและการนําเสนอผลงานด้วยเกณฑ์ให้คะแนนแบบรูบริก
Summative assessment
-การประเมินการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานจริง โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ดูแลการ
ฝึกงาน และมีรูบริกสําหรับการประเมินการทํางาน การวางตัว และพฤติกรรมของ
นักศึกษาระหว่างฝึกงานโดยผู้ดูแลนักศึกษาโดยตรง
-การประเมินความสามารถในการดําเนินโครงการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสมบูรณ์ โดยใช้
การเสนองานด้วยการสอบปากเปล่า การเขียนรายงานผลงานวิจัย และประเมินโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์อย่างน้อย 3 คน ด้วยเกณฑ์ให้คะแนนแบบรูบริก
1. คิดวิเคราะห์โดยอาศัยการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม นําไปสู่การตัดสินใจอย่าง
มีตรรกะจากข้อมูลที่ได้รับ
2. เสนอแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผลงานของตนเองได้
โดยใช้หลักกระบวนการจัดการหลักฐานหรือข้อมูลที่มี
3. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและต่อสังคม
4. สื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
1. สามารถปฎิบัติตามวิธีการมาตรฐานในการผลิต การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ของอาหารในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเข้าใจ โดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ
2. สามารถระบุและเสนอการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารได้ โดยการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร และความรู้ใหม่ๆ ที่ค้นคว้าเพิ่มเติมตามความต้องการ
3. สามารถใช้หลักในการทําวิจัยที่ถูกหลักทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยคํานึงถึง
ปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
PLO1:
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ทํางานในบทบาทของนักเทคโนโลยีทางอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานอาหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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PLO2:
ทําการวิเคราะห์คุณภาพพื้นฐานของอาหารด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
โดยอาศัยการปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดอย่างซื่อสัตย์และคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรใน
ห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่า
PLO3:
ดําเนินงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา ตาม
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะในระดับชุมชน
ระดับชาติ หรือระดับโลก โดยอาศัยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม มี
จริยธรรมที่ดี และแสดงออกถึงความต้องการที่จะพัฒนางานวิจัยให้ดีขึ้น
PLO4: สื่อสารทั้งด้านการพูดและเขียนกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในบทบาทนักเทคโนโลยีการ
อาหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
PLO5: ทํางานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือที่ดี

๘๗

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๒

๒.๑ ผลล ัพธ์การเรียนรูร้ ะด ับหล ักสูตร และผลล ัพธ์การเรียนรูย
้ อ
่ ย
(PLOs และ SubPLOs ของหล ักสูตร)

๘๘

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs)
PLOs

SubPLOs

PLO1:

1.1 ประยุกต์หลักการและทฤษฎีด้านเทคโนโลยี

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารและ

การอาหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการทํางานในบทบาทของนัก

จัดการการผลิต (manufacture) ผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีทางอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ได้

อาหารที่ปลอดภัยได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้บริโภคเป็นสําคัญ

อาหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

1.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ด้านข้อกําหนดการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารอย่างทันเหตุการณ์จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และแปลความหมายได้ โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคทั้งด้านสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

PLO2:

2.1 เลือกวิธีวิเคราะห์คุณภาพทางอาหารแต่ละ

ทําการวิเคราะห์คุณภาพพื้นฐานของอาหารด้วยเทคนิคทาง

ด้านได้อย่างเหมาะสมโดยอาศัยพื้นฐานด้าน

ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม โดยอาศัยการปฏิบัติตามวิธีการ

เทคโนโลยีการอาหาร

ที่กําหนดอย่างซื่อสัตย์และคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรใน

2.2 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารด้าน

ห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่า

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามวิธีการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการที่กําหนด
2.3 ประเมินคุณภาพของอาหารด้านต่าง ๆ จาก
ข้อมูลที่มีโดยเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงที่
เหมาะสม

PlO3:

3.1 ระบุประเด็นปัญหาหรือปัจจัยที่ควรหา

ดําเนินงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการ

คําตอบด้านเทคโนโลยีการอาหาร ด้วยการใช้

แก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา ตามการเปลี่ยนแปลงด้าน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยได้

สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะในระดับ

3.2 ตั้งคําถามวิจัยและออกแบบขั้นตอนของ

ชุมชน ระดับชาติ หรือระดับโลก โดยอาศัย

งานวิจัยโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และ

กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม มีจริยธรรมที่

เทคโนโลยีการอาหารได้ โดยคํานึงถึงคุณธรรม

๘๙

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

PLOs

SubPLOs

ดี และแสดงออกถึงความต้องการที่จะพัฒนางานวิจัยให้ดี

จริยธรรมในการดําเนินงาน และปัจจัยด้าน

ขึ้น

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
3.3 ดําเนินการเก็บข้อมูล หรือทําการทดลอง
ตามกระบวนการที่ออกแบบไว้
3.4 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีทาง
สถิติได้อย่างเหมาะสม และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
วิจารณ์ผลการทดลอง
3.5 สรุปผลการทดลองที่ได้โดยสะท้อน
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการวิจัย พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่แก้ไข
ได้และไม่ได้ และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาได้

PLO4:

4.1 ให้ข้อมูล คําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลด้าน

สื่อสารทั้งด้านการพูดและเขียนกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ใน

เทคโนโลยีทางอาหารให้แก่บุคคลทั่วไปได้

บทบาทนักเทคโนโลยีการอาหารทั้งภาษาไทยและ

4.2 อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

อาหารกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพ และ
บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
4.3 ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนําเสนอข้อมูลได้
ตรงประเด็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
4.4 เขียนรายงานทางวิชาการได้โดยใช้แนว
ทางการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ภาษาไทย
ได้และเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษได้

PLO5: ทํางานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม

5.1 แสดงออกถึงบทบาทความรับผิดชอบของ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ดี

ตนเองในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม
กรอบเวลา

๙๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

PLOs

SubPLOs
5.2 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม
ทั้งในบทบาทผู้นําและสมาชิกกลุ่มเพื่อ
ความสําเร็จของผลงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของกลุ่ม
5.3แสดงออกถึงการจัดสรรความรับผิดชอบและ
การแบ่งปันข้อมูลในกลุ่ม

ั ันธ์ระหว่างผลล ัพธ์การเรียนรู ้
๒.๒ ความสมพ
ระด ับหล ักสูตร ก ับคุณล ักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของบ ัณฑิต
มหาวิทยาล ัยมหิดล

๙๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ตารางภาคผนวกความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ๒.๒
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
Program Learning Outcome /
4 Graduate Attributes

PLO1

T-shaped Breathe & Depth – รู้แจ้ง รู้จริง
ทั้งด้านกว้างและด้านลึก
Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถ
แข่งขันได้ระดับโลก
Socially Contributing - มีจิตสาธารณะ สามารถทํา
ประโยชน์ให้สังคม
Entrepreneurially Minded – กล้าคิด กล้าทํา กล้า
ตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง

๙๒

PLO2

PLO3

PLO4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PLO5

/

/

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๓
ั ันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลล ัพธ์การเรียนรูร้ ะด ับหล ักสูตร (PLOs)
ตารางแสดงความสมพ
ึ ษา (มคอ.)
ก ับมาตรฐานผลการเรียนรูต
้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะด ับอุดมศก


PLOs ก ับ มคอ. ระด ับ ๒

ระด ับ ๔



ระดับที่ ๒ (ปริญญาตรี)



ระดับที่ ๔ (ปริญญาโท)



ระดับที่ ๖ (ปริญญาเอก)

หรือ

๙๓

หรือ ระด ับ ๖

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ี /มาตรฐานคุณวุฒ ิ
 PLOs ก ับ มคอ.๑ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒวิ ช
ิ าชพ
สาขาสาขาวิชา/

ตารางภาคผนวก ๓
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.
ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบสมรรถนะกับมคอ.ระดับ ๒
ด้านที่ ๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลย
พินิจบุคคล ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี
๑.๓ เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้
๒.๑ มีความรอบรู้ในเนื้อหาหลักในรายวิชาที่ศึกษา
๒.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ศึกษา
ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์
ด้านที่ ๓ ด้านทักษะทางปัญญา

๙๔

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓.๑ คิดวิเคราะห์และให้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ : การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินข้อมูลและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

/

/

/

๓.๒ การตัดสินจากข้อมูลที่มีและการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลได้
๓.๓ ประยุกต์ความรู้และทักษะในการจัดการเชิงกระบวนการได้

/
/

/
/

/
/

๓.๔ สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ

/

/

/

/

๓.๕ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม
๔.๓ รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

/

/

/

/

๔.๔ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๕.๒ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ

/

/

/
/

๙๕

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได้
ด้านที่ ๖ ด้านทักษะพิสัย
๖.๑ ทําการทดลองทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพพื้นฐานของอาหารได้โดยทําตามกระบวนการที่กําหนด

/
/

/

/

/

/

/

/

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๔
แผนทีแ
่ สดงการกระจายความร ับผิดชอบ

๔.๑ แผนทีแ
่ สดงการกระจายความร ับผิดชอบผลล ัพธ์การเรียนรู ้
ระด ับหล ักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
ั ญลักษณ์ I, R, P, M)
(แสดงด ้วยสญ

๙๖

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ตารางภาคผนวก ๔.๑

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course *

จํานวน
หน่วยกิต

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO5

 ชั้นปีที่ ๑
 ภาคต้น
วทคม

๑๐๓

เคมีทั่วไป ๑

๓(๓-๐-๖)

วทฟส

๑๖๗

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑

๓(๓-๐-๖)

วทคณ

๑๑๑

แคลคูลัส

๒(๒-๐-๔)

