ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Food Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Food Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Food Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับเอกสารและตาราในวิชาหลักเป็นตาราภาษาต่างประเทศ
โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ภาควิชาวิศวกรรมอาหารได้ส่งบุคลากรไปดูงานและเจรจาขอความร่วมมือและช่วยเหลือทั้งด้านการสอนและงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา
และวิจัยในต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ รายชื่อสถาบันการศึกษาและวิจัยที่ได้ติดต่อขอความ
ร่วมมือไว้มีดังนี้
แคนาดา :
- McGill University
ออสเตรเลีย :
- University of New South Wales
สหราชอาณาจักร :
- University of Birmingham
- University of Nottingham
- University of Reading
สหรัฐอเมริกา :
- Purdue University
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- Ohio State University
- Virginia Polytechnic Institute and State University
- University of Massachusetts, Amherst
- University of Georgia
- Washington State University
สิงคโปร์ :
- National University of Singapore
เบลเยี่ยม :
- University of Liege
สิงคโปร์ :
- National University of Singapore
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
วิศวกรอาหาร วิศวกรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรกระบวนการผลิตอาหาร นักวิจัยด้านอาหารทั้งในภาครัฐและเอกชน เจ้าของกิจการ
วิศวกรฝ่ายขายหรือตลาด
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชือ่ -สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
รศ.ดร. ทิพาพร อยู่วิทยา
Doctorat (Food Biochemistry)
National Institute of Applied Science Toulouse (2529)
รศ.ดร. อัมพวัน ตั๊นสกุล
Ph.D. (Food Engineering)
Virginia Polytechnic Institute and State University (2539)
รศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Birmingham (2543)
รศ.ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Ph.D. (Chemical Engineering)
McGill University (2544)
ผศ.ดร. มณฑิรา นพรัตน์
Ph.D. (Chemical Engineering)
The University of Queensland (2533)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในการเป็น “ครัวของโลก” เมื่อปี 2546 ไทยเป็นผู้นาในการผลิตอาหาร
และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานแปรรูปอาหารกว่า 10,000 ราย (ในจานวนนี้เป็นผู้ผลิตขนาดเล็กกว่า 85 %) มีการ
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ส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารคิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด การพัฒนาบุคลากรด้านนี้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้ง
ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน ฯลฯ ซึ่งในที่สุดประเทศไทยจะได้รับผลตอบแทนจากภาษี (หลายอย่าง) เพิ่มขึ้น
สามารถนาไปพัฒนาประเทศต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทางาน ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่จะทางานนอกประเทศได้จะทาให้ประเทศมีความได้เปรียบและแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและนานาประเทศได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.12 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างกาลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างกาลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงทักษะด้านวิศวกรรมอาหาร และมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและวัฒนธรรมโดยการสอดแทรกความรู้ไปพร้อมๆ กับจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
มุ่งมั่น
เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธารง
ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับโลก
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้อง
เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดสอนโดยคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13. 3 การบริหารจัดการ
บริ ห ารจั ด การโดยคณะกรรมการวิ ช าการของภาควิ ช าฯ ในรายวิ ช าที่ ต้ อ งส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย น หรื อ เชิ ญ คณาจารย์ จ ากภาควิ ช าอื่ น จาก
ภาคอุตสาหกรรม มาสอนที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะมีการมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรแรก
เป็นหลักสูตรแผน ก 2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนหลักสูตรที่สองคือ หลักสูตรทักษะวิศวกรรมอาหาร แผน ข เรียนรายวิชาและ
ทาโครงงานวิจัยพิเศษ 6 หน่วยกิต หลักสูตรทั้งสองเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมอาหาร มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในการตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้หลักสูตรแผน ข เน้นการมี
ส่วนร่วมโดยตรงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ มุมมองและความเข้าใจที่ชัดเจนกับสภาพจริงของอุตสาหกรรมอาหาร อันจะนาไปสู่
การถ่ ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภาควิชาฯ คาดหวั งว่ามหาบัณฑิ ตที่สาเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรนี้จะทันต่ อ
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในการทางาน มีความสามารถที่จ ะเรียนรู้เองอย่างต่อ เนื่อง มีมุมมองและความเข้ าใจ ที่ชัดเจนต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศได้เป็นอย่างดี
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรที่มีความสาคัญในการแก้ปัญหาของประเทศ บุคลากรที่สาเร็จการศึกษาจะช่วยเพิ่มคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิต และเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตวิศวกรอาหารระดับมหาบัณฑิตที่มคี วามรู้ความสามารถในการวิจัย พัฒนา เรียนรู้และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมโดยตรงในภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษาของชาติ และให้มหาวิทยาลัยได้ทางานวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของมหาบัณฑิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่า - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรที่เป็นที่ - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
กว่าที่ สกอ. กาหนด
ยอมรับในระดับนานาชาติ และติดตามประเมิน
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ - สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การท างานวิ จั ย ร่ ว มกั บ ภาค - รายงานการสัมภาษณ์ และผลการประชุมการ
ความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี - สัมภาษณ์หัวหน้างานของศิษย์เก่า
- ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปัจจุบัน
- สัมภาษณ์ศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมิน
ภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย เพื่อนามา
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิศวกรรมเคมี เครื่องกล อุตสาหการ วิศวกรรมเกษตร หรือสาขาใกล้เคียง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.5 หรือ มีประสบการณ์งานผลิตในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าจะต้องปรับตัวเกีย่ วกับวิธีการเรียนแบบ Problem Based ด้วย เพราะจะต้องเรียนหนักกว่าปกติอยู่บ้าง รวมถึงการปรับเข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ได้โดยเร็ว
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกจะมีกจิ กรรม Learning Lego กับการเรียนภาษาอังกฤษ และมีปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษาทดลองปรับตัว
และเตรียมตัว
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนรับนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนรวม 2554 - 2558
แผน ก 2
ชั้นปีที่ 1
12
12
12
12
12
60
ชั้นปีที่ 2
12
12
12
12
48
รวมแผน ก 2
12
24
24
24
24
108
แผน ข
ชั้นปีที่ 1
16
16
16
16
16
80
ชั้นปีที่ 2
16
16
16
16
64
รวมแผน ข
16
32
32
32
32
144
รวมทั้งสิ้น (แผน ก 2+ ข)
28
56
56
56
56
252
คาดว่าจะจบการศึกษา
28
56
56
56
196
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสาหรับนักศึกษา แผน ก 2ใช้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
12,000 บาท
24,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน (1,000 บาท/หน่วยกิต)
12,000 บาท
24,000 บาท
ค่าลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(2,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
96,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

686,000

721,000

757,000

795,000

834,000

ค่าลงทะเบียน

456,000

479,000

503,000

528,000

555,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

840,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,320,000

2,640,000

2,640,000

2,640,000

2,640,000

3,302,000

5,520,000

5,580,000

5,643,000

5,709,000

เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
รวมรายรับ
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2.6.2

งบประมาณรายจ่าย (หน่วย :บาท)
หมวดเงิน

งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2554

ปีงบประมาณ
2556

2555

2557

2558

3,019,000

3,288,000

3,852,000

4,083,000

4,328,000

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา

411,000

432,000

453,000

476,000

500,000

-

432,000

432,000

432,000

432,000

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

732,000

769,000

808,000

848,000

890,000

4,162,000

4,921,000

5,545,000

5,839,000

6,150,000

24

24

รวม
จานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

12

24

346,833

24
205,042

231,042

243,292

256,250

*หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 256,440 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
งบประมาณสาหรับการผลิตนักศึกษา แผน ข ไม่ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยจะเป็นงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก และรายรับค่าลงทะเบียน+ค่าบารุงการศึกษาโดยตรง ดังนี้
2.6.3 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
12,000 บาท
24,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน (1,000 บาท/หน่วยกิต)
12,000 บาท
24,000 บาท
ค่าลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(2,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
96,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

