รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา
วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การจัดการนวัตกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Product Development Technology
and Innovation Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการ
นวัตกรรม)
: วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม)
: Bachelor of Science (Product Development Technology and Innovation
Management)
: B.S. (Product Development Technology and Innovation Management)

3. วิชาเอก
-ไม่มี4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางหั วข้อ หรือ บางรายวิ ชา เอกสารการสอน ตารา เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และสื่อผสมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในภาครัฐและเอกชน
2. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
4. นักวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
5. นวัตกร

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4

5

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
นายนฤศันส์ วาสิกดิลก
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
สาขาเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร
นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
อาจารย์

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

นางสาวสรัลรัตน์ พ่วง
บริสุทธิ์

ชื่อ – สกุล

นางสาวนฤมล มงคล
ธนวัฒน์

นางทองจวน คุณพุทธิรพี

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่
สาเร็จ
2541

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล

2536

วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล

2549
2544

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฏราไพพรรณี

2547

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพ และองค์ความรู้ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย และพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ การจั ด การกับ นวั ต กรรมที่ส ร้ างขึ้น เพื่ อ เพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรในตลาดโลก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
1.2 ความสาคัญ
เนื่องด้วยอุตสาหกรรมเกษตรของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและ
กระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้ง
ในด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการบริโภค รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ จังหวัดจันทบุรซี ึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นจังหวัดที่มี
ความหลากหลายด้านวัตถุดิบเกษตรที่สามารถนาไปวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ การกาหนด
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
จึงได้คานึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งแท้ จ ริ ง และมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการกับนวัตกรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ที่มีคุณ ภาพ จริย ธรรม จิต สานึก และความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อ ผลิต บัณฑิตนักเทคโนโลยีที่มีความรอบรู้ใ นวิช าการ ทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละปฏิบัติ
ในสาขาวิช าเทคโนโลยีก ารพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละการจัด การนวัต กรรม อย่า ง
กว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรมและสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
5. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการ
สืบค้น นาเสนอ ได้อย่างเหมาะสม
6. เพื่อให้บัณฑิตมีทัก ษะการปฏิบั ติ งานด้านเทคโนโลยีการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ และการ
จัดการนวัตกรรม

2554
2545
2541

2552
2545

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 ด้านหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
1. มีการดาเนินการตามแผนการ
เทคโนโลยีการพัฒนา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ผลิตภัณฑ์และการจัดการ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
นวัตกรรมให้มีมาตรฐานตาม
คุณวุฒิของหลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑ์สกอ.กาหนดตามกรอบ
มาทาการปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และสอดคล้องกับทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถิ่น และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุง
หลักสูตร (มคอ.2)
1.2 รายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
1.3 รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3, มคอ.
4) ที่ปรับปรุงจากผลการ
ดาเนินการของรายวิชาที่ผ่านมา
1.4 รายวิชากลุ่มเฉพาะด้านที่เปิดสอน
ร้อยละ 20 มีวิทยากรจากภาค
ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มาบรรยาย
พิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. ติดตามเพื่อประเมินผล
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอและจัด 2.2 รายงานผลการฝึกงาน/สหกิจศึกษา
วิชาสหกิจศึกษาให้ตรงกับ
2.3 นักศึกษาผ่านการฝึกงาน/สหกิจ
สาขาวิชาที่เรียน
ศึกษา

2.2 ด้านนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่ 1. จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้น
ทั้งองค์ความรู้ ทักษะทาง
การเรียนรู้ท่มี ีผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะรู้จักคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
ตลอดเวลา
2. พัฒนานักศึกษาให้มคี วามรู้
1. สารวจความคิดเห็นจากการใช้
ความสามารถด้านการพัฒนา
บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และการจัดการ
หลักสูตรในอนาคต
นวัตกรรม ตามคุณลักษณะ
2. จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนา
บัณฑิตพึงประสงค์
นักศึกษา เพื่อให้ทราบ
ประสบการณ์จริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 จานวนวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