วทชว

๑๒๔

๑ชีววิทยาทั่วไป

๒(๒-๐-๔)

วทชว

๑๐๒

๑ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

๑(๐-๓-๑)

ศศภอ

๑๐๓ -๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ -๓

๓(๒-๒-๕)

มมศท

๑๐๑

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

๒(๑-๒-๓)

มมศท

๑๐๒

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓(๒-๒-๕)

มมศท

๑๐๓

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

๒(๑-๒-๓)

๙๗

I
I
I
I
I/P
I/P
P
P
P

I
I
R
R
R

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course *
ศศภท

๑๐๐

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวน
หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO5

R

 ภาคปลาย
วทคม

๑๐๔

เคมีทั่วไป ๒

๓(๓-๐-๖)

วทคม

๑๐๗

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

๑(๐-๓-๑)

วทฟส

๑๑๐

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

๑(๐-๓-๑)

วทคณ

๑๖๖

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

๓(๓-๐-๖)

ศศภอ

๑๐๔- ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔

๓(๒-๒-๕)

กญทอ

๑๐๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

๒(๒-๐-๔)

I

 ชั้นปีที่

๒

I
I/P
I
I/P
I

I
I/P
I/P

P

P
P

I
I/R

 ภาคต้น
กญสห

๒๒๐

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

๓(๓-๐-๖)

กญสห

๒๒๑

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

๑(๐-๓-๑)

กญสห

๒๒๒

เคมีวิเคราะห์

๒(๒-๐-๔)

กญสห

๒๒๓

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

๑(๐-๓-๑)

กญทอ

๒๑๐

เคมีฟิสิกส์

๒(๒-๐-๔)

กญสห

๒๗๐

สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา

๒(๒-๐-๔)

กญภอ

xxx

ภาษาอังกฤษ

๓(๓-๐-๖)

กญสห

๒๗๒

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

๒(๑-๓-๔)

กญทอ

๒๑๓

การเขียนแบบวิศวกรรม

๑(๐-๓-๑)

P
P
I
R
P

R

I/P

 ภาคปลาย
กญสห

๒๐๐

ชีวเคมีพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)

กญสห

๒๐๑

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

๑(๐-๓-๑)

กญทอ

๒๑๕

วิศวกรรมอาหาร ๑

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๒๓๗

๑การแปรรูปอาหาร

๔(๓-๓-๗)

กญทอ

๒๔๑

จุลชีววิทยาทั่วไป

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๒๔๒

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

๑(๐-๓-๑)

 ชั้นปีที่

๓

I
I/P
I
I
I

P

P

P

P

I/P

P

P

P
R

R

 ภาคต้น
กญทอ

๓๑๕

๒วิศวกรรมอาหาร

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๓๕๓

ความปลอดภัยในอาหารและสุขลักษณะ

๓(๓-๐-๖)

๙๘

R
R

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course *
กญทอ

๓๒๐

๑เคมีอาหาร

กญทอ

๓๓๗

๒การแปรรูปอาหาร

กญทอ

๓๔๑

๑จุลชีววิทยาอาหาร

กญทอ

๓๕๖

อาหารและโภชนาการ

จํานวน
หน่วยกิต
๓(๒-๓-๕)
๔(๓-๓-๗)
๓(๒-๓-๕)
๓(๓-๐-๖)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO5

R
R
R
R

R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R
R

R

R
R
R
R
R

R

 ภาคปลาย
กญทอ

๓๒๕

การวิเคราะห์อาหาร

๔(๓-๓-๗)

กญทอ

๓๒๔

เคมีอาหาร๒

๒(๒-๐-๔)

กญทอ

๓๕๕

การทดสอบทางประสาทสัมผัส

๒(๑-๓-๔)

กญทอ

๓๔๒

จุลชีววิทยาอาหาร ๒

กญทอ

๓๕๔

หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

๓(๒-๓-๕)
๓(๓-๐-๖)

กญสห

๓๘๐

การวางแผนการทดลอง

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๓๕๒

กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

๒(๔-๐-๒)

R

 ชั้นปีที่

๔

R
R
R
R
R
M

R
R
R
R
R

R
R

R

 ภาคต้น
กญทอ

๔๕๔

ทัศนศึกษาชมโรงงาน

๑(๐-๓-๑)

กญทอ

๔๕๕

สัมมนา

๒(๒-๐-๔)

กญทอ

๔๕๒

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

๓(๒-๓-๕)

กญทอ

๔๕๑

การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

๒(๑-๓-๓)

กญทอ

๔๐๑

พื้นฐานสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๔๙๓

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน (เฉพาะแผน ก.)

๒(๐-๖-๒)

R
R

R
P
R
R
R

M

M
R
R

M
R
R

M

M

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

M

M

วิชาชีพเลือก
กญทอ

๔๖๐

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๔๘๒

เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๔๖๒

การกําจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๔๘๐

เทคโนโลยีการหมักอาหาร

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๔๘๓

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม

๓(๓-๐-๖)

กญทอ

๔๗๐

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

๓(๓-๐-๖)

โครงการพิเศษ (ฉพาะแผน ก.)

๔(๐-๑๒-๔)

R
R
R
R
R
R

 ภาคปลาย
แผน ก.
กญทอ

๔๙๔

๙๙

M

M

M

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา Course *

จํานวน
หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO5

แผน ข.
กญทอ

๔๙๕

สหกิจศึกษา(ฉพาะแผน ข.)

๖(๐-๑๘-๖)

M

M

I = PLO is Introduced and Assessed

R = PLO is Reinforced and Assessed

P = PLO is Practiced and Assessed

M = Level of Mastery is Assessed

M

M

ภาคผนวก ๕
สาระสําค ัญในการปร ับปรุงหล ักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
ฉบ ับปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐๐

M

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๕๖
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
---------------------------------------------๑.
๒.
๓.
๔.

หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๗๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขมีดังนี้
๑) เป็นไปตามวงรอบของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) เป็นการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ (Outcomebased learning) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
๓) เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์
และนักศึกษาปัจจุบัน) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข
๑๐๑
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การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในครั้งนี้ ได้มีการปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ มีการปรับลดจํานวนหน่วยกิตใน
บางรายวิชาให้มีความกระชับและมีการปรับปรุงเพิ่มรายวิชาที่สําคัญเพื่อให้มีความครอบคลุมและตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และจัดลําดับบางรายวิชาใหม่
๕.๑ ปรับปรุงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงตาม
สถานการณ์ปัจจุบันดังนี้
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๑ .เป้าหมายของหลักสูตร
ไม่มี

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. เป้าหมายของหลักสูตร
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารมีความรู้และ
มี ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ก ารอาหาร สามารถทํ า งานใน
อุตสาหกรรมอาหาร มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อสร้างบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ความสามารถ ทักษะ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ ดังนี้
๑. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหารเพื่อทํางาน
ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรม
อาหารรวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ ในบทบาทนักเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นในด้านที่
เกี่ยวกับการผลิตอาหาร การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
และวิชาการอย่างต่อเนื่อง
อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้
๒. ส่ง เสริม และให้ก ารสนับ สนุน การผลิต บุค ลากรในด้ า น ๒. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ปั ญ หา ค้ น คว้ า และทํ า วิ จั ย
เทคโนโลยี ก ารอาหาร เพื่ อ สนองความต้ อ งการกํ า ลั ง คน เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารโดยคํานึงถึงปัจจัยภายนอกทั้ง
ทางด้านที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในระดับประเทศและระดับโลก
๓. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔. มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อ
ตนเองและต่อสังคม และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
๖. สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกั บ บุ ค คลใน
หลากหลายระดับ
๕.๒ หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ จัดให้มีแผนการศึกษาให้นักศึกษา ๒ แผนการศึกษา ได้แก่ แผนการศึกษา ก. คือแผนการศึกษาที่
มีการเรียนการสอนปกติ และ แผนการศึกษา ข. คือแผนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับโอกาสฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
๑๐๒
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๕.๓ รายวิชาที่ขอเปิดใหม่ จํานวน ๙ รายวิชา (รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรฯ แสดงในตารางภาคผนวกที่ ๕ การปรับปรุง
หลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยสามารถสรุปสาระสําคัญและแสดงคําอธิบาย
รายวิชาสําหรับรายวิชาใหม่ดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) เพิ่มวิชาพื้นฐานด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ในกลุ่มวิชาบังคับ ๑ รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๒๑๐
เคมีเชิงฟิสิกส์
๒(๒-๐-๔)
KAFT 210
Physical Chemistry
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทคม ๑๐๔
Prerequisite
SCCH 104
การอนุรักษ์พลังงาน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเอง เอนโทรปี และพลังงานเสรี การแปรผันของพลังงานเสรีกับความเข้มข้น สมดุลทาง
กายภาพ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการนําพา จลนพลศาสตร์ ตัวอย่างที่เกียวข้องกับการประยุกต์ทางชีวภาพ (จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์)
Conservation of energy; spontaneous reactions; entropy and free energy; the concentration dependence of
free energy; physical equilibria; transport phenomena; kinetics and enzyme kinetics.
๒) หลักสูตรฯ ได้เพิ่มเนื้อหารายวิชาส่วนที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอาหารให้มีความครอบคลุมมากขึ้น จึงมีรายวิชาใหม่ในกลุ่ม
วิชาบังคับ ๒ รายวิชา ดังนี้
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๓๔๑ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๑
๓(๕-๓-๒)
KAFT
341 Food Microbiology 1
3(2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๒๔๑ กญทอ ๒๔๒
Prerequisite
KAFT 241, KAFT 242
บทบาทของจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปรรูปและถนอมอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ใน
อาหาร การเกิดโรคจากเชื้อจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์เพื่อผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติการในเรื่องเทคนิคสําหรับการระบุ
ชนิดและปริมาณของแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารชนิดต่าง ๆ ได้ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
The role of microorganisms in food processing and preservation; food contamination and spoilage; foodborne
disease; food production using microorganism for healthy food; microbiological techniques for identification
and quantification of bacterial contamination in various kind of food products; utilization of resources
effectively