971,000

1,019,000

1,070,000

1,124,000

1,180,000

ค่าลงทะเบียน

645,000

677,000

711,000

746,000

784,000

เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก

10,500,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

รวมรายรับ

12,116,000

14,696,000

14,781,000

14,870,000

14,964,000

2.6.4

งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน

งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

2554

2555

4,528,000
2,000,000

5,192,000
2,120,000

ปีงบประมาณ
2556
5,136,000
2,226,000

2557

2558

5,445,000
2,337,000

5,771,000
2,454,000
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หมวดเงิน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม

1,344,000
1,035,000
8,907,000

จานวนนักศึกษา *

16

32

32

32

32

556,600

346,400

349,700

364,600

380,300

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
*หมายเหตุ

ปีงบประมาณ
2,688,000
2,688,000
1,087,000
1,141,000
11,087,000
11,191,000

2,688,000
1,198,000
11,668,000

2,688,000
1,258,000
12,171,000

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 399,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2
ก. หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข
ก. หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ
นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 601วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับระดับคะแนนการ
ทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
FDE
หมายถึง วิชาของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
LNG
หมายถึง วิชาของคณะศิลปะศาสตร์
ET
หมายถึง วิชาของคณะพลังงานและวัสดุ
รหัสตัวเลข
มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข
1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี

เลข
5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข
6 ขึ้นไป หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารพื้นฐาน
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรรมศาสตร์พื้นฐาน
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
เลข 4-5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะเรื่อง
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาเชิงสัมมนา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/วิชาที่ลงมือปฏิบัติ
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่างๆ

8

แผน ก 2
ก. หมวดวิชาบังคับ (Compulsory)
12 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 สาหรับนักศึกษาที่มพี ื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
FDE 501
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 1
3 (3-0-9)
Food Science Concepts I
FDE 502
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 2
3 (3-0-9)
Food Science Concepts II
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3-0-9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-9)
Transport Phenomena in Food Processing
กลุ่ม 2 สาหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์
FDE 511
หลักวิศวกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Food Engineering Concepts
FDE 513
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Mathematics
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3-0-9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถา่ ยเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-9)
Transport Phenomena in Food Processing
หมายเหตุ วิชาใดที่เคยเรียนมาแล้ว ภาควิชาฯจะพิจารณาจัดให้เรียนวิชาอื่นแทน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
ภาควิชาฯ
ข. หมวดวิชาเลือก (Elective)
12 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาภาควิชาฯ
FDE 504
เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
3 (2-3-9)
Technology of Food Preservation

FDE 506

สมบัติของระบบแขวนลอย
3 (3-0-9)
Properties of Colloidal System
FDE 514
การควบคุมกระบวนการ เครื่องมือวัดและระบบต้นกาลัง
3 (3-0-9)
Process Control, Instrumentation and Utilities
FDE 521
วิศวกรรมกระบวนการผลิตอาหาร
3 (2-3-9)
Food Process Engineering
FDE 523
เครื่องมือกลและระบบต้นกาลังในกระบวนการผลิตอาหาร
3 (3-0-9)
Food Machinery and Utilities
FDE 613
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-9)
Reaction Kinetics in Food Processing
FDE 619
การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Food Process Modeling
FDE 622
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุทางชีวภาพ
3 (2-3-9)
Physical and Engineering Properties of Foods and Biomaterials
FDE 632
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Computer Applications in Food Industry
FDE 641
การอบแห้งอาหารเชิงอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Industrial Drying of Foods
FDE 647
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร 1
3 (3-0-9)
Selected Topic in Food Engineering I
FDE 648
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร 2
3 (3-0-9)
Selected Topic in Food Engineering II
FDE 650
การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
3 (3-0-9)
Process Design for Food Industry
FDE 661
การจัดการคุณภาพชั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Quality Management
FDE 662
การบริหารทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Engineering Management in Food Industry
FDE 692
โครงการศึกษาพิเศษ
3 (0-6-12)
Special Study Project
FDE 696
ทักษะวิศวกรรมอาหารพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Fundamentals of Food Engineering Practice
ET 627
การออกแบบระบบพลังงาน
3 (3-0-9)
Energy System Design
หรือ วิชาอื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาภาควิชาฯ
ค. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
12 หน่วยกิต
FDE 691
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
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10
แผน ข
ก. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 สาหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
FDE 501
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 1
3 (3-0-9)
Food Science Concepts I
FDE 502
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 2
3 (3-0-9)
Food Science Concepts II
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3-0-9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-9)
Transport Phenomena in Food Processing
กลุ่ม 2 สาหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์
FDE 511
หลักวิศวกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Food Engineering Concepts
FDE 513
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Mathematics
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3-0-9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-9)
Transport Phenomena in Food Processing
หมายเหตุวิชาใดที่เคยเรียนมาแล้ว ภาควิชาฯจะพิจารณาจัดให้เรียนวิชาอื่นแทน ทั้งนี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
ภาควิชาฯ
ข. หมวดวิชาเลือก (Elective)
18 หน่วยกิต
FDE 504
เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
3 (2-3-9)
Technology of Food Preservation
FDE 506
สมบัติของระบบแขวนลอย
3 (3-0-9)
Properties of Colloidal System
FDE 514
การควบคุมกระบวนการ เครื่องมือวัดและระบบต้นกาลัง
3 (3-0-9)
Process Control, Instrumentation and Utilities
FDE 521
วิศวกรรมกระบวนการผลิตอาหาร
3 (2-3-9)
Food Process Engineering
FDE 523
เครื่องมือกลและระบบต้นกาลังในกระบวนการผลิตอาหาร
3 (3-0-9)
Food Machinery and Utilities
FDE 613
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-9)
Reaction Kinetics in Food Processing
FDE 619
การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Food Process Modeling

FDE 622

สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุทางชีวภาพ
3 (2-3-9)
Physical and Engineering Properties of Foods and Biomaterials
FDE 632
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Computer Applications in Food Industry
FDE 641
การอบแห้งอาหารเชิงอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Industrial Drying of Foods
FDE 647
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร 1
3 (3-0-9)
Selected Topic in Food Engineering I
FDE 648
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร 2
3 (3-0-9)
Selected Topic in Food Engineering II
FDE 650
การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
3 (3-0-9)
Process Design for Food Industry
FDE 661
การจัดการคุณภาพชั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Quality Management
FDE 662
การบริหารทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-9)
Engineering Management in Food Industry
FDE 694
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 1
3 (0-6-12)
Research Project in Food Industry I
FDE 695
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 2
3 (0-6-12)
Research Project in Food Industry II
FDE 696
ทักษะวิศวกรรมอาหารพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Fundamentals of Food Engineering Practice
ENT 613
การออกแบบระบบพลังงาน
3 (3-0-9)
Energy System Design
หรือวิชาอื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาภาควิชาฯ
ค. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
FDE 697
โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ
6 หน่วยกิต
Special Research Project
3.1.4 แผนการศึกษา
ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1
LNG 601
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
ไม่นับหน่วยกิต
Foundation English for International Programs
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12
แผน ก 2
กลุ่ม 1 สาหรับนักศึกษาที่มพี ื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FDE 501
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 1
Food Science Concepts I

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3 - 0 - 9)

FDE 502

หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 2
3 (3 - 0 - 9)
Food Science Concepts II
FDE XXX
วิชาเลือก 1
3 (X - X - X)
FDE XXX
วิชาเลือก 2
3 (X - X - X)
รวม
12 (X - X - X)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3 - 0 - 9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
Transport Phenomena in Food Processing
FDE XXX
วิชาเลือก 3
3 (X - X - X)
FDE XXX
วิชาเลือก 4
3 (X - X - X)
รวม
12 (X - X - X)
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก 2 ควรลงทะเบียนเรียนวิชา FDE 692 โครงการศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 691
วิทยานิพนธ์
6 (0 - 12 - 24)
Thesis
รวม
6 (0 - 12 - 24)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 691
วิทยานิพนธ์
6 (0 - 12 - 24)
Thesis
รวม
6 (0 - 12 - 24)
กลุ่ม 2 สาหรับนักศึกษาที่มพี ื้นฐานวิทยาศาสตร์ แผน ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 511
หลักวิศวกรรมอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
Food Engineering Concepts
FDE 513
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3 - 0 - 9)
Applied Mathematics
FDE XXX
วิชาเลือก 1
3 (X - X - X)
FDE XXX
วิชาเลือก 2
3 (X - X - X)
รวม
12 (X - X - X)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3 - 0 - 9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
Transport Phenomena in Food Processing
FDE XXX
วิชาเลือก 3
3 (X - X - X)
FDE XXX
วิชาเลือก 4
3 (X - X - X)
รวม
12 (X - X - X)
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก 2 ควรลงทะเบียนเรียนวิชา FDE 692 โครงการศึกษาพิเศษในภาการศึกษาฤดูร้อน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FDE 691
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
FDE 691
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
แผน ข
กลุ่ม 1 สาหรับนักศึกษาที่มพี ื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FDE 501
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 1
Food Science Concepts I
FDE 502
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 2
Food Science Concepts II
FDE XXX
วิชาเลือก 1
FDE XXX
วิชาเลือก 2
รวม

