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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันทางการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติควบคู่กับวิชาการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา มีความอดทน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และมี
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ มีความสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไป
ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองได ้

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
พ.ศ. 2554 โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร สามารถตอบสนองตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในด้านวิศวกรรมการแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ เพ่ือเกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหามากขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป  

 
      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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หลักการและเหตุผล 
 

ในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็น “ครัวของโลก” 
นั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในระดับพ้ืนฐาน (ปริญญาตรี) และระดับสูง 
(บัณฑิตศึกษา) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพ่ือผลิตบัณฑิต
ในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เปิดสอน
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้สอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  

ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตร พ.ศ. 
2545) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
อาหาร ดังนั้นคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมอาหารจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่น
ของงานวิจัยและการเรียนการสอน จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
องค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร แต่
ยังคงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นครัวของโลก และให้การผลิตบัณฑิตมี
ประสบการณ์การท างานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่อยอด เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านอาหารในระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ใช้ย้อนหลังส าหรับนักศึกษาที่
รับเข้าในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป เนื่องจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นั้น ไม่เปน็ไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่า
ด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภา
วิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลให้นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2554 ไม่สามารถสอบใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ขึ้นมาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้ และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร           
พ.ศ. 2554      
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
ค าน า  ก 
หลักการและเหตุผล ข 
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 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
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 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร  
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 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 5 
หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน

ต่างประเทศ) 
65 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 65 
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 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 68 
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เอกสารแนบ 7       มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 158 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Food Engineering  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Engineering (Food Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (Food Engineering) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นวิศวกรที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและ  

มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานตลอดจนการวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร เพ่ือสนองความต้องการ
ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร แ ป ร รู ป อ า ห า ร แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
อ่ืนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ผู้น าเทคโนโลยีการผลิตอาหารโลก  

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้  สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นวิศวกรใน
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกล
กระบวนการผลิตอาหาร การออกแบบระบบแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลผลิตเกษตรและอาหาร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพการผลิตอาหาร ตลอดจนนักการขายที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมอาหาร 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
149 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ                                              

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้                                           
ภาษาไทย 
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5.3 การรับเข้าศึกษา                                 
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีเข้าใจภาษาไทย 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น              
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและมีความร่วมมือกับ   

มหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอาหาร พ.ศ. 2554 
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
6.3 คณะกรรมการวิชาการ ให้ความเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
     ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 15/2557  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 
6.5 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557  

   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิศวกรรมอาหาร ในปีการศึกษา 2558 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ส าเร็จการศึกษา 
1) นักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) นักวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมอาหาร 
3) วิศวกรผู้ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องจักรกลการแปรรูปอาหาร 
4) วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตในงานทางการแปรรูปอาหาร 
5) วิศวกรออกแบบงานวิศวกรรมทางการวิศวกรรมอาหาร 
6) วิศวกรควบคุมการผลิตในงานวิศวกรรมอาหาร 
7) ผู้ประกอบการรายย่อยด้านวิศวกรรมอาหาร 
8) ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
9) นักการตลาดด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรกลอาหาร 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายธีระพงษ์   
สว่างปัญญางกูร 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2543 
2523 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

นายฤทธชิัย  
อัศวราชันย์* 

Ph.D. 
 
 

Food Engineering 
and Bioprocess 
Technology 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2553 
 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2546 

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

2543 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายพนูพัฒน์  
พูนน้อย* 

วศ.ด. 
 

วิศวกรรมอาหาร            
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2550 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร        
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2546 
 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2544 
4 อาจารย ์ น.ส.ภานาถ  

แสงเจริญรัตน์*      
Ph.D. 

 
Agricultural 
Engineering 

Michigan State 
University, U.S.A. 

2541 
 

วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2533 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2529 

5 อาจารย ์ นายแสนวสนัต์  
ยอดค า* 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2545 

6 อาจารย ์ นายนักรบ 
นาคประสม* 

Ph.D 
 
 

Food Engineering 
 

National Pingtung 
University of Science 
and Technology, 
Taiwan 

2555 
 
 