กญทอ
KAFT

๓๔๒
342

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓(๕-๓-๒)
3(2-3-5)

จุลชีววิทยาทางอาหาร ๒
Food Microbiology 2

๑๐๓
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๔๑
Prerequisite
KAFT 341
การควบคุมและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนเปียก ความร้อนแห้งในกระบวนการผลิตอาหาร การทําลายแบคทีเรียด้วยรังสียูวี
การใช้สารถนอมอาหาร และการใช้น้ํายาทําความสะอาดที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมที่มีต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การตรวจสอบ
การฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง การตรวจหาสารปฏิชีวนะที่ตกค้างในอาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา รวมถึงการคัดแยกจุลินทรีย์ที่
สามารถผลิตเอนไซม์และผลจากผลิตจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีต่ออาหาร
Controlling and killing of microorganisms by moist-heat and dry-heat for food processing; bacterial destroying
by UV; using of food preservative and effect of industrial sanitizer on microbial growth; checking of
sterilization for canned food; detection of antibiotic residue in food by microbiological method; as well as
isolation of enzyme-producing microorganisms and effect of microbial activity product on food
๓) เพิ่มรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านความปลอดภัยในอาหารและสุขลักษณะที่ดีในกลุ่มวิชาบังคับ ๑ รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๓๕๓
ความปลอดภัยในอาหารและสุขลักษณะ
๓(๓-๐-๖)
KAFT 353
Food Safety and Sanitation
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ ๒๓๗
Prerequisite
KAFT 237
ความรู้พื้นฐานทางด้านความปลอดภัยอาหาร กฎหมายและข้อกําหนดทางด้านความปลอดภัยอาหาร ผลกระทบของการแปรรูป
ต่อความปลอดภัยอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการผลิตอาหารและในผลิตภัณฑ์ การผลิตอาหารด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) การวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาตรฐานความปลอดภัยอาหารต่างๆ GMP และ HACCP การประเมินความเสี่ยงของ
อาหารแต่ละประเภท การคิดวิเคราะห์
Basic knowledge of food safety, regulations and requirements for food safety; effects of food processing on
food safety; hygiene in food production in food factory, safety and sanitation control in the food
production processes and in food products; good manufacturing practices (GMP), hazard analysis and
critical control point (HACCP), risk assessment of different food types; critical thinking
๔) เพิ่มรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒ รายวิชา ได้แก่
กญสห ๒๗๒
KAFT 272
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
Prerequisite

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Program Applications
ไม่มี
None

๑๐๔

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒(๑-๓-๔)
2(1-3-4)
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การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสร้างงานเอกสาร การนําเสนอข้อมูล การสร้างตารางคํานวณและการสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลความ รูปแบบการนําเสนอข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ
Basics for computer utilization; office programs including document file, presentation file, excel file for
computing mathematical models; basic program for statistical analysis and interpretation; presentation
platform for mathematical and statistical data
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญสห ๓๘๐
การวางแผนการทดลอง
๓(๓-๐-๖)
KAID 380
Experimental Design
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๗๐
Prerequisite
KAID 270
หลักการและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์
แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟกทอเรียล การทดลองแบบสปริต-พล็อต การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ การแปลผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ
Basic principle of experimental design; completely randomized design; randomized blocked design; latin
square design; factorial experiments; slit-plot experiment, SPSS program; interpretation of the result from a
statistical analysis
๕) เพิ่มรายวิชาการฝึกงานสหกิจศึกษา ในรายวิชาบังคับ สําหรับแผน ข. ๑ รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๙๕ สหกิจศึกษา
๖ (๐-๑๘-๖)
KAFT
495 Cooperative Education
6 (0-18-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๕ กญทอ ๓๕๔ กญทอ ๓๕๓ กญทอ ๔๕๑ กญทอ ๔๕๒
Prerequisite
KAFT 325, KAFT 354, KAFT 353, KAFT 451, KAFT 452
การปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการอาหาร โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งต้อง
ผ่านการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ในระหว่างการปฏิบัติงาน
ต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลังจากการเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะต้องนําเสนอผลงานในการสัมมนา
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ มีการใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น ในการพัฒนานักศึกษา
A cooperative study of students to perform their knowledge and skills as employees at public or private
organizations related to food technology for a continuous period of at least 16 weeks under the approval
of the curriculum committee; the accomplishment including at least 30 hours of cooperative study
preparation and orientation, cooperative study report and presentation works in the seminar either with
advisors or cooperative study supervisors; use of life-long learning skills, problem solving skills,
interpersonal skills and interaction skills to support student development
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๖) เพิ่มรายวิชากลุ่มวิชาเลือกเสรี ๒ รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๒๘๑ การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
๓ (๓-๐-๖)
KAFT 281 Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ กระบวนการจัดหาและส่งมอบสินค้า ระบบห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนการทํางานด้านต่างๆ การ
จัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินค้า การหาช่องทางกระจายสินค้า การขนส่ง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
An overview of logistics; procurement, delivery of goods; supply chain; planning in purchasing, production,
inventory management, warehousing, channel distribution, and transportation; information technology for
the logistic system enhancement
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๐๑ พื้นฐานสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
KAFT 401 Basics for Entrepreneur
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
พื้นฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ การก่อตั้งธุรกิจ การบริหารองค์กรทางธุรกิจ การ
คํานวณต้นทุนกําไร การจัดการด้านการขาย ความเสี่ยงทางธุรกิจ กฎหมายสําคัญทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร
Concepts of entrepreneurship, factors affecting entrepreneurship, the establishment of businesses,
business theories and operations; human resources management, capital management, managerial
accounting, products and operation management; channels of distribution, product and price policies,
marketing, advertising and public relations; sales promotions, risk and insurance, business documents, and
business law; ethics in food business
๕.๔ มีรายวิชาที่ปรับลดจํานวนหน่วยกิตลงวิชาละ ๑ หน่วยกิต จํานวน ๓ รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒(๒-๐-๔)
กญสห
๒๒๒ เคมีวิเคราะห์
KAID
222 Analytical Chemistry
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทคม ๑๐๔
Prerequisite
SCCH 104
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญสห ๒๒๓
Co-requisite
KAID 223
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การคํานวณความเข้มข้น/ บัฟเฟอร์/
ความคลาดเคลื่อน/ ความแม่นยํา/ ความเที่ยง/ สถิติเพื่องานวิเคราะห์ทางเคมี สมดุลเคมีและอิเลคโตรไลท์ การวิเคราะห์เชิง
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ปริมาณแบบไตเตรทและแบบใช้กราฟมาตรฐาน การวิเคราะห์อาศัยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลในช่วงยูวี-วิสิเบิล การ
วิเคราะห์อาศัยการดูดกลืนแสงของไออะตอมแบบอะตอมมิกแอบซอร์พชัน และการวิเคราะห์อาศัยการเปล่งแสงของไออะตอม
แบบอะตอมมิกอีมิสชัน การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบโพเทนชิโอเมตรีชนิดไอออนซีเลกทีฟอิเลกโตรและการวัดพีเอช การ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงและแก็ส การหาค่าขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห์
Fundamental knowledge of chemical analysis both qualitative and quantitative; calculations:
concentration, buffer, error, accuracy, precision, statistics; chemical equilibria and electrolyte; quantitative
analysis by titration and by calibration; molecular absorption spectrometry: UV-Visible; atomic absorption
spectrometry; atomic emission spectrometry; potentiometry: ion-selective electrode and pH
measurement; high performance liquid chromatography; gas chromatography; detection limit in
quantitative analysis
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๒๑๓ การเขียนแบบวิศวกรรม ๑(๐-๓-๓)
KAFT 213 Engineering Drawing 1(0-3-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
Prerequisite
None
บทนําการเขียนแบบวิศวกรรม วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบและการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎีการ
ฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพ ๓ มิติแบบไอโซเมตริกและแบบออบลีค สัญนิยมและการ
บอกมิติ การเขียนภาพตัด สลักเกลียวและการจับยึด ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเขียนแบบ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้วิชาการเขียนแบบวิศวกรรมกับงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีการ
บริหารจัดการเวลาที่อย่างมีประสิทธิภาพ
An introduction to engineering drawing; the use of drawing instruments and lettering; applied geometry;
theory of orthographic projection, orthographic drawing; three dimensional drawing (isometric and
oblique); conventional practice and dimensioning; sectional views drawing; threaded fasteners; basic
knowledge of using software application for computer-aided design; the application of engineering
drawing knowledge in food industry; self responsibility; effective time management
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๓๒๐ เคมีอาหาร ๑
๓ (๒-๓-๕)
KAFT 320 Food Chemistry I 3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญสห ๒๒๐ กญสห ๒๒๑ กญสห ๒๒๒ กญสห ๒๒๓ กญสห ๒๐๐
Prerequisite
KAID 220, KAID 221, KAID 222, KAID 223, KAID 200
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร น้ํา ระบบของสารละลายในอาหาร โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่ เอนไซม์ รงควัตถุ ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล การเหม็นหืนในอาหาร ปฏิบัติการวิเคราะห์
ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับอาหาร การทํางานร่วมกันในกลุ่ม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า
Physical and chemical change in food components, water, colloid system in foods, protein, lipid,
carbohydrate, vitamin and mineral, enzyme, pigments, browning reaction, rancidity in food; laboratories
on some chemical reactions in foods; work as a team; utilization of resources effectively