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-12-24)
6(0-12-24)
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-12-24)
6(0-12-24)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3 - 0 - 9)
3 (3 - 0 - 9)
3 (X - X - X)
3 (X - X - X)
12 (X - X - X)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3 - 0 - 9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
Transport Phenomena in Food Processing
FDE XXX
วิชาเลือก 3
3 (X - X - X)
FDE XXX
วิชาเลือก 4
3 (X - X - X)
รวม
12 (X - X - X)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 694
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 1
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry I
FDE 695
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 2
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry II
หรือ
FDE 697
โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ
6 (0-12-24)
Special Research Project
รวม
6 (0-12-24)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 694
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 1
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry I
FDE 695
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 2
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry II
หรือ
FDE 697
โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ
6 (0-12-24)
Special Research Project
รวม
6 (0-12-24)
กลุ่ม 2 สาหรับนักศึกษาที่มพี ื้นฐานวิทยาศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 511
หลักวิศวกรรมอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
Food Engineering Concepts
FDE 513
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3 - 0 - 9)
Applied Mathematics
FDE XXX
วิชาเลือก 1
3 (X - X - X)
FDE XXX
วิชาเลือก 2
3 (X - X - X)
รวม
12 (X - X - X)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 601
การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3 - 0 - 9)
Planning and Analysis of Experiments
FDE 618
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
Transport Phenomena in Food Processing
FDE XXX
วิชาเลือก 3
3 (X - X - X)
FDE XXX
วิชาเลือก 4
3 (X - X - X)
รวม
12 (X - X - X)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 694
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 1
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry I
FDE 695
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 2
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry II
หรือ
FDE 697
โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ
6 (0-12-24)
Special Research Project
รวม
6 (0-12-24)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FDE 694
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 1
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry I
FDE 695
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 2
3 (0 - 6 - 12)
Research Project in Food Industry II
หรือ
FDE 697
โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ
6 (0-12-24)
Special Research Project
รวม
6 (0-12-24)
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 รศ.ดร. ทิพาพร อยู่วิทยา
Doctorat (Food Biochemistry), National
6
6
6
6
6
Institute of Applied Science Toulouse
2 รศ.ดร. อัมพวัน ตั๊นสกุล
Ph.D. (Food Engineering), Virginia
6
6
6
6
6
Polytechnic Institute and State University
3 รศ.ดร. นภาพร เชี่ยวชาญ
Ph.D. (Chemical Engineering), University of
6
6
6
6
6
Birmingham
4 รศ.ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา Ph.D. (Chemical Engineering), McGill
6
6
6
6
6
University
5 ผศ.ดร. มณฑิรา นพรัตน์
Ph.D. (Chemical Engineering),
6
6
6
6
6
The University of Queensland
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1

ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

2

รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
ผศ.ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส
ดร. นฤพล อินทะสันตา

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553
6
6

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557
6
6
6
6
6

6

6

6

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),
หน่วยงานที่สังกัด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Food Engineering), Ohio State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Food Science), University of Guelph
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Polymer Science and Engineering), University สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
of Massachusetts
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ในหลักสูตรแผน ก 2 จะใช้วิชา FDE 692 โครงการศึกษาพิเศษ เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหา รายละเอียดให้ดูที่คาอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรแผน ข จะใช้วิชา FDE 694 และ FDE 695 โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหา รายละเอียดให้ดูที่
คาอธิบายรายวิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ในหลักสูตรแผน ก 2 วิชา FDE 692 โครงการศึกษาพิเศษ จะมีการสอบปากเปล่า อย่างน้อย 3 ครั้ง (Proposal, Progress, Final Defense) ทั้ง
จากกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
ในหลักสูตรแผน ข วิชา FDE 694 และ FDE 695 โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร จะมีการสอบปากเปล่า อย่างน้อย 6 ครั้ง (Proposal,
Progress, Final Defense) ทั้งจากกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
4.2 ช่วงเวลา
ในหลักสูตรแผน ก 2 วิชา FDE 692 โครงการศึกษาพิเศษ เป็นช่วงภาคฤดูร้อน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1
ในหลักสูตรแผน ข วิชา FDE 694 และ FDE 695 โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ ในปีที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 15-20 สัปดาห์ หรือตามวันเวลาทางานของภาคอุตสาหกรรม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
โครงงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่จะทา ควรเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นใหม่ ไม่ซ้าซ้อนกับงานที่เคยมีมาแล้ว มีคุณค่าเชิงวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการ เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องนาเสนอ ข้อ เสนอโครงการ รายงาน
ความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ต่อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
ทั้งหมด ต้องได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาดาเนินการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนีง้ านวิจัยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า
o มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ตนทาวิจัยอยู่
o มีความสามารถในการหาข้อมูล ทาการทดลอง ประมวลผล และมีความคิดอย่างเป็นระบบ
o มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
o มีความสามารถที่จะสื่อสารให้ผู้อนื่ รับรูค้ วามคิดของตนเองได้
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรแผน ก 2 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
หลักสูตรแผน ข เริ่มทาโครงการศึกษาวิจัยพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต สาหรับแผน ก 2 และ 6 หน่วยกิต สาหรับแผน ข
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ มีกาหนดการ เรื่องการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การนาเสนอ การสอบความก้าวหน้า และการสอบจบเป็นประจาทุกปี นักศึกษา ควร
นัดหมายเพื่อพบและปรึกษา รวมถึงรายงานความคืบหน้า และปัญหาต่างๆกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.6 กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลนักศึกษาตั้งแต่เริ่มนาเสนอข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า อย่างน้ อย เทอมละ 1 ครั้ง
และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
กลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน จะใช้กลไกการได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 1 ครั้ง
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
นักศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนองานทุกครั้ง
กาหนดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการสอบจบด้วย
ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning Ability) และ ทุกภาคการศึกษาจะมีวิชาทีเ่ ป็น Problem Based ที่คาดว่าใช้ฝึกทักษะในการเรียนรู้และ
แก้ปัญหา (Problem Solving)
แก้ปัญหาเชิงวิชาการ
มีทักษะการเป็นผูน้ าและทางานเป็นทีม
การทางานในวิชา Problem Based จะให้ทางานเป็นทีมด้วย
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดตี ่อจรรยาบรรณทาง มีการปฐมนิเทศ การดูงาน การฝึกอบรมจากบุคคลภายนอก และปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษา
วิชาชีพ รวมถึงมีจิตสานึกสาธารณะ
ซึมซับเรื่องเหล่านี้
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวินัย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
(4) สามารถวิเ คราะห์ ปัญ หาหรื อข้ อขั ด แย้ งตามหลั กการและเหตุผ ลทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละวิศ วกรรมศาสตร์โ ดยคานึง ถึ ง
ผลกระทบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยคานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสาคัญ
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) แจ้งเรื่อง การตรงต่อเวลา การทาการบ้าน การทางานกลุ่ม การแต่งกาย
(2) กาหนดให้ใช้ Free Soft Ware เช่น Ubuntu, Scilab
(3) แทรกเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยคานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสาคัญ ในวิชาเรียนบางวิชา
(4) มีการปฐมนิเทศ การดูงาน การฝึกอบรมจากบุคคลภายนอก และปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษา ซึมซับเรื่องเหล่านี้
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ใช้กลไกการประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน และ อาจารย์ประเมินนักศึกษาประจาปี
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหารอย่างถ่องแท้
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหารในการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
(3) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้และประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหาร เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
(5) มีความตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับ ระดับชาติและนานาชาติที่มผี ลกระทบต่อวิชาชีพ และสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การเรียนการสอนแบบปกติ บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และงานที่
มอบหมายให้
(2) การเรียนแบบ Problem Based
(3) มีสถานฝึกทักษะให้ฝึกทักษะ
(4) มีการทางานวิจัย นาเสนอผลงานวิจัยของตนเองโดยไม่ลอกเลียนมาจากที่อื่น
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สอบ
(2) ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
(3) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(4) ผลงานทีเ่ ผยแพร่
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปัญหาใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(3) สามารถใช้ข้อมูลจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
(4) สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ตลอดจนวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
(5) สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรียนแบบ Problem Based
(2) มีสถานฝึกทักษะให้ฝึกทักษะ
(3) มีการทางานวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
(2) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็ น ในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง แสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา ใน
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพ
(3) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ รวมถึง สามารถแสดงทักษะ
การเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานเป็นกลุ่ม
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี Presentation, Question and Recommendation เป็นภาษาอังกฤษ
(2) การเรียนแบบ Problem Based แบบกลุ่ม มีความรับผิดชอบร่วมกัน
(3) มี Site ให้ฝึกทักษะ แบบทาเป็นทีม
(4) มีการแบ่งพื้นทีท่ างานวิจัยที่อนั ตรายออกจากบริเวณปกติ
(5) มีการอบรม Safety and Environment ทุกปี
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
(2) ใช้กลไกการประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน และ อาจารย์ประเมินนักศึกษา ประจาปี
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
(4) ประเมินจากประวัติการเกิดอุบัตเิ หตุ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ
(2) สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญ
ั หา โดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้ความรู้ทางคณิตสาสตร์และสถิติในการอภิปรายผลงานวิจัยหรือปัญหาทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
(5) สามารถนาเสนอผลงานโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ

20
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) หลายวิชามัก มอบหมายให้นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาตั้งแต่ การทาสมดุลของระบบ ข้อสมมุติฐาน การหาคาตอบ ผล
ของคาตอบ เมื่อเทียบกับระบบจริง เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง ซึ่งมักจะใช้ Computer
คานวณ
(2) มีการค้นคว้าผ่าน Online Database ของห้องสมุด มีการนาเสนองานทุกภาคการศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอบ
(2) ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
รายวิชา

LNG 601 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สาหรับหลักสูตรนานาชาติ
Foundation English for International
Programs 3 (2-2-9)

1

2

3

4

○

○

○

○

5

1

2

3

4



○

5

1

2

3

○

○

○

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5





○





5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

○
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1)เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
ของความเป็นมนุษย์
คณิตศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิศวกรรมอาหาร
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5





○



○







○







○



○







○
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○



















































รายวิชา

FDE 501 หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 1
Food Science Concepts I
FDE 502 หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 2
Food Science Concepts II
FDE 504 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
Technology of Food Preservation
FDE 506 สมบัติของระบบแขวนลอย
Properties of Colloidal System
FDE 511 หลักวิศวกรรมอาหาร
Food Engineering Concepts
FDE 513 คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Mathematics
FDE 514 การควบคุมกระบวนการ
เครื่องมือวัดและระบบต้นกาลัง
Process Control, Instrumentation and
Utilities
FDE 521 วิศวกรรมกระบวนการผลิต
อาหาร
Food Process Engineering
FDE 523 เครื่องมือกลและระบบต้น
กาลังในกระบวนการผลิตอาหาร
Food Machinery and Utilities

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
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○
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5




○





○





































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

FDE 601 การวางแผนและการวิเคราะห์
ผลการทดลอง
Planning and Analysis of Experiments
FDE 613 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Reaction Kinetic in Food Processing
FDE 618 ปรากฏการณ์ถ่ายเทใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร
Transport Phenomena in
Food Processing
FDE 619 การจาลองแบบกระบวนการ
ทางวิศวกรรมอาหาร
Food Process Modeling
FDE 622 สมบัติทางกายภาพและ
วิศวกรรมของอาหารและวัสดุทาง
ชีวภาพ
Physical and Engineering Properties of
Foods and Biomaterials
FDE 632 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในอุตสาหกรรมอาหาร
Computer Applications in Food Industry
FDE 641 การอบแห้งอาหารเชิง
อุตสาหกรรม
Industrial Drying of Foods

1

2

3
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1
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3
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○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

FDE 647 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
อาหาร 1
Selected Topic in Food Engineering I
FDE 648 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
อาหาร 2
Selected Topic in Food Engineering II
FDE 650 การออกแบบกระบวนการ
ผลิตอาหาร
Process Design for Food Industry
FDE 661 การจัดการคุณภาพชั้นสูง
Advanced Quality Management
FDE 662 การบริหารทางวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหาร
Engineering Management in Food
Industry
FDE 691 วิทยานิพนธ์ Thesis
FDE 692 โครงการศึกษาพิเศษ
Special Study Project
FDE 694 โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรม
อาหาร 1
Research Project in Food Industry I
FDE 695 โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรม
อาหาร 2
Research Project in Food Industry II
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5



























































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

































รายวิชา

FDE 696 ทักษะวิศวกรรมอาหาร
พื้นฐาน
Fundamentals of Food Engineering
Practice
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม

(4) สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยคานึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็น
สาคัญ

2. ความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหารอย่างถ่องแท้
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหารในการ
ปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการและวิชาชีพ
(3) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้และประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมอาหารเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ
(4) ) มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบันที่มตี ่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและ
ต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
(5) มีความตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับ ระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ และสามารถ
นาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถ
ปฏิบตั ิในการจัดการปัญหาใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ
ใช้ภาษา
อังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
ข้อมูลไม่เพียงพอ
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอ
เหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
มีความ
ซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพ
(3) สามารถใช้ข้อมูลจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ (3)สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(4) สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ตลอดจน
วางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
(5) สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ

(4)รูจ้ ักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(5)สามารถแสดงทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานเป็นกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์
และทางสถิติ
(2)สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้
เครื่องมือทางคณิต
ศาสตร์และสถิติอย่างเหมาะสม

(3)สามารถใช้ความรู้ทางคณิตสาสตร์และสถิติในการอภิปรายผลงานวิจัย
หรือปัญหาที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน

(5) สามารถนาเสนอผลงานโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งใน
รูปแบบทีเ่ ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา บุคคลและความรับผิดชอบ
1
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัว
เลขในการสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) ตระหนักใน วัฒนธรรมอันดีของไทย
ซาบซึ้งในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
(2) การวินิจฉัยปัญหาอย่างผู้รดู้ ้วยความยุติธรรม
อย่างชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้น
ตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม

(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษาอย่างลึกซื้ง

(3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม

(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการในศาสตร์ที่ศึกษา

(2) สามารถศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ความรู้
ทางวิชาการ หรืองานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่
หรือเพื่อแก้ปัญหาในวิชาชีพ

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
และสร้างสรรค์
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวย
ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความสะดวกในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
องค์ความรูเ้ ดิมหรือเสนอเป็นความรูใ้ หม่
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผน และดาเนินการโครงการวิจัยค้น (3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์เพื่อเป็นส่วนร่วม
คว้าทางวิชาการ และความรูเ้ พิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรือเสนอแนะสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดีงาม และถูกต้อง
ทางองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญ
(4) สามารถวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
(4) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ ในศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง มีความรูใ้ นแนวกว้าง ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ของศาสตร์ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) สามารถบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ที่ศึกษา
(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ

(4) สามารถวางแผน และมีความรับผิดชอบ
ในการกระทาของตนเองและงานในกลุ่ม
ตลอดจนพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถเป็นผู้ริเริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครือ่ งมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการทางานที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม กับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม ในการนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา จะทาโดยการพิจารณา แผนการสอน การประเมิน
การสอนจากนักศึกษา ข้อสอบ การประเมินข้อสอบ การเฉลยข้อสอบ และคะแนนสอบที่ได้ ของนักศึกษารายบุคคล
ในกรณีที่รายวิชาที่ไม่มีการสอบ จะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละคนเป็นระยะ แล้วแต่ลักษณะของวิชานั้น เช่น วิชาการ
ออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร จะประเมินทุก 2 สัปดาห์ วิชาโครงการศึกษาพิเศษ โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ จะประเมิน อย่างน้อย 3 ครั้ง
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ใช้การสัมภาษณ์หัวหน้างานของบัณฑิตเพื่อนามาทวนสอบการมาตรฐานการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ใช้หลักการอาจารย์พี่เลี้ยง โดยอาจารย์ใหม่จะได้รับการดูแลทั้งด้านวิชาการ วิจัย และสังคม จากอาจารย์อาวุโส อย่างน้อย 2 ท่าน
ในกรณีที่เป็นงานที่สถานฝึกทักษะ อาจารย์ใหม่ต้องไปฝึกฝนประสบการณ์ร่วมกับอาจารย์เก่าก่อน อย่างน้อย 6 เดือน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ใช้กลไกการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของมหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ใช้กลไกการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ใช้ระบบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาภาควิชาฯ ติดตาม ประเมิน และแก้ไข และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ดัง
รายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มี - กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่วางแผน - ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้อง
ควบคุมและกากับดูแล รวมถึงจัดระบบการเรียนการ
หลักสูตร
กับปรัชญา และวัตถุประสงค์
สอนเพื่อให้ผรู้ ับการศึกษาได้รับการพัฒนา และ
- ประเมินหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดย
ของหลักสูตร
เรียนรู้ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
- กาหนดให้มีการสร้างความร่วมมือในด้านการเรียน
ภาควิชาฯ และคณะกรรมการ
การสอน การทาวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูล
และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ผลการเรียนการสอน จานวน
- กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา จานวน
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน และคุณภาพ
ผลงานวิจัย ความร่วมมือกับ
การศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการ
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 4 ปี
เป็นต้น
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งได้จากมหาวิทยาลัย ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นทั้งเงินสนับสนุนจากรัฐและรายได้
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณส่วนนี้จะบริหารผ่านระบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค)
งบประมาณอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกและเอกชน งบประมาณส่วนนี้จะบริหารผ่าน สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (ได้แก่ทุนที่ให้กับนักศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยและ ค่าใช้สอยต่างๆ)
นอกจากนี้งบประมาณสาหรับการวิจัย จะบริหารเป็นเอกเทศผ่านงานวิจัยนั้นๆที่ได้รบั ทุนมา
การบริหารและการตรวจสอบงบประมาณจะเป็นไปตามวิธีการของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 ภาควิชามีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานการสอน และงานวิจัย ดังนี้
ก. อุปกรณ์การแปรรูปอาหาร (Food Processing Equipment)
o Drying Units : Spouted Bed Dryer, Freeze Dryer, Drum Dryer, Spray Dryer, Low Pressure
Superheated Steam Dryer (LPSSD), Microwave Vacuum Dryer, Tray Dryer, Cabinet Dryer
o Thermal Processing Units: Canning System, Ohmic Heater, Vacuum-Fryer
o Freezing Units: Individually Quick Freezer, Walk-in Freezer, Chilling Room
o Food Preparation Units: Crusher, Mixing Tanks, Homogenizer, Double-Jacketed Kettles,
Steam Blancher, Rotary Evaporator
ข. อุปกรณ์วิเคราะห์ (Analytical Equipment)
o Differential Scanning Calorimeter (DSC)
o Digital Colorimeter
o Texture Analyzer
o Rheometer (Concentric Type)
o Thermal Conductivity Meter
o Planimeter
o Proximate Analysis Instruments : Protein, Fat, Fiber, Moisture, Ash Analyzer
o High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
o Gas Chromatograph (GC)
o Spectrophotometer
o Water Activity Analyzer
o Infrared Moisture Analyzer
o Refrigerated Centrifuge
o Autoclave
o Laminar Flow
o Incubator
o Controlled-Environmental Shaker
o Microscope Equipped with a Camera
o Shaking Water Bath
o Hot-Wire Anemometer

o Tachometer
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o Fo-Determination Instrument (Ellab)
o Contact Surface Digital Thermometer
o Data Acquisition System
o Differential Pressure Transmitter
o Temperature Transmitter
o Electromagnetic Flow meter
o Electronic Identification Devices
o Overhead Stirrer
o Sieve Shaker
o Industrial Electronic Balance
o เครื่องกลึง
o เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
o เครื่องเจาะสว่านแบบตั้งพื้น
o เครื่องเลื่อยชัก (Sawing machine)
o Note Book และ LCD Projector 2 ชุด

2.2.2 ห้องสมุด
ใช้สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 124,404 รายการ และมี
วารสารวิชาการต่างๆกว่า 2,500 รายการ มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 เล่ม และมีระบบ On Line DBs ของ
ห้องสมุด
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเก่า ด้วยการขอกู้ยืมจากมหาวิทยาลัย ส่วนทรัพยากรอื่นๆที่ราคาไม่มากนักจะจัดซื้อโดยตรงด้วยรายได้ที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรก่อนเปิดภาคการศึกษา และระหว่างภาคการศึกษาผ่านกระบวนการประชุมภาค ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
โรงประลองและห้องปฏิบัติการ และ จากการสอบถามนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่และจากบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา และเตรียมการจัดหาให้พอเพียง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงระสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งหมดค้นหาผู้สอนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ติดต่อทาบทาม ได้แล้ว จึงจะขออนุมัติแต่งตั้ง
โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการทุกครึง่ ปี ผู้รบั การประเมินจะระบุเรื่องทีต่ ้องพัฒนาโดยการอบรมหรือศึกษาดูงานไว้ เมื่อมี
หัวข้ออบรมที่ตรงกับความต้องการจะส่งไปอบรม
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษายังไม่เริ่มทาวิทยานิพนธ์จะมีอาจารย์ประจาชั้นปีช่วยวางแผนการเรียนให้ ในกรณีที่ทาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์จะช่วยดูแลเรื่องงานวิจัย โดยปกติจะมีการนัดพบเพื่อปรึกษาหารืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน
และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี จะมีการสัมภาษณ์ผลการทางานของศิษย์เก่า จากหัวหน้างาน ในแบบสัมภาษณ์จะมีคาถาม
เรื่องความเหมาะสมของหลักสูตรในปัจจุบัน ซึ่งจะนามารวบรวม เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ 3.และ มคอ 4.อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 5.และ มคอ 6.ภายใน วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอน30ให้
ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ 3.และมคอ 4.
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ 7. ปีที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558