วศ.ม. วิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2544 

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
อาคารเรียนรวม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม และอาคารต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยผลผลิตการเกษตรจนได้สมญาว่าเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ส าคัญของโลก แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตเกษตรในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านการแปรสภาพนั้นมีมูลค่าต่ าและไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือ
ลดปัญหาการสูญเสีย ทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูป และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต
เกษตรได้มหาศาล นับเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวม 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการอาหาร โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลอาหารซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการการ
ออกแบบโรงงานและพัฒนาเครื่องจักรกล ส าหรับระบบการผลิตให้เหมาะกับการเปิดเสรีทางการค้าของ
ประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community; AEC) ลดการน าเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยี 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ด้วยความที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านาน  ท าให้
รากฐานวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยหลายอย่างมาจากสังคมแบบเกษตรกรรมซึ่งก าลังเริ่ม
เลือนหายไปจากสังคม ตามบทบาทของภาคการเกษตรที่ลดลง เมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ สาขาวิศวกรรมอาหาร จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ให้เป็นภาคการผลิตที่ท า
ให้เกษตรกรมีรายได้ทัดเทียมกับการผลิตในภาคอ่ืน เพ่ือยังคงรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ได้  
เพ่ือเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยรวม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอาหารได้รับการออกแบบให้บัณฑิตมีความสามารถทั้งการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรกลอาหารโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร ความเข้าใจของ
ปฏิกิริยาทางเคมีและจุลชีววิทยาเพ่ือผลิตอาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อม ตอบสนองการมุ่งสู่การเป็นเกษตรชั้นน าในระดับนานาชาติ 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้
ใหม่ ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2557) 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- หมวด วิ ช า ศึ กษ า ทั่ ว ไ ป  ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม วิ ช า วิ ท ย าศ าสตร์ แ ล ะคณิ ตศ าสต ร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษา 

- หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น  
คม 101 หลักเคมี 1  
ฟส 111 ฟิสิกส์ 1  
ฟส 112 ฟิสิกส์ 2  
สต 313 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม   

13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
- วก 360 วิศวกรรมอาหาร 1 ส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
- วก 361 วิศวกรรมอาหาร 2 ส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

13.3  การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะ
อ่ืน ๆ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา  การจัดตารางเรียนและ
ตารางสอบ   
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความส าคัญ   

ปรัชญา ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิศวกรรมอาหารให้มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน  

ความส าคัญ เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์  
เพ่ือออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหาร การออกแบบและควบคุมคุณภาพการผลิต  และการ
บริหารจัดการทรัพยากร 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์วิทยาการพ้ืนฐานและก้าวทัน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ากับการผลิตและแปรรูปอาหาร  และเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพวิศวกรรมอาหารได้อย่าง 
มีคุณภาพ ในหน่วยงานทั้งทางภาคเอกชนและภาครัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทรรศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา  5  ปี 

2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
อาหารให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน  
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
ทันสมัย 

เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้อง กับความต้องการของ
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และ เอกชนมามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาหลักสูตร 
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการขอผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมอาหารไป
ปฏิบัติงานจริง 

สนับสนุนบุคลากรด้าน 
การเรียนการสอนให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมอาหารไป
ปฏิบัติงานจริง 

 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1. ติดตั้งอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ 
ในห้องเรียนเพ่ือการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างสื่อ 
การเรียนการสอนตามความ
ต้องการ 
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ท่ี
ได้มาตรฐาน เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนและฝึกปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมที่ดี  
3. จัดตั้งห้องสมุดในสถานศึกษา  
ห้องสมุดเสมือนที่มีต าราเรียน   
มีหนังสืออ้างอิง และสื่ออุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอส าหรับการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1. รวบรวมและบันทึก
อัตราส่วนอุปกรณ์ต่อจ านวน
นักศึกษาจ านวนชั่วโมงท่ี
นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ
หรือเครื่องมือต่อจ านวน
นักศึกษาและส ารวจความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริการอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
2. รวบรวมจ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา
ปฏิบัติการ   
3. รวบรวมจ านวนต าราเรียน  
และสื่อที่มีอยู่   
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2.3 การให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ผลิตนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่นายจ้างต้องการ ภายในระยะ 
เวลาที่เหมาะสม นักศึกษามี
ความสามารถทั้งด้านวิชาการ
และประสบการณ์ 

 
 
 
 

1. มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษา
กับนักศึกษา 
2. ติดตั้งช่องทางการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
3. มีผู้ประสานงานที่สนับสนุน
บริการทางการเรียนการสอน และ
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเหล่านั้น 
4. มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร 

1. จ านวนชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา 
2. จ านวนและอัตราส่วนของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา 
3. จ านวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วม และอัตราส่วนเงิน
สนับสนุนนักศึกษาต่อเงิน
บริหารทั้งหมด 
4. เจ้าหน้าที่ ที่มีคุณสมบัติ
พร้อมในการสนับสนุนด้าน
การเรียน การสอน และ
ประสานงานการท ากิจกรรม
5. ผลการส ารวจความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้การสนับสนุนต่าง ๆ ในแต่
ละภาคการศึกษา 
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2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
-  มีความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ที่ตรงตามความต้องการของ
นายจ้าง 
-  มีทัศนคติที่ดีและสามารถ
เป็นผู้น าได้  สามารถเข้าใจ
และด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมตาม
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ในตลาด ASEAN 
วิชาชีพวิศวกร 

1. ขอความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ เพ่ือใช้ใน 
การปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
2. จัดฝึกอบรมหรือเสวนานักศึกษา
เพ่ือให้ทราบประสบการณ์จริง 
3. สอดแทรกคุณค่าทางคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณท้ังใน
และนอกห้องเรียน 
4. ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรที่เน้น
รับผิดชอบทางสังคม และ
วัฒนธรรมไทย 

1. น าข้อเสนอแนะของนายจ้าง
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา  
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
บัณฑิต 
3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม 
4. จ านวนรายวิชาหรือกิจกรรม  
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบทางสังคม  
และการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

   การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาท่ี  1  เดือนมิถุนายน  -  เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนตุลาคม    -   เดือนมีนาคม 
- หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษา 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และ
ระเบียบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิมท่ีคุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1)   จั ดการปฐมนิ เทศนั กศึ กษา ใหม่  แนะน าการวาง เป้ าหมายชี วิ ต  เทคนิ ค 
การเรียนในมหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา แผนการเรียน และแผนการท างานใน
อนาคต 

2)  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือน 
ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการเรียนและอ่ืน ๆ  
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3)  มีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย  ให้แก่
นักศึกษาที่มีปัญหาและขอความช่วยเหลือ 

4)  มีนักวิทยาศาสตร์  ท าหน้าที่ ช่ วยสนับสนุน ชี้ แนะแนวทางการปฏิบัติ งาน 
ต่าง ๆ ในด้านปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5)  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 จากอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดโครงการเพ่ือนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

       ภาคปกติ ปีละ 50 คน (รับปีการศึกษา 2554) 
นักศึกษา จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา  

 2554 2555 2556 2557 2558  
ชั้นปีที่ 1  50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3  - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4  - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. งบประมาณแผ่นดิน 8,335,000 8,987,000 9,739,000 10,790,000 11,113,7000 
2. งบประมาณเงินรายได้ 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,7810,000 

2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. งบบุคลากร 5,600,000 6,100,000 6,700,000 7,500,000 7,650,000 
2. งบด าเนินงาน 1,700,000 1,850,000 2,000,000 2,250,000 2,295,000 
3. งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,020,000 
4. งบอุดหนุน 35,000 37,000 39,000 40,000 40,800 
รวม 8,335,000 8,987,000 9,739,000 10,790,000 11,005,800 
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2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,754,000 
รวม 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,754,000 

2.6.3 งบประมาณเงินรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ประมาณการรายจ่าย      
1. งบบุคลากร  5,600,000  6,100,000  6,700,000  7,500,000  7,650,000 
2. งบด าเนินงาน  1,700,000  1,850,000  2,000,000  2,250,000  2,295,000 
3. งบลงทุน  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,020,000 
4. งบอุดหนุน     755,000  1,477,000  2,199,000  2,740,000      40,800 
รวม  9,055,000 10,427,000 11,899,000 13,490,000 11,005,800 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

  การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือ ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.  2545 และข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       149 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
              (2) หมวดวิชาเฉพาะ  113 หน่วยกิต 

       วิชาเฉพาะพื้นฐาน      
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน 
 - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 49 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายช่ือวิชาและจ านวนหน่วยกิต    

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             6 หน่วยกิต 
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  
กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable 

Development 

3 (2 - 2 - 5) 
 

ศท 021  สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
GE 021  Social Sciences in Everyday Life 

3 (3 - 0 - 6) 
 

ศท 022  อารยธรรมโลก 
GE 022  World Civilization 

3 (3 - 0 - 6) 
 

ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
GE 104  Man and Environment 

3 (3 - 0 - 6) 
 

ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
GE 302  Thai Society and Culture 

3 (3 - 0 - 6) 
 

ศศ 101  เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวันและการประกอบการ 
EC 101  Economics in Daily Life and Operations 

3  (3 – 0 - 6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้   
ศท 011  มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 
GE 011  Man and Arts Appreciation 

3 (3 - 0 - 6) 
 

ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 
GE 012  Psychology and Human Behavior 

3 (3 - 0 - 6) 

ศท 013  สุขภาพเพ่ือการด ารงชีวิต 
GE 013  Health for Life 

3 (1 - 4 - 4) 

ศท 180  ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 
GE 180  Art and Creative Thinking 