๑๐๗
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๕.๕ มีรายวิชาที่เพิ่มจํานวนหน่วยกิต ๑ หน่วยกิต จํานวน ๓ รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)

กญทอ ๔๕๑ การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
KAFT 451 Shelf Life Studies of Food Products
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๕ กญทอ ๓๕๒ กญทอ ๓๔๑
Prerequisite
KAFT 325, KAFT 352, KAFT 341
ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร การเสื่อมสภาพ
ของอาหารทางด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ และปัจจัยที่กําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร (ส่วนประกอบของ
อาหาร บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาและการขนส่ง) ทําการตรวจสอบคุณภาพพื้นฐานระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
การสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
Concept, methodology, and applications of shelf life study; physical deterioration, chemical deterioration,
and microbial deterioration; factors affecting shelf life of food products (product composition, packaging,
and storage and distribution); assess basic quality of food products during storage; coummunicate and
work as a team effectively
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๕๕ สัมมนา
๒ (๒-๐-๔)
KAFT
455 Seminar
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญสห ๒๗๒
Prerequisite
KAID 272
การค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลของนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร การเขียนบทคัดย่อ การเตรียมสื่อ
สําหรับการนําเสนอ การให้สัมมนาในหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหาร มีการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Students’ searching the data; abstract writing; preparing the media for the seminar and presenting the
topic about food technology; effective communication with others; critical thinking
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญทอ ๔๙๓ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
๒ (๐-๖-๒)
KAFT
493 Industrial Training
2 (0-6-2)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญทอ ๓๒๕ กญทอ ๓๕๔ กญทอ ๓๕๓
Prerequisite
KAFT 325, KAFT 354, KAFT 353
การศึกษาระบบการทํางาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๘ สัปดาห์ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ การฝึกใช้ทักษะการสื่อสาร การทํางานเป็นทีม การมีจริยธรรม
ในการทํางาน และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
The study of the working processes and training in the food industry fields at least 8 weeks; integration of
the theory and practical skills related to the knowledge of food technology; communication effectively,
team work, ethics at work and self-responsibility
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๕.๖ มีการเปลี่ยนหมวดรายวิชา ๓ รายวิชา ดังนี้
๑) รายวิชา กญทอ ๓๕๑ หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ๓(๓-๐-๖) ย้ายจากหมวดศึกษาทั่วไป ไปอยู่
หมวดวิชาเฉพาะบังคับ และเปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น กญทอ ๓๕๔
๒) รายวิชา กญทอ ๔๖๕ อาหารและโภชนาการ ๓(๓-๐-๖) ย้ายจากหมวดวิชาเฉพาะเลือก ไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะบังคับและ
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น กญทอ ๓๕๖
๓) รายวิชา กญทอ ๔๕๖ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร ๓(๓-๐-๖) ย้ายจากหมวดวิชาเฉพาะบังคับ ไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะ
เลือก และเปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น กญทอ ๔๗๐
๕.๗ มีการเปลี่ยนรหัสรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย เพิ่มคําอธิบายด้านทักษะด้านปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเข้าไป
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Outcome-based learning ให้มากขึ้น ทั้งหมด ๒๔ รายวิชา ดังแสดงในตาราง
ภาคผนวกที่ ๕
๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ๒
ปริญญาตรี พ ๒๕๕๘ศ. .ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
๑. ระดับปริญญาตรี
 หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ - กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ วิชา -เลือก
 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานฯ กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
(หลักสูตร ๔ ปี)
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๓๑
๑๐
๑๒
๙
๐

๓๐
๑๐
๑๒
๗
๑

ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๑๐๘
๙๙
๙
๖
๑๔๕

๑๐๔
๙๕
๙
๖
๑๔๐

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต

ตารางภาคผนวกที่ ๕ การปรับปรุงหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐๙

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข

โครงสร้างหลักสูตร
๑. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

๑. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต

๒หน่วยกิต ๓๑หมวดวิชาศึกษาทั่วไป .
๒หน่วยกิต ๑๖รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด .๑.
๒กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๑.๑. .
สังคมศาสตร์
๗ หน่วยกิต
๒หน่วยกิต ๙กลุ่มวิชาภาษา ๑.๒. .
๒หน่วยกิต๑๕รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด .๒.
๒หน่วยกิต ๓กลุ่มวิชาภาษา ๒.๑. .
๒กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร๒.๒. .์ คณิตศาสตร์
๙ หน่วยกิต
๒กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์๒.๓. .
๓ หน่วยกิต
๓ หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต
๓หน่วยกิต ๙๙กลุ่มวิชาชีพบังคับ .๑.
๓กลุ่มวิชา .๒.ชีพเลือก ๙ หน่วยกิต

๒ .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๒หน่วยกิต ๑๖รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด .๑.
๒กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาส๑.๑. .ตร์
๗ หน่วยกิต
๒หน่วยกิต ๙กลุ่มวิชาภาษา ๑.๒. .
๒.๒. รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด ๑๔ หน่วยกิต
๒หน่วยกิต ๓กลุ่มวิชาภาษา ๒.๑. .
๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์๒.๒. .
๗ หน่วยกิต
๒กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์๒.๓. .
๓ หน่วยกิต
๒หน่วยกิต ๑กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒.๓ .
๓ หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
๓.๑. กลุ่มวิชาชีพบังคับ ๙๕ หน่วยกิต
๓หน่วยกิต ๙กลุ่มวิชาชีพเลือก .๒.

๔หน่วยกิต ๖หมวดวิชาเลือกเสรี .

๔ ๖หมวดวิชาเลือกเสรี .หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอด
หลักสูตร
ลดลง ๕ หน่วย
กิต
ลดลง ๑ หน่วย
กิต

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ ลดลง ๔
หน่วยกิต
ในส่วนของกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ
คงเดิม

ความหมายของรหัสวิชา
คงเดิม
ตัวอักษร ๔ ตัว
๒ ตัวแรก แสดงถึงชื่อย่อคณะสถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน/
การสอน
๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือหลักสูตรที่
รับผิดชอบ
ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร
๑เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีที่กําหนดให้ศึกษา .
รายวิชานั้น
๒ เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) .แสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป - ใช้เลข ๐
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร - ใช้เลข ๑

ตัวอักษร ๔ ตัว
๒ ตัวแรก แสดงถึงชื่อย่อคณะสถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน/
การสอน
๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือหลักสูตรที่
รับผิดชอบ
ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร
๑เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีที่กําหนดให้ศึกษา .
รายวิชานั้น
๒ .เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป - ใช้เลข ๐
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร - ใช้เลข ๑

๑๑๐

ปรับกลุ่มตัวเลข
ของวิชาเลือก
และวิชาเลือก
เสรี

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เคมีและกายภาพ ใช้เลข กลุ่มวิชาการแปรรูป ใช้เลข ๓
๔กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้เลข กลุ่มวิชาบูรณาการเ -ทคโนโลยีการอาหาร ใช้เลข ๕
กลุ่มวิชาชีพเลือก ๖,ใช้เลข ๗
กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี ใช้เลข ๘
กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มวิชาวิจัย ใช้เลข ๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข

๒กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เคมีและกายภาพ ใช้เลข กลุ่มวิชาการแปรรูป ใช้เลข ๓
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้เลข - ๔
๕ กลุ่มวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการอาหาร ใช้เลข กลุ่มวิชาชีพเลือก -และเลือกเสรี ใช้เลข ๖๗,,๘
กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ กลุ่มวิชาวิจัย ใช้เลข ๙

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)

มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)

คงเดิม

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)

คงเดิม

ศศภอ๑๐๓๑๐๖-*

ศศภอ๑๐๓๑๐๖-*

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

กลุ่มวิชาภาษา

ภาษาอังกฤษระดับ๑๔-

๓(๒-๒-๕)

ภาษาอังกฤษระดับ๑๔-

๓(๒-๒-๕)

*ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถ

*ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถ

รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
กลุ่มวิชาภาษา

รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
กลุ่มวิชาภาษา

กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓(๓-๐-๖)
กญภอ ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและ
นําเสนอโครงการ ๓(๓-๐-๖)

กญสห ๒๔๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓(๓-๐-๖)
กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและ
นําเสนอโครงการ ๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา

กญภอ ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย ๓(๓-๐-๖)

กญสห ๒๔๓ ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย ๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา

๑๑๑

เปลี่ยนรหัสวิชา

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ถูกทดแทน

กญสห ๒๖๑ การจัดการสารสนเทศและการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์
๓(๓-๐-๖)
กญสห ๒๗๒ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒(๑-๓-๕)

กญทอ ๓๕๑ หลักการควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพ
๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๓๕๓ หลักการควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพ
๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๑๕๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)

กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)

กญสห ๓๘๐ การวางแผนการทดลอง ๓(๓-๐-๖)

รายวิชาใหม่
แทน
กญสห ๒๖๑
การจัดการ
สารสนเทศและ
การ
ประยุกต์
คอมพิวเตอร์
๓(๖-๐-๓)
ย้ายไปอยู่หมวด
วิชาบังคับ/
เปลี่ยนรหัส
รหัสวิชา /
คําอธิบาย
รายวิชา /
เนื้อหาบางส่วน
เพื่อให้ทันสมัย
และสอดคล้อง
กับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
รายวิชาใหม่

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ศศพฐ

๑๔๖

การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
หรือรายวิชาที่เปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑๒

เสนอรายวิชา
และนักศึกษา
สามารถเลือกได้

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

วกศท

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข

xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ

เสนอรายวิชา
และนักศึกษา
สามารถเลือกได้

๑(๐-๒-๑)
เช่น วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อ
สุขภาพ หรือ วกศท ๑๑๒ ลีลาศ
หรือเรียนรายวิชาอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้
จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสุขภาพและนันทนาการ
หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
วทคม ๑๓๕