2.1 จานวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้

1.1 นาผลการสารวจความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการมาเป็น
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
2.1 วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (คะแนนไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
3. จัดโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ 3.1 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
และด้านการส่งเสริมคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม ไม่น้อย
จริยธรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กว่าร้อยละ 80
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมใน 4.1 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมใน
การประชุมทางวิชาการที่จัดโดย
การประชุมทางวิชาการไม่
หน่วยงานภายนอก
น้อยกว่าร้อยละ 20
5. สนับสนุนให้นักศึกษาในรายวิชา 5.1 รายงานผลการดาเนินงานใน
เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่
รายวิชา (มคอ.5)
ชุมชน

2.3 ด้านอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เพิ่มความสามารถของอาจารย์ 1. ส่งเสริมให้ใฝ่หาความเชี่ยวชาญ
1.1 จานวนอาจารย์และบุคลากร
และบุคลากรสายสนับสนุนให้ และความก้าวหน้าในสาขาวิชา
สายสนับสนุนมีผลงานทาง
มีความสามารถก้าวทันความรู้
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
วิชาการ การพัฒนาและการ
ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการ
การจัดการนวัตกรรม และสาขาวิชา
ฝึกอบรมอย่างน้อย 1ครั้ง/
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมการ
คน/ปี
จัดการนวัตกรรม
อบรม หรือสัมมนา
1.2 หลักฐานหรือเอกสารการเข้า
ร่วมการอบรม หรือสัมมนา
2. เพิ่มความสามารถในการสร้าง 2. ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยจากทุน
2.1 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
ผลงานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยจากภายในและ/หรือ
การสนับสนุนงานวิจัยและ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือมี
ภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง
งานสร้างสรรค์จากภายใน
ส่วนร่วมในผลงาน
และ/หรือภายนอกสถาบัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนอาจารย์ทั้งหมดต่อปี
3. เพิ่มความสามารถของอาจารย์ 3. ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรหรือที่
3.1 จานวนผลงานการเป็น
และบุคลากรในการมีการ
ปรึกษาข้อมูลการให้บริการทาง
วิทยาการ การเผยแพร่ความรู้
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
วิชาการแก่สังคม
ทางวิชาการและ/หรือที่

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรึกษาโครงการบริการ
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด

2.4 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
1. ติดตั้งอุปกรณ์สื่อต่างๆ ในห้อง
1.1 บันทึกการใช้งานอุปกรณ์ของ
และอุปกรณ์สอื่ ต่างๆ ที่ใช้ใน
เรียนเพื่อการสอนที่มี
นักศึกษาที่ใช้ห้อง ปฏิบัติการ
การเรียนการสอน เพื่อให้การ
ประสิทธิภาพและเพื่อสร้างสื่อ
หรือเครื่องมือ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนตามความ
ต้องการ
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ได้
2.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน
อุปกรณ์ร้อยละ 80
และฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่
ดี
3. จัดหาหนังสือและสื่ออุปกรณ์
3.1 จานวนหนังสือและสื่อการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
เรียนที่มีอยู่รอ้ ยละ 50
สาหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คานวณ หรือ
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หรือเกษตรศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
3. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา โดยการเทียบโอนรายวิชา
ตามเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
4. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนรายวิชาตาม
เกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาของนักศึกษาเกิดจากข้อจากัดของทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานในรายวิชาทางภาษาและคณิตศาสตร์ โดยมีการ
เรียนการสอน หรือทบทวนระหว่างภาคเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2559 2560 2561 2562
2563
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30

2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
133
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
97
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
64
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
12
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับ
24
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก
6
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชา
00-10-001
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Quality Development
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชา
00-20-001
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12
หน่วยกิต
1.3.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3
หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชา
00-31-001
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
00-32-001
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
00-32-002
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
English in Daily Life
00-32-003
การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
00-32-004
สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
00-32-005
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
English Writing in Daily Life
00-32-006
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Interactive English Skills
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชา
00-41-001
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics and Computer in Daily Life
และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
อีก 3 หน่วยกิต ดังนี้
00-42-001
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
Science Technology and Environment for Life
00-42-002
มหัศจรรย์แห่งบัว
3(3-0-6)
Amazing Waterlily and Lotus