3 (1 - 4 - 4) 

ศท 304  ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 
GE 304  Liberal Arts of Intellectuals 

3 (2 - 2 - 5) 
 

ศท 305  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 
GE 305   History and Development of Lanna 

3 (3 - 0 - 6) 

-   กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 
GE 031 Thai Langauge Usage 

3 (1 - 4 - 4) 

ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
GE 141  Fundamental English 1 

 3 (2 - 2 - 5) 

ศท 142  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
GE 142  Fundamental English 2 

 3 (2 - 2 - 5) 

ศท 241  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
GE 241  English for Science and Technology 1 

3 
 

(2 - 3 - 5) 

-   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 1 วิชา   
ผษ 101  เกษตรเพ่ือชีวิต 
AP 101  Agriculture for Life 

 3 (3 - 0 - 6) 

เลือก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้   
วท 101  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
SC 101  Science for Life 

 3 (2 - 2 - 5) 

วท 102  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SC 102  Development of Science and Technology 

 3 (2 - 2 - 5) 

ศท 014  การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 
GE 014  Information Searching for Academic Study 

 3 (1 - 4 - 4) 

วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 
EI 102  General Aspects of Food and Drug 

 3 (3 - 0 - 6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะพื้นฐาน     
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
คม 101  หลักเคมี 1  
CH 101  Principles of Chemistry 1 

 3 (3 - 0 - 6) 

คม 102  ปฏิบัติการเคมี 1 
CH 102  Chemistry Laboratory 1 

 1 
 

(0 - 3 - 1) 

คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1  
MA 103  Calculus for Engineering 1 

 3 (3 - 0 - 6) 

คศ 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม  2  
MA 104  Calculus for Engineering 2 

 3 (3 - 0 - 6) 

คศ  203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3 
MA 203  Calculus for Engineering 3 

 3 (3 - 0 - 6) 

สต 313  สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 
ST 313  Statistics for Engineering 

3 
 

(3 - 0 - 6) 
 

ฟส 111  ฟิสิกส์ 1 
PH 111  Physics 1 

4 (3 - 3 - 7) 

ฟส 112  ฟิสิกส์ 2  
PH 112  Physics 2 

4 (3 - 3 - 7) 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 
LR 241 English Language Pratice 1 

1 (0 - 2 - 1) 

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 
LR 242 English Language Pratice 2 

1 (0 - 2 - 1) 

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 
LR 243 English Language Pratice 3 

1 (0 - 2 - 1) 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต 
วก 102  เขียนแบบวิศวกรรม  
EA 102  Engineering Drawing  

3 (2 - 3 - 5) 

วก 110  วัสดุวิศวกรรม  
EA 110  Engineering Materials 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 120  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
EA 120  Computer for Engineer 

3 (2 - 3 - 5) 

วก 191  การฝึกงานโรงงาน  
EA 191  Workshop Practices  
 

1 (0 - 3 - 1) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
EA 201  Engineering Statics 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 203   อุณหพลศาสตร์   
EA 203  Thermodynamics  

3 (3 - 0 - 6) 

วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง 
EA 204  Mechanics of Solids 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 206  กลศาสตร์ของไหล    
EA 206  Fluid Mechanics                                

3 (3 - 0 - 6) 

วก 208  ทฤษฎีของเครื่องจักรกล    
EA 208  Theory of  Machinery                                  

3 (3 - 0 - 6) 

วก 210  กรรมวิธีการผลิต 
EA 210  Manufacturing Process 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 220  วิศวกรรมไฟฟ้า  
EA 220  Electrical Engineering   

3 (2 - 3 - 5) 

   วิชาเฉพาะด้าน   
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 49 หน่วยกิต 
วอ 260  เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องต้นทางวิศวกรรมอาหาร หรือ 
FE 260  Introduction to Food Chemistry and Microbiology 

for Food Engineering  

4 (3 - 3 - 7) 

ทอ 202  เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น 
FT 202  Food chemistry and Microbiology 

4 (4 - 0 - 8) 

วอ 370  วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 
FE 370  Food Process Engineering 

3 (2 - 3 - 5) 

วอ 371  หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 
FE 371  Unit Operations in Food Engineering 1 

3 (2 - 3 - 5) 

วอ 372  การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร 
FE 372  Food Process Control 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 301  การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร  
EA 301  Heat and Mass Transfer 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 302  การเผาไหม้  
EA 302  Combustion                                   

3 (3 - 0 - 6) 

วก 303  การออกแบบเครื่องจักรกล  
EA 303  Machine Design                              

3 (3 - 0 - 6) 