ถูกทดแทน

เคมีทั่วไป๑ ๒(๒-๐-๔)
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑

วทคม ๑๑๘ ปฏิบตั ิการเคมี ๑

๓(๓-๐-๖)

ทดแทนวิชา วท
คม ๑๓๕เคมี
ทั่วไป๑ ๒๒)๐-๔(
ถูกทดแทน

๑(๐-๓-๑)
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัตกิ ารเคมีทั่วไป ๑(๐-๓-๑)

วทคม ๑๓๖ เคมีทั่วไป๒ ๓(๓-๐-๖)
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒

วทคม ๑๐๙ ปฏิบัตกิ ารเคมี ๒
กญสห ๒๑๖ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

๑(๐-๓-๑)
๓(๖-๐-๓)

กญสห ๒๑๘ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

๑(๐-๓-๑)

กญสห ๒๑๗ เคมีวิเคราะห์

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

ทดแทนวิชา วท
คม ๑๑๘
ปฏิบัติการเคมี๑
(๐-๓-๑)
ถูกทดแทน
ทดแทนวิชา วท
คม ๑๓๖เคมี
ทั่วไป๒ ๓(๓๐-๖)
ยกเลิก

กญสห ๒๒๐ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
กญสห ๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
กญสห ๒๒๒ เคมีวิเคราะห์

๑๑๓

๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๓-๑)
๒(๒-๐-๔)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
และลดหน่วยกิต

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข

กญสห ๒๑๙ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

๑(๐-๓-๑)

กญสห ๒๒๓ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

๑(๐-๓-๑)

เปลี่ยนรหัสวิชา

กญสห ๒๓๑ ชีวเคมีพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)

กญสห ๒๐๐ ชีวเคมีพื้นฐาน
๓(๓-๐-๖)
กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน ๑(๐-๓-๑)
วทฟส๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์๑
๑(๐-๓-๑)

เปลี่ยนรหัสวิชา

กญสห ๒๓๒ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน ๑(๐-๓-๑)
วทฟส๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์๑
๑(๐-๓-๑)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

๑(๐-๓-๑)

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

๑(๐-๓-๑)

วทฟส ๑๖๘ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒
๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก

วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส

๒(๒-๐-๔)

วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม

วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

๓(๓-๐-๖)

วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

กญสห๒๐๙ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา

๒(๒-๐-๔)

กญสห๒๗๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา

๒(๒-๐-๔)

รหัสวิชา

วทชว๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป๑

๒(๒-๐-๔)

วทชว๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป๑

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม

วทชว๑๐๒ ปฏิบัตกิ ารหลักชีววิทยา๑

๑(๐-๓-๑)

วทชว๑๐๒ ปฏิบัตกิ ารหลักชีววิทยา๑

๑(๐-๓-๑)

คงเดิม

วทชว๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิก

วทชว๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา๒

๑(๐-๓-๑)

ยกเลิก

กญทอ ๒๑๑ การเขียนแบบวิศวกรรม

๒(๒-๐-๔)

กญทอ ๒๑๘ หลักการเบื้องต้นสําหรับวิศวกรรม
อาหาร
๒(๒-๐-๔)
กญทอ ๒๕๙ กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหาร
๒(๒-๐-๔)

กญทอ ๓๔๗ จุลชีววิทยาทั่วไป

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๒๑๓ การเขียนแบบวิศวกรรม

๑(๑-๓-๐)

กญทอ ๒๑๐ เคมีเชิงฟิสิกส์

๒(๒-๐-๔)

ลดจํานวนหน่วย
กิต ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา และ
เปลี่ยนเป็นวิชา
ปฎิบัติการ
รายวิชาใหม่
ยกเลิก

กญทอ ๓๕๒ กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหาร

กญทอ ๒๔๑ จุลชีววิทยาทั่วไป

๑๑๔

๒(๒-๐-๔)

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา และชื่อ
วิชา ย้ายไปเรียน
ชั้นปีที่ ๓
เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่ คําอธิบาย
รายวิชา และ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

กญทอ๓๔๘ ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาทั่วไป ๑(๐-๓-๑)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

กญทอ ๒๔๒ ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทั่วไป ๑(๐-๓-๑)

กญทอ ๒๑๙ วิศวกรรมอาหาร ๑

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๒๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๑

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๓๑๙ วิศวกรรมอาหาร ๒

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๓๑๕ วิศวกรรมอาหาร ๒

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๓๒๕ การวิเคราะห์อาหาร

๔(๓-๓-๗)

กญทอ ๓๒๓ การวิเคราะห์อาหาร

๔(๓-๓-๗)

กญทอ ๒๓๘ การแปรรูปอาหาร๑

๔(๓-๓-๗)

กญทอ ๒๓๗ การแปรรูปอาหาร๑

๔(๓-๓-๗)

กญทอ ๓๓๘ การแปรรูปอาหาร๒

๔(๓-๓-๗)

กญทอ ๓๓๗ การแปรรูปอาหาร๒

๔(๓-๓-๗)

๑๑๕

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข
ย้ายไปเรียนชั้นปี
ที่ ๒
เปลี่ยนรหัสวิชา
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่และ
ย้ายไปเรียนชั้นปี
ที่ ๒
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุง รหัส
วิชา เนื้อหา
บางส่วน เพื่อให้
ทันสมัย และ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน

ปรับปรุง รหัส
รายวิชา เนื้อหา
บางส่วน เพื่อให้
ทันสมัย และ
สอดคล้องกับ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๔(๓-๓-๗)

กญทอ ๓๒๑ เคมีอาหาร ๑

๒(๒-๐-๔)

กญทอ ๓๒๙ เคมีอาหาร ๒

กญทอ ๓๒๗ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
๒(๑-๓-๓)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

กญทอ ๓๒๐ เคมีอาหาร ๑

กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒

๓(๒-๓-๕)

๒(๒-๐-๔)

กญทอ ๓๕๕ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
๒(๑-๓-๓)

กญทอ ๓๒๙ สมบัติทางกายภาพของอาหาร
๒(๒-๐-๔)

กญทอ ๓๑๘ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
ปรับลดหน่วยกิต
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก เนื้อหา
ส่วนนี้กระจาย
ไปตามรายวิชา
กญทอ ๓๒๕
กญทอ ๒๓๗
ยกเลิก

๒(๒-๐-๔)
กญทอ ๓๔๙ จุลชีววิทยาอาหาร

๓(๒-๓-๕)

ถูกทดแทน
กญทอ ๓๔๑ จุลชีววิทยาอาหาร ๑

๓(๒-๓-๕)

วิชาใหม่ทดแทน
กญทอ ๓๔๙ จุล
ชีววิทยาอาหาร
๓(๒-๓-๕)
วิชาใหม่

กญทอ ๓๔๒ จุลชีววิทยาอาหาร ๒ ๓(๒-๓-๕)
กญทอ ๔๗๐ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

กญทอ ๔๕๖ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๑๑๖

ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชาย้ายไป
อยู่กลุ่มราย
วิชาชีพเลือก

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

กญทอ ๔๕๗ ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข
ถูกทดแทน

๓(๓-๐-๖)
กญทอ ๓๕๓ ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารและสุขลักษณะ
๓(๓-๐-๖)

วิชาใหม่ทดแทน
วิชา กญทอ
๔๕๗ ความ
ปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๔๕๘ การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ๑(๑-๓-๐)

กญทอ ๔๕๑ การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ๒(๑-๓-๑)

กญทอ ๔๕๙ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

๓(๕-๓-๒)

กญทอ ๔๕๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

กญทอ ๔๙๖ ทัศนศึกษาชมโรงงาน

๑(๐-๓-๑)

กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน่วยกิ
ตรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
รหัสวิชา ภาค /
การศึกษาที่
ลงทะเบียน/
จํานวนชั่วโมง
การฝึก
ปฏิบัติงาน /
จุดมุ่งหมายของ

กญทอ ๔๙๘ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน

๓(๕-๓-๒)

๑(๐-๓-๑)

กญทอ ๔๙๓ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
๒(๐-๖-๒)

๑(๐-๓-๑)

๑๑๗

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

กญทอ ๔๙๗ สัมมนา

๑(๑-๓-๐)

กญทอ ๔๙๙ โครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

กญทอ ๔๕๕ สัมมนา

๔(๔-๑๒-๐)

๒(๒-๐-๔)

กญทอ ๔๙๔ โครงการพิเศษ

กญทอ ๔๙๗ สหกิจศึกษา

๔(๔-๑๒-๐)

๖(๖-๑๘-๐)

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข
ประสบการณ์
ภาคสนาม
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
วิชาใหม่

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กญทอ ๔๖๓ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บก
และสัตว์น้ํา

กญทอ ๔๖๔ เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง

กญทอ ๔๖๕ อาหารและโภชนาการ

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๔๖๘ การกําจัดและการใช้ประโยชน์
จากของเสีย
๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๔๖๐ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บก
และสัตว์น้ํา

กญทอ ๔๘๒ เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง

กญทอ ๓๕๖ อาหารและโภชนาการ

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๔๖๒ การกําจัดและการใช้ประโยชน์
จากของเสีย
๓(๓-๐-๖)

๑๑๘

ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาบังคับ
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กญทอ ๔๖๙ การหมักอาหาร

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๔๗๘ สุขลักษณะและสุขอนามัยอาหาร
๓(๓-๐-๖)
กญทอ ๔๗๙ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
กญทอ ๔๘๐ การหมักอาหาร

๓(๓-๐-๖)

กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

รายละเอียด
การปรับปรุง/
แก้ไข
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก
ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา

หมวดวิชาเลือกเสรี
กญทอ ๓๘๑ การบริหารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๓(๓-๐-๖)

ยกเลิก
กญทอ
อุปทาน
กญทอ

๒๘๑
๔๐๑

๑๑๙

การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
๓(๓-๐-๖)
พื้นฐานสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
๓(๓-๐-๖)

วิชาใหม่
วิชาใหม่

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ผร
ู ้ ับผิดชอบหล ักสูตร
อาจารย์ประจําหล ักสูตร และอาจารย์พเิ ศษ

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

๑๒๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานทีท่ ํางาน
๑๙๙ หมู่ ๙ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ดุษฎีบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๙
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๔
(เกียรตินิยมอันดับ ๒)
๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) การดัดแปรแป้งด้วยวิธีทางกายภาพ ทางเอนไซม์ และทางเคมี และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์
๓) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................
 ผลงานวิจัย
๑) Deeyai P, Suphantharika M, Wongsagonsup R, Dangtip S. Characterization of modified tapioca
starch in atmospheric argon plasma under diverse humidity by FTIR spectroscopy. Chin Phys
Lett 2013;30:018103.