10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
x
x
x
x
x
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
x
x
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
x
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนมีดังต่อไปนี้
รายวิชาที่เป็นการเรียนสอนทั่วไป จะมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์กลยุทธ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมสาหรับอาจารย์แต่ละท่าน
รายวิชาที่เป็น Problem Based และเป็นงานกลุ่ม จะมีการประเมินผลงานโดยนักศึกษากลุ่มอื่น และอาจารย์ และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมสาหรับอาจารย์แต่ละท่าน
รายวิชาประเภท โครงการศึกษาพิเศษ โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ จะจัดให้มีการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาด้วย เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมสาหรับอาจารย์แต่ละท่าน
มีการประชุมอาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
รายวิชาที่เป็นการเรียนสอนทั่วไป จะใช้กลไกการประเมินการสอนของนักศึกษา
รายวิชาที่เป็น Problem Based และเป็นงานกลุ่ม จะใช้การประเมินจากคาวิจารณ์ของอาจารย์ท่านอื่นวิชา โครงการศึกษาพิเศษงาน โครงการ
ศึกษาวิจัยพิเศษ
รายวิชาประเภท โครงการศึกษาพิเศษ โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ จะใช้คณะกรรมการที่มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงช่วยประเมิน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ในทุกปีจะมีการสัมภาษณ์ผลการทางานของศิษย์เก่า จากหัวหน้างาน จะเพิ่มการสัมภาษณ์ไปถึง บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย เพื่อนามาประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน อยู่ในกลไกการประเมินการประกันคุณภาพภายในแล้ว และอยู่ใน KPI ของภาควิชาฯด้วย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) มีการประชุมทุกปลายภาคการศึกษาเพื่อทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา
(2) มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG601
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
3 (2-2-9)
(Foundation English for International Programs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิ ชานี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นภาษาอั ง กฤษที่ จ าเป็ น สาหรั บ นั กศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาหลั กสู ต รนานาชาติ ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชามุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความต้องการที่แท้จริง
ในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งรวมถึงการพูดและการฟัง การจดบันทึกการบรรยาย การอภิปรายในที่ประชุมหรือในกลุ่มย่อย การนาเสนอ
ผลงานหรือรายงานด้วยปากเปล่า ตลอดจนการเขียนรายงานหรือบทความเชิงเทคนิค
This course aims to develop English Language skill necessary for use in international graduate programs. The course is designed for
mature students in engineering and technology. It will be based on practical skills and focus on real language demands in studying in
an international program, including: speaking and listening, lecture note taking, conference and group discussion, verbal report and
presentation, report and technical paper writing.
FDE 501
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 1
3 (3 - 0 - 9)
(Food Science Concepts I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตและเก็บ
รักษา ความสาคัญของน้าต่อการถนอมอาหาร วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ผลของการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ ยวต่อ
วัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป บทบาทของวัตถุเจือปนที่มีต่อกระบวน การผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ศึกษาวัตถุดิบและ
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สาคัญ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับสมบัติของวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม นักศึกษา
นาเสนอในชั้นเรียนพร้อมส่งรายงานถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากวารสารทางวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
Chemical compositions of foods and their nutrition values. Changes of nutritional qualities during processing and storage. Effect of
food handling and processing on nutritional qualities. Effect of water activity on food preservation. Proximate chemical composition
analysis of food compositions. Post harvest technology of raw materials and its effect on processed food qualities. Role of food
additives in processing and storage of food products. Importance of food raw materials and their products emphasizing on properties
and industrial production methods. An additional report on current topics in food science is presented and discussed.Reports on
current industrial interesting topics have to be submitted and presented.
FDE 502
หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 2
3 (3 - 0 - 9)
(Food Science Concepts II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาครอบคลุมถึงความสาคัญของความปลอดภัยอาหารสุขลักษณะอาหาร รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในโรงงานอาหาร โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย จุลินทรีย์ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การควบคุมและทาลายจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร อันตรายที่
พบในอาหาร กฎหมายและข้อกาหนดสากลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร รวมถึงระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร การประเมินความเสี่ยง สุขลักษณะของโรงงานอาหาร และการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์สาหรับโรงงานอาหาร นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน พร้อมส่งรายงานและนาเสนอในชั้นเรียน
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FDE 504