วก 306  การท าความเย็น  
EA 306  Refrigeration     
                                

3 
 

(3 - 0 - 6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วก 304  วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง  
EA 304  Power Plant Engineering          

3 
 

(3 - 0 - 6) 
 

วก 308  การสั่นสะเทือนเชิงกล 
EA 308  Mechanical Vibration                    

3 (3 - 0 - 6) 

วก 340  คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 
EA 340  Physical Properties of Agricultural and Food 

Products 

3 (2 - 3 - 5) 

วอ 480  การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
FE 480  Quality Control in Food Industry 

3 
 

(3 - 0 - 6) 

วอ 490  สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร 
FE 490  Food Engineering Seminar 

1 (0 - 2 - 1) 

วก 491  ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1   
EA 491  Engineering Laboratory 1 

1   (0 - 3 - 1) 

วก 492  ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2   
EA 492  Engineering Laboratory 2 

1   (0 - 3 - 1) 

วอ 497  สหกิจศึกษา  หรือ 
FE  497  Co-operative Education 

9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ 

วอ 498  การเรียนรู้อิสระ  หรือ 
FE  498  Independent Study  

9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ 

วอ 499  การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 
FE 499  Overseas Study, Training or Internship  

9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ 

- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม          6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่หลักสูตรฯ จะเปิดสอนในอนาคต หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่

เปิดสอนในสาขาที่เก่ียวข้อง ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วอ 373 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 2 
FE 373  Unit Operations in Food Engineering 2 

3 (2 - 3 - 5) 

วอ 470  การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 
FE 470  Image Analysis in Food Quality Control 

3 (3 - 0 - 6) 

วอ 471  การออกแบบโรงงานอาหาร 
FE 471  Food Plant Design 

3 (3 - 0 - 6) 

วอ 481  เศรษฐศาสตร์และการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร 
FE 481  Economics and Management in Food Engineering  

3 (3 – 0 - 6) 

วอ 482  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่  
FE 482  Novel Food Processing Technologies  

3 (3 – 0 - 6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วอ 483  วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่แปรรูปจากนม 
FE 483  Process Engineering & Technology of Dairy Foods 

3 (3 – 0 - 6) 

วอ 484  เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปต่ า  
FE 484  Minimal Processing Technology 

3 (3 – 0 - 6) 

วอ 485  การออกแบบและควบคุมกระบวนการท างานของ 
           เครื่องฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิท 
FE 485  Retort Designing and Operating of Food in 

Hermetically Sealed Container    

3 (3 – 0 - 6) 

วก 401  การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร 

EA 401  Optimization in Engineering and Agro-industry 

3 (2 - 3 – 5) 

วก 403  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 
EA 403  Selected Topics in Engineering 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 433  เครื่องสูบและพัดลม 
EA 433  Pump and Fan 

3 (2 - 3 - 5) 

วก 436  ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ 
EA 436  Hydraulic-Pneumatic Machinery System  

3 (2 - 3 - 5) 

วก 454  วิศวกรรมการก าจัดของเสีย 
EA 454  Waste Disposal Engineering 

3 (3 - 0 - 6) 

วก 471  การออกแบบการทดลองส าหรับวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร                  

EA 471  Experimental Design in Engineering and Agro-
industry 

3 (3 – 0 - 6) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ  
 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.4 องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ  
1)  องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์  คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่าง ๆ ใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์  การจ าลองระบบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2)  องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บน
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืน ๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์
การเคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง ๆ 
ที่มากระท า 

3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) หมายถึ ง  เนื้ อหาความรู้ ที่ อยู่ บนความรู้ พ้ื นฐานของลักษณะเฉพาะ 
(Characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของ
ความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของ
วัสดุ 

5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไก
หรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนส าหรับในอนาคต 

6) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  วงจรและระบบไฟฟ้าอุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ  (System Management) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. กลุ่มความรู้ด้านหลักการพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอาหาร 
(Basic Knowledge of Food Engineering) 

        

วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม          
วก 110 วัสดุวิศวกรรม         
วก 120 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร         
วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม         
สต 313 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม         
วก 203 อุณหพลศาสตร์         
วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง         
วก 206 กลศาสตร์ของไหล         
วก 210 กรรมวิธีการผลิต         
วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า         
วก 301 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร         
ทอ 202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น         

วอ 260 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องต้นทางวิศวกรรม           
อาหาร 

        

2. กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
(Food Process System Engineering)  

        

วอ 370 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร         

วอ 371 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1          
วอ 372 การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร         

วอ 373 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 2          
วอ 471 การออกแบบโรงงานอาหาร         
วอ 482 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่          
วอ 483 วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์