๑๒๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๒) Wongsagonsup R, Pujchakarn T, Jitrakbumrung S, Chaiwat W, Fuongfuchat A, Varavinit S, et
al. Effect of cross-linking on physicochemical properties of tapioca starch and its application in
soup product. Carbohydr Polym 2014;101:656-65.
๓) Wongsagonsup R, Deeyai P, Chaiwat W, Horrungsiwat S, Leejariensuk K, Suphantharika M, et
al. Modification of tapioca starch by non- chemical route using jet atmospheric argon plasma.
Carbohydr Polym 2014;102:790-8.
๔) Wongsagonsup R, Kittisuban P, Yaowalak A, Suphantharika M. Physical and sensory qualities
of composite wheat- pumpkin flour bread with addition of hydrocolloids. Int Food Res J
2015;22:745-52.
๕ ) Pinyo J, Luangpituksa P, Suphantharika M, Hansawasdi C, Wongsagonsup R. Effect of
enzymatic pretreatment on the extraction yield and physicochemical properties of sago starch.
Starke 2016;68:47-56.
๖) Chaiwat W, Wongsagonsup R, Tangpanichyanon N, Jariyaporn T, Deeyai P, Suphantharika M,
et al. Argon plasma treatment of tapioca starch using a semi-continuous downer reactor. Food
Bioproc Tech 2016;9:1125-34.
๗) Pinyo J, Luangpituksa P, Suphantharika M, Hansawasdi C, Wongsagonsup R. Improvement of
sago starch extraction process using various pretreatment techniques and their pretreatment
combination. Starke 2017;69:1-10.
๘) Nakthong N, Wongsagonsup R, Amornsakchai T. Characteristics and potential utilizations of
starch from pineapple stem waste. Ind Crops Prod 2017;105:74-82.
๙ ) Arworn W, Rintarak P, Chaiwat W, Wongsagonsup R, Suphantharika M, Dangtip S. Study of
surface morphology of low- pressure plasma treated rice by SEM and contact angle
measurement. Microsc Microanal Res 2017;1:33-6.
๑ ๐ ) Wongsagonsup R, Jane J. Effects of different mill types on ethanol production using
uncooked dry-grind fermentation and characteristics of residual starch in distiller’s dried grains
(DDG). Cereal Chem 2017;94:645-53.
 บทความทางวิชาการ
๑)...........................................................................................................................................................
 หนังสือ / ตํารา
๑)............................................................................................................................................................

๑๒๒

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑)............................................................................................................................................................
๕ ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ กญทอ ๑๕๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๒ กญทอ ๒๕๙ กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
๒ (๒-๐-๔)
๓ กญทอ ๓๒๑ เคมีอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
๔ กญทอ ๓๒๓ การวิเคราะห์อาหาร
๔ (๓-๓-๗)
๕ กญทอ ๓๒๘ สมบัติทางกายภาพของอาหาร
๒ (๒-๐-๔)
๖ กญทอ ๓๒๙ เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
๗ กญทอ ๓๓๘ การแปรรูปอาหาร ๒
๔ (๓-๓-๗)
๘ กญทอ ๔๕๘ การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
๑ (๐-๓-๑)
๙ กญทอ ๔๖๔ เทคโนโลยีธัญพัชและแป้ง
๓ (๓-๐-๖)
๑๐ กญทอ ๔๖๙ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๓ (๓-๐-๖)
๑๑ กญทอ ๔๙๗ สัมมนา
๑ (๐-๓-๑)
๑๒ กญวก ๓๑๑ วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน
๒ (๒-๐-๔)
๑๓ กญวก ๓๔๕ เทคโนโลยีการผลิตเอทนอลและไบโอดีเซล
๓ (๒-๓-๕)
๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๒
กญทอ ๓๒๐ เคมีอาหาร ๑
๓ (๒-๓-๖)
๓ กญทอ ๓๓๗ การแปรรูปอาหาร ๒
๔ (๓-๓-๗)
๔ กญทอ ๓๒๕ การวิเคราะห์อาหาร
๔ (๓-๓-๗)
๕ กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
๖
กญทอ ๓๕๒ กฏ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
๒ (๒-๐-๔)
๗ กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
๑ (๐-๓-๑)
๑๒๓

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

กญทอ ๔๕๕
กญทอ ๔๕๑
กญทอ ๔๘๒
กญทอ ๔๘๐
กญทอ ๔๙๓
กญทอ ๔๙๔
กญทอ ๔๙๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

สัมมนา
การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง
เทคโนโลยีการหมักอาหาร
การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
โครงการพิเศษ
สหกิจศึกษา

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๖-๒)
๔ (๐-๑๒-๔)
๖ (๐-๑๘-๖)

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

ข. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
จารุภัทร ลือชา
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ ดร.
สังกัด
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานทีท่ ํางาน
๑๙๙ หมู่ ๙ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Food Science and
University of Illinois
๒๕๕๕
Human Nutrition
Urbana Champaign, USA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๓
๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) กระบวนการแปรรูปอาหาร เน้น การทําแห้งแบบต่างๆ
๒) การพัฒนาวัตถุเจือปนใหม่ๆ จากธรรมชาติ
๓) การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของอาหารจําเพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้แพ้กลูเต็น
๔) การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างจุลภาค การเกิดทรานสิชันแก้วในอาหาร
๕) สมบัติด้านวิทยากระแสของอาหาร

๑๒๔

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................
 ผลงานวิจัย
๑) Luecha,J., Sawangarrom, C. and Langla, P. A study of physical and rheological properties of
cereal beverage from red brown jasmine rice powder. In a book of proceedings edited by
conference committees of The 15th Food Innovation Asia Conference; 13th-14th June 2013;
Bitec convention center, Bangna, Bangkok. 2013, p.680-686.
๒) Luecha, J., Wongpat, K., Thongdej, N., Jamnong, P., Aussanasuwannakul, A., and
Supantharika, M. Characterization of spray dried gac oil emulsified in bilayers prepared by
electrostatic layer-by-layer deposition for a low fat salad dressing powder. In a book of
proceedings edited by conference committees of The 19th Food Innovation Asia
Conference; 15th-17th June 2017; Bitec convention center, Bangna, Bangkok. 2017, p.452-458.
Available from: https://drive.google.com/file/d/0B3PXWTBE0rG4R0FRVTZVWWNwUDA/view.
๓) จารุภัทร ลือชา, วรพจน์ ราชการดี, ชวโรจน์ ดําเนินสวัสดิ์, ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล และ ภาวินี ดีแท้. การศึกษา
หาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด.วารสารเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑.
 บทความทางวิชาการ
๑)...........................................................................................................................................................
 หนังสือ / ตํารา
๑) Luecha,J., Sozer, N. and Kokini, J. L. Advances in nanotechnology as applied to food systems.
In Yanniotis, S., Taoukis, P., Stoforos, N., and Karathanos, V.T. (Eds.). Advances in Food Process
Engineering Research and Applications. Food Engineering Series. First edition. New York.
Springer; 2013. 63-77.
๒) Luecha, J and Kokini, J.L. Molecular Organization and Topography of Prolamin Protein Films.
In Sozer, N. ( Ed. ) . Imaging Technologies and Data Processing for Food Engineers. Food
Engineering Series. First edition. New York. Springer; 2016. 243-267.