FDE 506

FDE 511

The course is designed to study the essentials of food safety, sanitation and also the quality control for food industry. The topics
cover micro-organisms associated with foods, food spoilage, control and destruction of microorganisms in foods, hazards to food
safety, international food safety regulations including HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) and GMP (Good
Manufacturing Practice), risk assessment, food sanitation, and quality control of raw materials, process and finished products.
Students are expected to do substantial amount of literature search for additional knowledge. Reports on current interesting topics
have to be submitted and presented.
เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
3 (2 - 3 - 9)
(Technology of Food Preservation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการถนอมอาหาร ผลของการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของวัตถุดิบต่อกระบวนการแปรรูป ผลของการจัดการวัตถุดิบต่อการถนอม
อาหาร วิธีการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เช่น ได้แก่ การถนอมอาหารด้วยความร้อน การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การใช้รังสี ไมโครเวฟ
เอกซทรูดชัน และ การหมักดอง เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ วัสดุบรรจุภัณฑ์ โดย
มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างการแปรรูปอาหารภายในประเทศ ระดับของเนื้อหาวิชาเทียบเท่ากับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหาร และ นักศึกษานาเสนอในชั้นเรียนพร้อมส่งรายงานถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้อ งกับ หัวข้อ ที่ศึ กษา นั กศึ กษาต้ อ งค้ นคว้าข้อ มู ลและศึกษาความรู้ เพิ่ ม เติ มจากแหล่ งต่ างๆ เพื่ อ ให้ ทัน กับ สถานการณ์ข อง
อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน พร้อมส่งรายงานและนาเสนอในชั้นเรียน ประกอบการเรียนและภาคปฏิบัติ
Principles of food preservation. Postharvest technology of raw materials and its effect on processed food qualities. Effect of raw
material handling on preservation of foods. Preservation by heat, chilling, freezing, irradiation, microwave, extrusion and
fermentation, etc. Development of current food processing technology. Food packaging and packaging materials. Reports on
current industrial interesting topics have to be submitted and presented. Relevant practical examples from Thai food industry are
highlighted. The level of the subject equals to that of the first year graduate course in Food Science. Students are expected to do
substantial amount of literature searches both for additional knowledge and practical work.
สมบัติของระบบแขวนลอย
3 (3 - 0 - 9)
(Properties of Colloidal System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาแนกประเภทของสารแขวนลอย เสถียรภาพสมบัติของระบบสารแขวนลอย สมบัติของระบบแขวนลอย รวมไปถึงผลกระทบ
ของแรงกลที่มีต่อความเป็นอิมัลชัน สารอิมัลชัน ความเสถียร และการสูญเสียความเสถียรของอิมัลชัน อาหารที่เป็นอิมัลชัน
Types of colloids, stabilization of colloidal system, properties of colloidal system including mechanical aids to emulsification.
Emulsifiers. Stability and inversion or breaking of emulsion. Food emulsion.
หลักวิศวกรรมอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Food Engineering Concepts)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาของวิชาครอบคลุมถึงการอนุรักษ์สมดุลมวลและวัสดุ การอนุรักษ์สมดุลพลังงานและความร้อน กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โม
ไดนามิกส์ : ระบบปิดและปริมาตรควบคุม กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบการไหลของของไหล : การไหลด้านนอก และการ
ไหลด้านในทฤษฎีการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายเทความร้อน : สภาวะคงที่และสภาวะไม่คงที่ การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อประยุกต์ใช้
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
The topics cover conservation of mass and material balances: conservation of energy and heat balances; the first law of
thermodynamics; closed systems and control volumes; the second law of thermodynamics; fluid flow systems: external flow and
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internal flow; theory of momentum transfer, heat transfer: steady and unsteady state, mass transfer: and their application to food
processing.
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3 - 0 - 9)
(Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : แคลคูลัส
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายโดยสมการอนุพันธ์สามัญ และสมการอนุพันธ์ย่อย โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง การแปลง
ลาปลาซ การประยุกต์ใช้วิธีเชิงวิเคราะห์ และวิธีเชิงตัวเลขกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมอาหาร
Solving mathematical problems related to ordinary differential and partial differential equations with finite difference, Laplace
transform. Application of analytical and numerical methods to problems associated with food engineering.
การควบคุมกระบวนการ เครื่องมือวัดและระบบต้นกาลัง
3 (3 - 0 - 9)
(Process Control, Instrumentation and Utilities)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พลศาสตร์ของกระบวนการผลิต แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการ คุณลักษณะของระบบการวัด เครื่องมือวัด และเครื่องมือที่
ใช้ทั่วไปในงานวิจัย และโรงงานอุตสาหกรรม ตัวตรวจวัดทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ ระบบต้นกาลัง ได้แก่ การออกแบบระบบไอน้า
น้า ลมและระบบปรับอากาศ (HVAC)
Dynamics of manufacturing processes. Process control concepts. Characteristics of measurement systems. Instruments used for
research work and industrial application. Physical, chemical and biological sensors. Utilities such as design of steam system, water,
air and heating ventilation & air conditioning (HVAC).
วิศวกรรมกระบวนการผลิตอาหาร
3 (2 - 3 - 9)
(Food Process Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ด้านวิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมเคมี เพื่อนามาศึกษาการทางาน และการออกแบบของอุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยต่างๆ ของกระบวนการผลิตอาหาร ได้แก่ การทาแห้ง การเพิ่มความเข้มข้น การแช่แข็ง การกรอง การ กรองแบบเยื่อแผ่น การ
สกัด และการชะล้าง เทอร์โมไดนามิกส์กระบวนการใช้ความร้อนและความเย็นในสภาวะคงที่และไม่คงที่ การปฏิบัติการเพื่อศึกษา
หลักการของอุปกรณ์ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
Application of food and chemical engineering principles to an operational concept and design of various unit operations in food
processing such as dehydration, concentration, freezing, filtration, membrane processing, extraction and leaching. Thermodynamics.
Steady and unsteady heating and cooling processes. Laboratory exercises illustrating the principle of the unit operations.
เครื่องมือกลและระบบต้นกาลังในกระบวนการผลิตอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Food Machinery and Utilities)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเชิงวิศวกรรมของเครื่องมือกลในกระบวนการแปรรูปอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทางาน และความสาคัญของส่วนต่าง ๆ
เนื้อหาครอบคลุมการขนถ่ายของไหล การขนถ่ายของแข็ง เครื่องปิดฝากระป๋อง หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องคัดขนาด เครื่องผสม การ
ออกแบบระบบอากาศ ไอน้า น้า
Engineering aspects of mechanical equipment in food processing. Students are expected to understand the working mechanism and
the importance of various parts of equipment. Topics cover solid and fluid transport, can seamer; retort, grader, mixer and the design
of air-steam-water supply system.
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การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
3 (3 - 0 - 9)
(Planning and Analysis of Experiments)
วิชาบังคับก่อน : ความน่าจะเป็นและสถิติ หรือวิชาเทียบเท่า
กระบวนการตั ดสิ นใจทางสถิติ คุ ณสมบัติ ข้อ มูล ตัวแปรสุ่ ม และการแจกแจงที่สาคัญ การแจกแจงของสิ่งตั วอย่าง การกาหนด
สมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน แนวคิดและหลักการในการออกแบบการทดลอง การออกแบบ
การทดลองแบบปัจจัยเดียว การออกแบบแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) การออกแบบแบบสุ่มภายในบล๊อก (RBD) การออกแบบแบบ
แฟคทอเรียล การออกแบบแบบบางส่วนของแฟคทอเรียล การออกแบบแบบสุ่มซ้อน การศึกษาค่าเหมาะสมจากตัวแปรตอบสนอง โดย
การวิเคราะห์แบบ Response Surface โดยเนื้อหาวิชาจะเน้นแนวคิดในการออกแบบ และการนาเสนอผลการทดลอง
Statistical procedure, data description, random variable and some distributions. Sampling distribution. Hypothesis formulation and
test of hypothesis. Analysis of Variance (ANOVA), Principles of experimental design. Single factor experimental design,
Completely Randomized Design (CRD), Randomized Block Design (RBD), Factorial Design, Fractional Factorial Design, Nested
Design and Response Surface Methodology (RSM). The course emphasized on the conceptual design and the presentation of
results.
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Reaction Kinetics in Food Processing)
วิชาบังคับก่อน : เคมีทั่วไป
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของอัตราการเกิดปฏิกิริยาวอเตอร์แอคติวิตี้กับจลนพลศาสตร์ของความ
คงตัวของอาหาร จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และการเจริญของจุลินทรีย์ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิ
สม่าเสมอและไม่สม่าเสมอ การกระจายตัวของเวลาคงค้าง
Kinetics of reaction, collection and analysis of reaction rate data, water activity and food stability kinetics, non-enzymatic browning
kinetics, lipid oxidation kinetics, enzyme and microbial growth kinetics, reactor design including reactor types, isothermal reactor,
non-isothermal reactor and residence time distribution.
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการแปรรูปอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Transport Phenomena in Food Processing)
วิชาบังคับก่อน :แคลคูลัส
แนวคิดและเครื่องมือพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปรากฏการณ์ถ่ายเท หลักการพื้นฐานของการถ่ายเทโมเมนตัม มวลสารและ
พลังงาน รายละเอียดของการพัฒนาสมการการอนุรักษ์โมเมนตัม มวลสารและพลังงานและการระบุสภาวะเริ่ มต้นและสภาวะขอบเขต
ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วยการนาความร้อนและการแพร่ การไหลแบบราบเรียบ
ปรากฏการณ์ถ่ายเทระหว่างวัฏภาคและการถ่ายเทโมเมนตัม มวลสารและพลังงานที่เกิดขึ้นพร้อมกันและเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาเคมี
และการเปลี่ยนสถานะ การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ขนาดและวิธีเชิงอินทิกรัลในการหาคาตอบเชิงวิเคราะห์ของปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์ถ่ายเท
Basic concepts and tools needed to study transport phenomena. Fundamental principles of momentum, energy and mass transport.
Rigorous derivation of governing conservation equations and identification of initial and boundary conditions as applied to various
problems of interest in food processing. Topics include conduction and diffusion, laminar flow regimes, interphase transport and
simultaneous transport of momentum, energy and mass with chemical reactions or phase change. Scaling concepts in formulating
models and integral methods for obtaining analytical solutions of some selected transport problems. Applications of scaling concepts
in formulating models and of integral methods for obtaining analytical solutions of some selected transport problems.
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การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Food Process Modeling)
วิชาบังคับก่อน : แคลคูลัส
ศึกษาการจาลองกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง บทบาทและการประยุกต์ใช้แบบจาลองในกระบวนการ
อาหาร การสร้างแบบจาลองโดยใช้หลักการอนุรักษ์โมเมนตัม ความร้อน และมวล การสร้างแบบจาลองอย่างมีระบบ การสร้างกลุ่ม
สมการดิฟเฟอเรนเชียล เพื่อพัฒนาเป็นแบบจาลองสาหรับปัญหาทางวิศวกรรมอาหาร รวมถึงแบบจาลองของปรากฏการณ์การถ่ายโอน