อาหารที่แปรรูปจากนม 
        

วอ 484 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปต่ า         
วอ 485 การออกแบบและควบคุมกระบวนการท างานของเครื่อง

ฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิท 
        

วก 340 สมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร         
วก 401 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรมและ 
          อุตสาหกรรมเกษตร 

        

วก 433 เครื่องสูบและพัดลม         
วก 471 การออกแบบการทดลองส าหรับวิศวกรรมและ  
           อุตสาหกรรมเกษตร 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. กลุ่มความรู้เครื่องจักรกลและหน่วยสนับสนุนการผลิต 
(Food Processing Machines and Utilities) 

        

วก 210 กรรมวิธีการผลิต         

วก 208 ทฤษฎีเครื่องจักรกล         

วก 302 การเผาไหม้         

วก 303 การออกแบบเครื่องจักรกล         

วก 304 วิศวกรรมต้นก าลัง         

วก 306 การท าความเย็น         

วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล         

วก 384 ระบบพลังงานในอุตสาหกรรม         

วอ 470 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย         

4. กลุ่มความรู้ด้านบริหารการผลิตและความปลอดภัย 
(System  Management and Food Safety)  

        

วก 454 วิศวกรรมการก าจัดของเสีย         

วอ 480 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร         

วอ 481 เศรษฐศาสตร์และการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร         
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3.1.5 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

คม 101 หลักเคมี 1 3 3 0 6 
คม 102  ปฏิบัติการเคมี 1 1 0 3 1 
ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4 3 3 7 
คศ 103 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 3 3 0 6 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
วก 191 การฝึกงานโรงงาน 1 0 3 1 
 วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม

สังคมศาสตร์ 
3 

- - - 

 วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3 - - - 

 รวม 21    
 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

คศ 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 3 3 0 6 
ฟส 112 ฟิสิกส์ 2 4 3 3 7 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
ผษ 101   เกษตรเพ่ือชีวิต 3 3 0 6 

 วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

3 - - - 

 วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์ 

3 
- - - 

 วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
สังคมศาสตร์ 

3 - - - 

 รวม 22    
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

คศ 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3 3 3 0 6 
วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
วก 110 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
วก 203 อุณหพลศาสตร์ 3 3 0 6 

ศท 241 
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1 

3 2 3 5 

ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 1 4 4 
 รวม 21 17 10 38 
    
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทอ 202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทาง
อาหารเบื้องต้น หรือ 

4 4 0 8 

วอ 260 เคมีอาหารและจุลชีววิทยา
เบื้องต้นทางวิศวกรรมอาหาร 

4 3 3 7 

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 0 2 1 
วก 120 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 2 3 5 
วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง 3 3 0 6 
วก 206 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 
วก 208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล  3 3 0 6 
วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 3 5 

 รวม 20 - - - 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สต 313 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3 3 0 6 
วก 210 กรรมวิธีการผลิต 3 3 0 6 
วก 301  การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 3 3 0 6 
วอ 370  วิศวกรรมกระบวนการแปรรูป

อาหาร 
3 2 3 5 

วก 302 การเผาไหม้  3 3 0 6 
วก 303 การออกแบบเครื่องจักรกล  3 3 0 6 

 รวม 18 17 3 35 
 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วอ 371 หน่วยปฏิบัติการทางวิศกรรม

อาหาร 1 
3 2 3 5 

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 0 2 1 
วก 304 วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3 3 0 6 
วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3 3 0 6 
วก 340 สมบัติทางกายภาพของของ

ผลผลิตเกษตรและอาหาร 
3 2 3 5 

วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 0 3 1 
วอ 372 การควบคุมกระบวนการแปรรูป

อาหาร 
3 3 0 6 

 วิชาเอกเลือก 1 3 - - - 
 รวม 20 - - - 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 0 2 1 
วก 306 การท าความเย็น 3 3 0 6 
วอ 480   การควบคุมคุณภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร 
3 3 0 6 

วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 0 3 1 
วอ 490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร 1 0 2 1 
 วิชาเอกเลือก 2 3 - - - 

 วิชาเลือกเสรี 1 3 - - - 
 วิชาเลือกเสรี 2 3 - - - 
 รวม 18 - - - 

 
 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
วอ 497 สหกิจศึกษา หรือ 9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรม ต่างประเทศ  
9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

  รวม 9 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์
 

หมายเหตุ: ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้    ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้น
การศึกษากรณีตัวอย่างของไทย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
CM 321  Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
  Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an 
emphasis on Thailand. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