๑๒๕

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑)............................................................................................................................................................
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญทอ ๑๕๑
กญทอ ๒๓๘
กญทอ ๓๒๑
กญทอ ๒๕๙
กญทอ ๓๒๓
กญทอ ๓๒๙
กญทอ ๓๒๘
กญทอ ๔๗๙
กญทอ ๔๕๘
กญทอ ๔๙๗
กญทอ ๔๙๘
กญทอ ๔๙๙

ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
การแปรรูปอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
เคมีอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
๒ (๒-๐-๔)
การวิเคราะห์อาหาร
๔ (๓-๓-๗)
เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
สมบัติทางกายภาพของอาหาร
๒ (๒-๐-๔)
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๓ (๓-๐-๖)
การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
๑ (๐-๓-๑)
สัมมนา
๑ (๐-๓-๑)
การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
๒ (๐-๖-๒)
โครงการวิจัย
๔ (๐-๑๒-๔)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑
กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๒
กญทอ ๒๓๗ การแปรรูปอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
๓
กญทอ ๓๒๐ เคมีอาหาร ๑
๓ (๒-๓-๖)
๔ กญทอ ๓๒๕ การวิเคราะห์อาหาร
๔ (๓-๓-๗)
๕ กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
๖
กญทอ ๓๕๒ กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
๒ (๒-๐-๔)
๗
กญทอ ๔๕๑ การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
๒ (๑-๓-๓)
๑๒๖

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

กญทอ ๔๕๔
กญทอ ๔๕๕
กญทอ ๔๘๓
กญทอ ๔๙๓
กญทอ ๔๙๔
กญทอ ๔๙๕

ทัศนศึกษาชมโรงงาน
สัมมนา
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
โครงการพิเศษ
สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๖-๒)
๔ (๐-๑๒-๔)
๖ (๐-๑๘-๖)

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ทํางาน

นัทธีวรรณ อุดมศิลป์
ดร.
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สถานที่
๑๙๙ หมู่ ๙ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด) เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๕๕๗
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๕๕๒
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๕๔๕
๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) ด้านการระบุชนิด คัดแยก จําแนกชนิดจุลินทรีย์ และ/หรือการนําจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ให้ในอาหารหมัก
๒) ด้านการสกัดโปรตีนในอาหาร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปปไทด์ การเป็นสารแอนตี้ออกแดนซ์ สารต้าน
จุลินทรีย์
๓) ด้านอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และพัฒนาคุณภาพของอาหาร เช่นอาหารเพื่อ
สุขภาพ
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๒๗

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

 ผลงานทางวิชาการ
๑ ) Udomsil, N. , Rodtong, S. , Tanasupawat, S. , and Yongsawatdigul, J. ( 2010) . Proteinaseproducing halophilic lactic acid bacteria isolated from fish sauce fermentation and their ability
to produce volatile compounds. International Journal of Food Microbiology. 141: 186-194.
๒ ) Udomsil, N. , Rodtong, S. , Choi, Y. J. , Hua, Y. , and Yongsawatdigul, J. ( 2011) . The use of
Tetragenococcus halophilus as a starter culture for flavor improvement in fish sauce
fermentation. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 59: 8401-8408.
๓) Udomsil, N., Rodtong, S., Tanasupawat, S., and Yongsawatdigul, J. (2015). Improvement of
fish sauce quality by strain CMC5-3-1: A novel species of Staphylococcus sp. Journal of Food
Science. 80(9): 2015-2022.
๔) Udomsil, N., Chen, S., Rodtong, S., and Yongsawatdigul, J. (2016). Quantification of viable
bacterial starter cultures of Virgibacillus sp. and Tetragenococcus halophilus in fish sauce
fermentation by real-time quantitative PCR. Food Microbiology. 57: 54-62
๕) Udomsil, N., Chen, S., Rodtong, S., and Yongsawatdigul, J. (2016). Improvement of fish sauce
quality by sequential inoculation of Tetragenococcus halophilus MS33 and Virgibacillus sp.
SK37 and their detection by quantitative-PCR. Journal of Food Control. Food Control. 73: 930938.
๖) Imsoonthornruksa, S., Udomsil, N., Gosalawit, C., and Ketudat-Cairns, M. (2018). Evaluation
of Nutrients and Functional Properties of Protein in House Cricket ( Acheta domesticus) and
Field Cricket (Gryllus bimaculatus). LWT-Food Science and Technology. (Submitted).
๗ ) Udomsil, N. , Rodtong, S. , and Yongsawatdigul, J. ( 2018) . The Roles of Halobacterium
salinarum on Chemical Properties and Volatile Compounds of Fish Sauce. To be submitted to
Journal of Food Science (Revision process).
 ผลงานวิจัย
๑) การสกัดโปรตีนและการศึกษากิจกกรรมการเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซตที่ได้จาก
จิ้งหรีด (อยู่ระหว่างการดําเนินการวิจัย)
 บทความทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................

๑๒๘

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

 หนังสือ / ตํารา
๑)...........................................................................................................................................................
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑)............................................................................................................................................................
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
๑
กญทอ ๔๖๔
๒
กญทอ ๔๖๙
๓
กญทอ ๓๒๓
๔
กญทอ ๔๖๕
๕
กญทอ ๓๒๑
๖
กญทอ ๓๒๙
๗
กญทอ ๓๔๙
๘
กญทอ ๔๕๗
๙
กญทอ ๓๔๗
๑๐
กญทอ ๓๔๘
๑๑
กญทอ ๔๙๖
๑๒
กญทอ ๑๕๑
๑๓
กญทอ ๔๙๘
๑๔
กทญอ ๔๙๗
๑๕
กทญอ ๔๙๙

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
เทคโนโลยีการหมักอาหาร
การวิเคราะห์อาหาร
อาหารและโภชนาการ
เคมีอาหาร ๑
เคมีอาหาร ๒
จุลชีววิทยาทางอาหาร
ความปลอดภัยในอาหาร
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ศึกษาดูงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาเบื้องต้น
การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
สัมมนา
โครงงานวิจัย

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑
กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๒
กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๑๒๙

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๓-๓-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๓-๓-๗)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๖-๒)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๐-๑๒-๔)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

กญทอ ๓๒๕
กญทอ ๓๕๖
กญทอ ๓๒๐
กญทอ ๓๒๔
กญทอ ๓๔๑
กญทอ ๓๔๒
กญทอ ๓๕๓
กญทอ ๒๔๑
กญทอ ๒๔๒
กญทอ ๔๕๔
กญทอ ๑๐๑
กญทอ ๔๙๓
กทญอ ๔๕๕
กทญอ ๔๙๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

การวิเคราะห์อาหาร
อาหารและโภชนาการ
เคมีอาหาร ๑
เคมีอาหาร ๒
จุลชีววิทยาทางอาหาร ๑
จุลชีววิทยาทางอาหาร ๒
ความปลอดภัยในอาหาร
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ทัศนศึกษาชมโรงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาเบื้องต้น
การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
สัมมนา
โครงงานพิเศษ

๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๖-๒)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๐-๑๒-๔)

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๕) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานทีท่ ํางาน

อํานาจ เจรีรัตน์
ดร.
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๑๙๙ หมู่ ๙ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Biotechnology
University of Tsukuba, Japan
๒๕๔๘
วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๔๐
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๕๓๕

๑๓๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) การผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์
๒) การปรับปรุงและการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
๓) การย่อยสลายพอลิเมอร์ชนิดพอลีเอสเตอร์
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑) Klungsuwan P, Jarerat A, Poompradub S. (2013) Mechanical properties and biodegradability
of cuttlebone/NR composites. Journal of Polymers and the Environment (21): 766-779
๒) Thothong S, Jarerat A, Sriroth K, Tantatherdtam R. (2013) Degradation of porous starch
granules and poly(butylene adipate-co-terephthalate)(PBAT) blends: soil burial and enzymatic
tests. Advanced Materials Research (651): 12-17
๓) Jarerat A, Tangsawangthai S, Ritthiruangdej P, Pongtharangkul T and Amatayakul T (2018)
Batch and repeat-batch fermentation of ammonium lactate from sugar-cane juice by
Lactobacillus jensenii. To be submitted to Bioresource Technology (Revision process).
 ผลงานวิจัย
๑) การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยการผสมพอลิแอลแลคไทด์กับเม็ดแป้งที่ผ่านกระบวนการด้วย
เอนไซม์
 บทความทางวิชาการ
๑)...........................................................................................................................................................
 หนังสือ / ตํารา
๑)...........................................................................................................................................................
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑)............................................................................................................................................................
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั

๑๓๑

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑
กญทอ ๔๖๙ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๒
กญทอ ๒๕๙ กฏหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
๓
กญทอ ๒๓๘ การแปรรูปอาหาร ๑
๔
กญทอ ๓๓๘ การแปรรูปอาหาร ๒
๕
กญทอ ๓๔๙ จุลชีววิทยาทางอาหาร
๖
กญทอ ๓๔๗ จุลชีววิทยาทั่วไป
๗
กญทอ ๓๔๘ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
๘
กญทอ ๔๙๖ ศึกษาดูงาน
๙
กญทอ ๑๕๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
๑๐
กญทอ ๔๙๘ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
๑๑
กทญอ ๔๙๗ สัมมนา
๑๒
กทญอ ๔๙๙ โครงงานวิจัย
๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑
กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๒
กญทอ ๒๓๗ การแปรรูปอาหาร ๑
๓
กญทอ ๓๓๗ การแปรรูปอาหาร ๒
๔
กญทอ ๓๔๑ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๑
๕
กญทอ ๓๔๒ จุลชีววิทยาทางอาหาร ๒
๖
กญทอ ๒๔๑ จุลชีววิทยาทั่วไป
๗
กญทอ ๒๔๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
๘
กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
๙
กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
๑๐
กญทอ ๔๙๓ การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
๑๑
กทญอ ๔๕๕ สัมมนา
๑๒
กทญอ ๔๙๔ โครงงานพิเศษ
๑๓
กญทอ ๔๙๕ สหกิจศึกษา
ที่

๑๓๒

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๓-๓-๗)
๔ (๓-๓-๗)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๖-๒)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๐-๑๒-๔)
จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๓-๓-๗)
๔ (๓-๓-๗)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๖-๒)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๐-๑๒-๔)
๖ (๐-๑๘-๖)

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๖) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานที่ทํางาน

วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
ดร.
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ ถนนพุ ท ธมณฑล สาย ๔ อํ า เภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม
๗๓๑๗๐

๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Food Microbiology
Copenhagen University,
๒๕๕๘
Denmark
M.Sc.
Food safety
Wageningen University, the ๒๕๕๓
Netherlands
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม ๒๕๕๑
มหาบัณฑิต
เกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๔๙
อาหาร (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) การหมักเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae หรือแบบไม่ใช้ยีสต์
๒) จุลชีววิทยา
๓) การหมักโปรไบโอติกส์
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................