แบบจาลองทางจลนพลศาสตร์ แบบจาลองของกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรมอาหาร
Food process modeling is discussed in the following topics: roles and applications of modeling in food processes based on
conservation principles of momentum; heat and mass, a systematic approach to model building; formulation of differential equation
for modeling applied to various food engineering problem including transport phenomena, kinetics and food engineering operation
modeling.
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุทางชีวภาพ
3 (2 - 3 - 9)
(Physical and Engineering Properties of Foods and Biomaterials)
วิชาบังคับก่อน : แคลคูลัส
หัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางด้านกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุทางชีวภาพ เช่น คุณลักษณะทา งกายภาพ สมบัติ
เกี่ยวกับผิวหน้า สมบัติทางหน้าที่ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง และการเปลี่ยนเฟส การวัด
และการประยุกต์ใช้สมบัติเหล่านี้ กับระบบการแปรรูปอาหารรวมถึงการเก็บเกี่ยว การจัดการ การแปรรูป การเก็บรักษาและการ
ประเมินคุณภาพรวมถึงโปรแกรมภาคปฎิบัติที่แสดงการวัดสมบัติเหล่านี้ให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติด้วย
Topics involve concept in physical and engineering properties of food and biomaterials, i.e. physical characteristics, surface,
functional, mechanical, thermal, electrical and optical properties. Phase transition is also included. Measurement and applications
of these properties on food processing system including harvesting, handling, processing, storage and quality evaluation. A relevant
integrated program of practical works is conducted.
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Computer Applications in Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ตั วอย่ างการประยุ กต์ ใ ช้ ค อมพิ วเตอร์ กับ อุ ต สาหกรรมอาหาร โดยเน้ น การใช้ ค อมพิ วเตอร์ เป็ น เครื่ อ งมื อในการแก้ปั ญ หาของ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งขอบเขตหน้าที่ของอุตสาหกรรมอาหารจะรวมถึงการจัดการการผลิต การพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Example of computer applications on food industry emphasizing the use of the computer as a solving tool. Food industry functional
areas will include production management and development uses of computer software.
การอบแห้งอาหารเชิงอุตสาหกรรม
3 (3 - 0 - 9)
(Industrial Drying of Foods)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของการอบแห้ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของระบบอากาศ–น้า และของแข็งชื้น ความชื้นสมดุล จลนพลศาสตร์การ
อบแห้งและการจาลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง การแบ่งประเภทและการเลือกใช้เครื่องอบแห้งในอุตสาหกรรม เครื่อง
อบแห้งสาหรับอนุภาคของแข็ง ของผสมลักษณะเหลวข้น และวัสดุแผ่น การอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท เช่ น ผัก ผลไม้ และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ นวัตกรรม ของเทคโนโลยีการอบแห้ง
Fundamental principles of drying – thermodynamic properties of air-water mixtures and moist solids, equilibrium moisture content,
drying kinetics and mathematical modeling of drying process; classification and selection of industrial dryers; dryers for particulate
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solids, slurries and sheet-form materials; drying of selected food products: grains, fruits, vegetables and meat products; innovation
in drying technology.
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร 1
3 (3-0-9)
(Selected Topics in Food Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อทางวิศวกรรมอาหารที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ และกาลังเป็นที่สนใจเป็นพิเศษของอุตสาหกรรมอาหาร เน้นการใช้วารสารทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
Current interesting research topics in food engineering will be discussed. Published papers will be used as major information
source.
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร 2
3 (3-0-9)
(Selected Topics in Food Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อทางวิศวกรรมอาหารที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ และกาลังเป็นที่สนใจเป็นพิเศษของอุตสาหกรรมอาหาร เน้นการใช้วารสารทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
Current interesting research topics in food engineering will be discussed. Published papers will be used as major information
source.
การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Process Design for Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เกณฑ์ในการออกแบบกระบวนการผลิต การวางผังเชิงวิศวกรรมของกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค การกาหนดลักษณะ
อุปกรณ์และการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้างความปลอดภัยทางด้านเทคนิค การประเมินราคาต้นทุนในการผลิต นักศึกษาต้องเข้า
ตรวจสอบระบบการผลิตอาหารในโรงงานด้วยตนเอง
Aspects of process design, process engineering flowsheeting, utility systems, equipment specification and materials selection.
Technical safety. Plant costing. Students are required to undertake an independent investigation about food processing system.
การจัดการคุณภาพชั้นสูง
3 (3 - 0 - 9)
(Advanced Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของแนวความคิ ดด้ านคุณภาพ แนวความคิ ดเกี่ย วกับ ลูกค้า การบริ ห ารคุณภาพเชิ งกลยุ ท ธ์ การบริ หารคุ ณภาพเชิ ง
ปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ วิวัฒนาการด้านวิธีวิทยาของการบริหารคุณภาพ ได้แก่ การบริหารนโยบาย ซิกซ์
ซิกม่า กลวิธีทางสถิติสาหรับการควบคุมกระบวนการ การชักสิ่งตัวอย่าง มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ได้แก่ มาตรฐาน ISO
9000
Evolution of quality concepts, customer focus, strategic quality management, operational quality management, quality control and
quality improvement. Evolution of quality management method, i.e., Hoshin management, Six Sigma, Statistical Process Control,
Sampling techniques, standards on quality management system, i.e., ISO 9000 Standard.
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การบริหารวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3 - 0 - 9)
(Engineering Management in Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้จะให้ทักษะด้านเทคนิคและวิทยาการด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาจะเรียนรู้หลักการและเครื่องมือสาหรับ
การตัดสินใจและแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงธุรกิ จ การวิเคราะห์การเงินและ
ต้นทุน การคัดเลือกเทคโนโลยี การวิเคราะห์การตลาด การจัดการกระบวนการผลิตโดยเน้นความปลอดภัยของอาหาร การจัดการของ
เสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดทาข้อเสนอโครงการ การจัดการโครงการ และการจัดการระบบสารสนเทศ
This course aims at preparing the students to be professional food engineers by boarding their scientific and technical matters along
with the economic and social issues. The students will learn how to use important economic and accounting concepts as tools for
decision-making and problem solving in food industries. The contents of the course include: business analysis, financial and cost
analyses, technology selection, marketing analysis, product management, food safety and regulation, waste management in food
industries, proposal preparation, general management and project management, management of information system.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาดาเนินการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ งนี้งานวิจัยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชา
Master’s Degree program students are required to carry out a research work on currently interesting food engineering aspects, under
the supervision of staff members. Each research work must be approved by the department.
โครงการศึกษาพิเศษ
3 (0 - 6 - 12)
(Special Study Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมอาหารในโรงงานแปรรูปอาหาร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Studing and solving a food engineering problem in the a selected food factory. The study will be done at the factory under guidance
of the student's advisor for a period of 8 weeks.
โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 1
3 (0 - 6 - 12)
(Research Project in Food Industry I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะทางานวิจัยเชิงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อปัญหาเชิงวิศวกรรมอาหาร ภายใต้การแนะนาและผ่านการยอมรับของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาจารย์ นักศึกษาจะทาโครงงานด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติ สาหรับนาไปพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษาจะต้องนาเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า สอบป้องกันโครงงาน รวมทั้งทารายงาน โดยมีเวลาการทางานทั้งหมดเทียบเท่ากับการดาเนิน
วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
Under the supervision and approval of the committee who consists of the faculty members and experts from the food industry, the
students will work on thesis-like projects related to food engineering to gain better understanding and develop practical knowledge
for the food industry. Students are supposed to give oral presentation of proposal, progress, final defense of the projects as well as
submit the final reports. The total workload is equivalent to a 3-credit thesis.
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โครงงานวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 2
3 (0 - 6 - 12)
(Research Project in Food Industry II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นโครงงานวิจัยที่มีลักษณะเช่นเดียวกับวิชา FDE 694 ในหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกันหรือแตกต่างกันไป โดยใช้เวลาค้นคว้าและทางาน
เทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
The research project is similar to FDE 694. The students may work on a related or different topic of which the work load is
equivalent to a 3-credit thesis.
ทักษะวิศวกรรมอาหารพื้นฐาน
3 (3 - 0 - 9)
(Fundamentals of Food Engineering Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เพื่อให้นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ทางวิศวกรรมอาหารที่ ได้เ รียนมา นั กศึกษาจะได้รั บมอบหมายให้ วิเคราะห์ ปัญหาทาง
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะทางานเป็นกลุ่มภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้อง
นาเสนอรายงานความก้าวหน้าและวิจารณ์ผลการวิเคราะห์ตลอดภาคการศึกษา
Based on their knowledge in food engineering, students will be assigned to solve food industrial problems by using university
facilities. Working as a team under the guidance of advisors, the progress of the work will be reported and discussed throughout the
semester.
โครงการศึกษาวิจัยพิเศษ
6 หน่วยกิต
(Special Research Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหารภายใต้การแนะนาและผ่านการยอมรับจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
The student is required to carry out the research in the area of Food Engineering under the supervision and approval of the advisory
committee.
การออกแบบระบบพลังงาน
3 (3 - 0 - 9)
(Energy System Design)
วิชาบังคับก่อน : ENT 440 กลศาสตร์ของไหล และ ENT 460 เทอร์โมไดนามิคส์ หรือ วิชาที่แทนกันได้
การออกแบบระบบทีท่ างานได้ หรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการสาหรับระบบพลังงานด้วยข้อมูลจาก
การทดลอง การสร้างชุดสมการของระบบพลังงานทางทฤษฎี การสร้างสมการและจาลองของระบบพลังงาน เทคนิคเฉพาะสาหรับ
การค้นหาค่าที่เหมาะสมของระบบพลังงาน
Designing a workable system or an optimum system. Engineering economics. Equation fitting for characterisation of energy
equipment using experimental data. Modelling of energy equipment based upon physical laws. Energy system modelling and
simulation. Selected optimization techniques for energy systems.