ศท 021  สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์
ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและ  
ท าความเข้าใจ  รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลกและ
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 021  Social Sciences in Everyday Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  
       Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical 
knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social 
occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis of social 
problems in the modern world. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

ศท 022  อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ใน
การเมืองเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม (ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา) ที่มี
อิทธิพลกับสังคมไทย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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GE 022  World Civilization 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
  Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in 
terms of political, economic, social, and cultural dimensions including music, art, 
dramatic art, literature, philosophy, and religion; their influences on Thai society. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

ศท 104   มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความเป็นมาของมนุษย์ ความสมดุลทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรู้เกี่ยวกับพืชและ
สัตว์ วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
เพ่ือให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 104  Man and Environment 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
  The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, 
the knowledge relates to plants and animals, the study of socio-economic and 
cultural evolution, the development of sciences and technology effecting on natural 
environment and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses 
of natural resources. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 
ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนโครงสร้างของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน และลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 302  Thai Society and Culture 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  
  Studying the formation of Thai society. The factors that determine the 
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of change 
in Thai society and culture. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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ศศ 101   เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวันและการประกอบการ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน เศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให้เกิดวิธีคิดต่อ
การเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันได้และ
สามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันน าไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตได ้

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EC 101   Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  
  This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 
Operation Economics.  Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included.  This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ศท 011  มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของ
มนุษย์กับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ปลูกฝังการชื่นชม การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบในศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 011  Man and Arts Appreciation 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music, 
dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and 
Western arts.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ 
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 012  Psychology and Human Behavior 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 
development; mental processes; personality; health behavior;  social behavior. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

ศท 013  สุขภาพเพ่ือการด ารงชีวิต 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยค านึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุข
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป้องกันควบคุมและ 
การจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาลและการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 013  Health for Life 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None 
 Concepts in health, health management, health promotion with an 
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports 
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress 
prevention and eradication; total fitness test and assessment; first aid; prevention of 
exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-
transmitted diseases; providing sex-education. 

               (Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
 

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่าง  ๆ ศึกษา
กระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาของ
การสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการน าส่วนประกอบส าคัญของศิลปะที่
ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
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GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None 
 Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 
and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 
artistic techniques; creation of artistic work. 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
 

ศท 304  ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเก่ียวกับการรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น เทคนิคและกลไกในการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบันได้ รวมไปถึงการปลูกจิตส านึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 304  Liberal Arts of Intellectuals 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 The study of self-recognition, recognition of others, techniques and 
strategies of self-recognition and recognition of others, skills of communication and 
human  relation, personality development, skill of thinking and economic, social and 
political problem analyzing including awareness of public property and ways of living 
in society with happiness. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของล้านนา ในสมัยก่อนการก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัย
ก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัยพม่าปกครอง สมัยเป็นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ล้านนา เรียนรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของล้านนาในปัจจุบัน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
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GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 The study of historical development of Lanna before the Kingdom 
establishment,during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under 
Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of socio-
economic, political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-economic, 
political, and cultural situations of contemporary Lanna. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

กลุ่มวิชาภาษา 
ศท 031  การใช้ภาษาไทย 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4  ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพ่ือจับ
ใจความส าคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังและการอ่าน ทักษะการพูดเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้  ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยค า การสร้าง
รูปประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพ่ือสามารถเขียนความเรียง สารคดี 
บทความแสดงความคิดเห็น และบทความทางวิชาการได้ 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 031  Thai Language Usage 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None 
 Practice of listening and reading for main ideas; analysis and 
evaluation of text from listening and reading; speaking for giving information, 
knowledge, and opinions; sentence and paragraph writing; essay writing; 
documentary writing; argumentative and academic articles writing. 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
 

ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 141  Fundamental English 1 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Practice of English for communicative purposes on a basic level; 
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and 
writing; English learning strategies. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 



มคอ. 2 

 

32 

ศท 142  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 142  Fundamental English 2 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : GE 141 Fundamental English 1 
 Practice of English for communicative purposes on an intermediate 
level; English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, 
reading, and writing; English learning strategies; application of language skills to real 
life situations in accordance with the cultures of English speakers. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

ศท 241   ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (2-3-5) 
  วิชาบังคับก่อน : ศท 142  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