๑๓๓

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

 ผลงานวิจัย
๑) Kemsawasd, V., Viana, T., Ardo, Y. & Arneborg, N. Influence of nitrogen sources on growth
and fermentation performance of different wine yeast species during alcoholic fermentation.
Appl. Microbiol. Biotechnol. 2015; 99, 10191–10207.
๒) Chaikham, P., Kemsawasd, V. & Apichartsrangkoon, A. Effects of conventional and ultrasound
treatments on physicochemical properties and antioxidant capacity of floral honeys from
Northern Thailand. Food Biosci. 2016; 15, 19–26.
๓) Kemsawasd, V. et al. Cell-to-cell contact and antimicrobial peptides play a combined role
in the death of Lachanchea thermotolerans during mixed-culture alcoholic fermentation with
Saccharomyces cerevisiae. FEMS Microbiol. Lett. 2015; 362.
๔ ) Kemsawasd, V. , Chaikham, P. & Rattanasena, P. Survival of immobilized probiotics in
chocolate during storage and with an in vitro gastrointestinal model. Food Biosci. 2016; 16,
37–43.
๕ ) Chaikham, P. , Kemsawasd, V. & Seesuriyachan, P. Spray drying probiotics along with
maoluang juice plus Tiliacora triandra gum for exposure to the in vitro gastrointestinal
environments. LWT - Food Sci. Technol. 2017; 78, 31–40.
๖) Branco, P. et al. Saccharomyces cerevisiae accumulates GAPDH-derived peptides on its cell
surface that induce death of non- Saccharomyces yeasts by cell- to- cell contact. FEMS
Microbiol. Ecol. 2017; 93, fix055-fix055.
 บทความทางวิชาการ
๑) วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ ไมโครพลาสติก: จากเครื่องสําอางสู่สารปนเปื้อนในอาหาร. วารสารพิษวิทยาไทย.
๒๕๕๙; ๓๑(๑): ๕๐-๖๑.
 หนังสือ / ตํารา
๑)...........................................................................................................................................................
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑)............................................................................................................................................................
๕. ภาระงานสอน

๑๓๔

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑
กญทอ ๔๙๙
โครงการพิเศษ

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔ (๐-๑๒-๔)

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๗) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
เรณู เย็นเกษ
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ ดร
สังกัด
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานทีท่ ํางาน
๑๙๙ หมู่ ๙ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Sensory Analysis and
Kansas State University,
๒๕๕๔
Consumer Behavior
Manhattan, KS
M.S.
Sensory Analysis and
Kansas State University,
๒๕๔๙
Consumer Behavior
Manhattan, KS
วท.บ.
ชีววิทยาประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
๒๕๔๑
คุณทหาร ลาดกระบัง
๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑๓๕

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑) การประเมินทางประสาทสัมผัสและพฤติกรรมผู้บริโภค
๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................
 ผลงานวิจัย
๑) Yenket, R. and Chambers, E. IV. 2018. Influence of cluster analysis procedures on variation
explained and consumer orientation in internal and external preference maps. J. Sensory Stud.
32. DOI: 10.1111/joss.12296.
 บทความทางวิชาการ
๑)..........................................................................................................................................................
 หนังสือ / ตํารา
๑)...........................................................................................................................................................
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑)...........................................................................................................................................................
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
๑
กญทอ ๑๕๑
๒
กญทอ ๒๓๘
๒
กญทอ ๓๒๙
๓
กญทอ ๔๕๙
๔
กญทอ ๓๒๗
๕
กญทอ ๔๖๙
๖
กญทอ ๓๒๓

ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
การแปรรูปอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓ (๕-๓-๒)
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
๒ (๑-๓-๒)
เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๓ (๓-๐-๖)
การวิเคราะห์อาหาร
๔ (๓-๓-๗)

๑๓๖

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑
กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๒
กญทอ ๒๓๘ การแปรรูปอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
๓
กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
๔
กญทอ ๔๕๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๓ (๒-๓-๕)
๕
กญทอ ๓๕๕ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
๓ (๒-๓-๗)
๖
กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
๑ (๐-๓-๑)
๗
กญทอ ๔๕๕ สัมมนา
๑ (๐-๓-๑)
๘
กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๓ (๓-๐-๖)
๙
กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๓ (๓-๐-๖)
๑๐
กญทอ ๓๒๕ การวิเคราะห์อาหาร
๓ (๒-๓-๕)
๑๑
กญทอ ๔๙๔ โครงการพิเศษ
๔ (๐-๑๒-๔)
๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๘) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานทีท่ ํางาน

เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย
ดร.
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๑๙๙ หมู่ ๙ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๒
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
ผลิตภัณฑ์ประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๔๖
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๕๔๒
๑๓๗

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา
๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร
๓) เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยใช้เครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอย และการเกาะกลุ่มกันแบบฟลูอิดไดซ์เบด
๔) การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีกายภาพของอาหารผง

๔ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................
 ผลงานวิจัย
๑)............................................................................................................................................................
 บทความทางวิชาการ
๑) เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย. ไมโครเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย.๒๕๖๐. วารสารการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง, ๑(๒), ๓๗-๕๑.
 หนังสือ / ตํารา
๑)...........................................................................................................................................................
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑) Sombatwattananggul, N., Chalermsan, W., & Thiengnoi, P. Influence of wall materials and
oil load on physicochemical properties of microencapsulated virgin coconut oil, Poster
presented at The International Conference on Coconut Oil ( ICCO) , Bangkok, Thailand ( March
17-20, 2015)
๒) Duangkum, J., Plaiboon, P., Yooyongwech, S., Thiengnoi, T. & Thiengnoi, P. Development
of sweet potato drink, Poster presented at International Conference on Food and Applied
Bioscience, Chiang Mai, Thailand (February 4-5, 2016)
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั

๑๓๘

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญทอ ๒๓๘
กญทอ ๑๕๑
กญทอ ๒๕๙
กญทอ ๓๓๘
กญทอ ๓๒๙
กญทอ ๔๖๓
กญทอ ๔๗๙
กญทอ ๔๖๙
กญทอ ๔๙๖
กญทอ ๔๕๗
กญทอ ๔๙๙
กญวก ๓๔๔
กญวก ๓๖๒

ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
การแปรรูปอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
กฎหมายและข้อบังคับของผลิตภัณฑ์อาหาร
๒ (๒-๐-๔)
การแปรรูปอาหาร ๒
๔ (๓-๓-๗)
เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา
๓ (๓-๐-๖)
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๓ (๓-๐-๖)
เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาดูงาน
๑ (๐-๓-๑)
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร
๓ (๓-๐-๖)
โครงการวิจัย
๔ (๐-๑๒-๔)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
๒ (๒-๐-๔)
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อการผลิต
๓ (๓-๐-๖)
พืช ๒
กญวก ๔๘๒ ธุรกิจเกษตร
๓ (๓-๐-๖)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑
กญทอ ๒๓๗ การแปรรูปอาหาร ๑
๔ (๓-๓-๗)
๒
กญทอ ๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๓
กญทอ ๓๕๒ กฎ ข้อบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
๒ (๒-๐-๔)
๔
กญทอ ๓๓๗ การแปรรูปอาหาร ๒
๔ (๓-๓-๗)
๕
กญทอ ๓๒๔ เคมีอาหาร ๒
๒ (๒-๐-๔)
๖
กญทอ ๔๖๐ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ํา
๓ (๓-๐-๖)
๗
กญทอ ๔๘๓ เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
๓ (๓-๐-๖)
๘
กญทอ ๔๘๐ เทคโนโลยีการหมักอาหาร
๓ (๓-๐-๖)
๙
กญทอ ๔๕๔ ทัศนศึกษาชมโรงงาน
๑ (๐-๓-๑)

๑๓๙

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

กญทอ ๓๕๓
กญทอ ๔๙๔
กญทอ ๔๕๕
กญทอ ๔๙๕
กญทอ ๔๙๓

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ความปลอดภัยในอาหารและสุขลักษณะ
โครงการพิเศษ
สัมมนา
สหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน

๓ (๓-๐-๖)
๔ (๐-๑๒-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๖ (๐-๑๘-๖)
๒ (๐-๖-๒)

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๙) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานทีท่ ํางาน

รณชัย ยอดดําเนิน
อาจารย์
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๑๙๙ หมู่ ๙ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ

๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๘
วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑๔๐

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
๒) จุลชีวิวิทยาอาหาร
๔ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................
 ผลงานวิจัย
๑)............................................................................................................................................................
 บทความทางวิชาการ
๑)............................................................................................................................................................
 หนังสือ / ตํารา
๑)...........................................................................................................................................................
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑)............................................................................................................................................................
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบนั ไม่มี อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑
๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑
๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๑๔๑

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ฌ. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ/
คํานําหน้า

1.

สิริยุภา เนตรมัย

ดร.

2.

ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล

ดร.

3.

เปรมศิริ สมพรเสริม

ดร.

4.

จีรัณ กิ่งแก้ว

ดร.

5.

นายอารยะ โรจนวณิชชากร

-

คุณวุฒิการศึกษา และ
สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

Ph.D. (Packaging),
Michigan State University
Ph.D. (Packaging),
Michigan State University
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(อาหารเพื่อโภชนาการและ
การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการอิสระ

ภาคผนวก ๗
๑๔๒

นักวิชาการอิสระ
ที่ปรึกษา สํานักอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๑-๘)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔๓

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๔๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๔๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๔๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๔๗

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๔๘

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๔๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๒

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๓

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๘

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๕๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๒

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๓

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๗

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๘

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๖๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๒

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๓

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๘
คําสง่ ั คณะกรรมการพ ัฒนาหล ักสูตร
่ นงาน
หรือผูร้ ับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลน
่ ั กรองหล ักสูตรของสว

๑๗๔

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๙
เอกสารเกีย
่ วก ับความร่วมมือ
ก ับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)

๑๗๗

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๘

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๗๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา
 ตรี  โท  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑๘๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