00-42-003

ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Nature of the Whole
00-42-004
คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
Pet Value
00-43-001
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
00-43-002
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Sport Sciences for Exercise
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)
6
หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
00-20-002
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study
00-20-003
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
00-20-004
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
00-20-005
ศาสนาเพื่อสันติสุข
3(3-0-6)
Religion for Peace
00-20-006
การจัดการความรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
00-20-007
นันทนาการใช้ชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Recreation in Daily Life
กลุ่มวิชาภาษา
00-33-001
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
00-33-002
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
00-33-003
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
97
หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21
หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
03-01-103
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
03-02-100
เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
General Chemistry
03-02-120
เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(2-3-5)
General Organic Chemistry
03-02-240
03-02-280
03-03-102
03-07-101

03-14-101
03-14-141
03-14-221
03-14-222
03-14-223
03-14-231
03-14-232

ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
General Analysis Chemistry
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
หลักสถิติ
Principle of Statistics
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
64

หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
3(3-0-6)

Introduction to Agro-Industry
การตลาดสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Marketing for Product Development
การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
Microbiological Quality Analysis
การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
Chemical Quality Analysis
การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและควบคุมคุณภาพ
Physical Quality Analysis and Quality Control
หลักวิศวกรรมแปรรูป
Principles of Process Engineering
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1
Product Processing Technology 1

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

03-14-242
03-14-251
03-14-281
03-14-311
03-14-312

03-14-313
03-14-324
03-14-325
03-14-333
03-14-334
03-14-352

03-14-391

03-14-415
03-14-416
03-14-454

03-14-492

03-14-493
หรือ
03-14-494
และ
03-14-495

03-14-314
03-14-343
03-14-353
03-14-361
03-14-362
03-14-371
03-14-372

การวิจัยตลาดและผู้บริโภคสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-5)
Consumer and Marketing Research for Product Development
การวางแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Experimental Design
ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)
English for Product Development Technology and Innovation Management
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
3(2-3-5)
Principle of Innovative Product Development
กระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3(2-3-5)
Product Innovation Process
ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนวัตกร
3(3-0-6)
Entrepreneurship for Innovator
ระบบการจัดการคุณภาพ
3(2-3-5)
Quality Management System
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
3(2-3-5)
Sensory Evaluation
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2
2(1-3-4)
Product Processing Technology 2
เทคโนโลยีบรรจุและอายุการเก็บรักษา
3(2-3-5)
Packaging Technology and Shelf life
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและ
3(2-3-5)
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
Applied Computer Program for Research and Development Innovative Product
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางเทคโนโลยีการพัฒนา
1(0-3-1)
ผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
Preparation for Cooperative Education and Job Training in Product Development
Technology and Innovation Management
การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3(2-3-5)
Product Innovation Management
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
Intellectual Property Management
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(1-6-5)
และการจัดการนวัตกรรม
Basic Research Methods in Product Development Technology and
Innovation Management
สัมมนาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 1(1-0-2)
Seminar in Product Development Technology and Innovation Management
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
12
หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 6(0-40-0)
Cooperative Education in Product Development Technology and Innovation Management
ฝึกงานทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
3(0-40-0)
Job Training in Product Development Technology and Innovation Management
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 3(0-9-0)
Special Problems in Product Development Technology and Innovation Management
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป
6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-3-5)
Product Design
การจัดการการผลิตและดาเนินงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Production and Operations Management
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 3(2-3-5)
Selected Topics in Product Development Technology and Innovation Management
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food and Nutrition for Health
นาโนเทคโนโลยีอาหารและโภชนเภสัชภัณฑ์
3(3-0-6)
Food Nanotechnology and Nutraceuticals
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
3(2-3-5)
Fruit and Vegetable Product Innovation
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-5)

Fishery Product Innovation
03-14-373
นวัตกรรมเครื่องสาอาง
3(2-3-5)
Cosmetic Innovation
03-14-374
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพและอาหารหมัก
3(2-3-5)
Bioproducts and Fermented Foods Innovation
03-14-375
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีน
3(2-3-5)
Food Protein Product Innovation
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นจากวิ ช าใดๆ ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออกแต่ต้องไม่ซ้ากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น

ความหมายเลขรหัสรายวิชา
คณะ
สาขาวิชา
ปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา / ลาดับวิชา
xx - xx - xxx
12 34 567
ตาแหน่งที่ 1 - 2 แทน คณะ
00 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01 - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
02 - คณะเทคโนโลยีสังคม
03 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
04 - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
05 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
07 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
08 - คณะศิลปศาสตร์
09 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน
10 - คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตาแหน่งที่ 3 - 4 แทน สาขาวิชา
ตาแหน่งที่ 5 แทน ปีที่ควรศึกษา
ตาแหน่งที่ 6 - 7 แทน กลุ่มวิชา / ลาดับวิชา
ความหมายเลขแสดงหน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงศึกษาด้วนตนเอง
X (X - X - X)
การนับหน่วยกิต
การนับหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
1. ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. ชั่วโมงเรียนปฏิบัติการในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ 2 - 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง เท่ากับ 2x หน่วยกิตทฤษฎี + หน่วยกิตปฏิบัติ

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
มนุษยศาสตร์
00-20-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภาษาอังกฤษ
00-32-xxx หมวดศึกษาทั่วไป
(กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์กับ
00-41-001 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 03-01-103 แคลคูลัส 1
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 03-02-100 เคมีทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
03-14-101 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
สังคมศาสตร์
00-10-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ภาษาไทย
00-31-001 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
00-32-xxx หมวดศึกษาทั่วไป
(กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 03-02-120 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 03-03-102 ชีววิทยาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
03-14-141 การตลาดสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
00-32-xxx หมวดศึกษาทั่วไป
(กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์กับ
00-4x-xxx หมวดศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร์
(กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 03-02-240 ชีวเคมีทั่วไป
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 03-02-280 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 03-07-101 หลักสถิติ
วิชาชีพบังคับ
03-14-231 หลักวิศวกรรมแปรรูป
วิชาชีพบังคับ
03-14-242 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
00-xx-xx
วิชาชีพบังคับ
03-14-221
วิชาชีพบังคับ
03-14-222
วิชาชีพบังคับ
03-14-223
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ

03-14-232
03-14-251
03-14-281

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีวิทยา
การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและควบคุม
คุณภาพ
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1
การวางแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการจัดการนวัตกรรม
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
21

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
วิชาชีพบังคับ
03-14-311 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
วิชาชีพบังคับ
03-14-324 ระบบการจัดการคุณภาพ

หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)

วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ

03-14-325
03-14-333
03-14-334
03-14-352

เลือกเสรี

xx-xx-xx

ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
00-xx-xx
วิชาชีพบังคับ
03-14-312
วิชาชีพบังคับ
03-14-313
วิชาชีพบังคับ
03-14-391

วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
เลือกเสรี

03-14-xxx
03-14-xxx
xx-xx-xx

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2
เทคโนโลยีการบรรจุและอายุการเก็บรักษา
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-3-5)
2(1-3-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
กระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนวัตกร
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงานทาง
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการ
นวัตกรรม
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

3(x-x-x)
20

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19

ปีการศึกษาที่ 4 (สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
วิชาชีพบังคับ
03-14-492 สัมมนาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การจัดการนวัตกรรม
วิชาชีพบังคับ
03-14-415 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
วิชาชีพบังคับ
03-14-416 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วิชาชีพบังคับ
03-14-454 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
วิชาชีพเลือก
03-14-493 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการจัดการนวัตกรรม
รวม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-5)
10

หน่วยกิต
6(0-40-0)
6

ปีการศึกษาที่ 4 (ฝึกงานและปัญหาพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
วิชาชีพบังคับ
03-14-493 สัมมนาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การจัดการนวัตกรรม
วิชาชีพบังคับ
03-14-415 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
วิชาชีพบังคับ
03-14-416 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วิชาชีพบังคับ
03-14-454 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
วิชาชีพเลือก
03-14-494 ฝึกงานทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การจัดการนวัตกรรม
วิชาชีพเลือก
03-14-495 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการจัดการนวัตกรรม
รวม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-5)
10

หน่วยกิต
3(0-40-0)
3(0-9-0)
6