              ศึกษาค าศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ือศึกษาค้นคว้าและสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 241   English for Science and Technology 1 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2 
             To study specific English vocabulary and structures based on the 
functions of language use relevant to Science and Technology, particularly 
emphasizing reading skills for the purposes of applications for study, research and 
communication in their learning at a higher level. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours /week) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ผษ 101  เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการและความส าคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การผลิตพืช การจัดการ
ศัตรูพืช การผลิตสัตว์ โรคและพยาธิสัตว์เลี้ยง จุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ระบบ
การเกษตร การคงอยู่ของการเกษตร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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AP 101  Agriculture for Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Evolution and importance of agriculture; bio-diversity in the ecosystem; 
environmental factors affecting agricultural production; plant production and pest 
control; livestock production, diseases and parasites control; microorganism and its 
utilization in agriculture; agricultural production systems; existence of agriculture and 
its survival. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วท 101   วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ก าเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิต 
ประจ าวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน นิวเคลียร์ รังสี การใช้
ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจ าวัน การ
ใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
SC 101  Science for Life 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; 
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; 
use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical 
substance in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their 
effects on the environment; nanotechnology and its trend and application. 

  (Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วท 102   การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

        กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่าง ๆ  ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture Economy) 
ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแห่งโมเลกุล 
Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพ่ือชีวิต อาหารและยา ผล
ของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยารักษาโรค การ
วิเคราะห์โปรตีนในร่างกายมนุษย์เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการด้านจีโนมนุษย์
และชีวสารสนเทศ การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
อุตสาหกรรมยาในอนาคต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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SC 102  Development  of  Science  and  Technology 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 

       Human’s learning process about nature from the dawn of civilization; 
scientific and technological development and economic characteristics in different 
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, 
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and 
medication; effects of software technology on medical industry; research and 
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis 
and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs; 
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry. 

  (Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

ศท 014   การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงใน
ระบบเครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินคุณค่าสารนิเทศและ
เลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และ
การลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพ่ือการ
เขียนงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
GE 014   Information Searching  for Academic  Study 3 (1-4-4) 
 Prerequisite : None 
                Fundamental knowledge of information; use of information resources 
with an emphasis on the Internet access; access means of library information 
databases and online databases on the Internet; use of search engines; information 
evaluation and how to make an effective use of desired information; citing 
references and making bibliographies for academic papers. 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours /week) 
 

วอ 102   นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

        ความส าคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารในชีวิต
ประจ า วัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เภสัชโภชภัณฑ์และอาหารฟังก์ชั่น 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภค
และการคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห)์ 
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EI 102   General Aspects of  Food and  Drug 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

        Importance of food; food consumption culture; technological 
applications to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional 
service; small food enterprise and marketing; logistics and supply chain; 
nutraceuticals; general knowledge of medicine dosage and its danger and drug; 
consumers’ rights and protection on nutrition and medicine. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คม 101   หลักเคมี 1 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ชนิดและการจ าแนกสสาร เทคนิคการแยกสารออกจากสารผสมและสารละลาย ปริมาณ
สารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว สารละลายและคอลลอยด์ ของแข็ง 
สมดุลเคมี กรด-เบส จลนศาสตร์เคม ี

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
CH 101   Principles of Chemistry 1 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

      Matters and classification, basic separation techniques, stoichiometry, 
atomic structure, chemical bonding, gas, solution and colloid, solid, chemical 
equilibria, acid-base, chemical kinetics. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

คม 102   ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี เทคนิคต่าง ๆ ในทาง
การปฏิบัติการทางเคมี การอ่านและการค านวณเลขนัยส าคัญ ปริมาณสารสัมพันธ์ การค านวณ
เปอร์เซ็นต์ผลผลิต การค านวณเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบในของผสม การเตรียมก๊าซและการหาค่าคงที่
ของก๊าซ การหาน้ าหนักโมเลกุลของสารจากการลดลงของจุดเยือกแข็ง การวัดค่าความเป็นกรด-เบส
ของสารละลาย การไทเทรตระหว่างกรดและเบส อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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CH 102   Chemistry Laboratory 1 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None 

      Safety in chemistry laboratory, general information of chemicals, 
techniques in chemistry laboratory, significant figures and calculation, stoichiometry, 
calculations of percentage yield and composition of substance in mixture, 
preparation and determination of gas constant. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
คศ 103   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ รูปแบบไม่ก าหนด อินทิกรัล 
ไม่จ ากัดเขต อินทิกรัลจ ากัดเขตและการประยุกต์ อินทิกรัลไม่ตรงแบบ และอนุพันธ์ย่อย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
MA 103   Calculus for Engineering 1 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : none 
  Limit and continuity of functions, derivatives and application, 
indeterminate forms, indefinite integral, the definite integral and applications, 
improper integral, and partial derivatives. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours /week) 
 

คศ 104   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 
  ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง อันดับสองและการประยุกต์ ผลการ
แปลง ลาปลาซและผลการแปลงลาปลาซผกผัน อินทิกรัลสองชั้นในระบบพิกัดฉาก อินทิกรัลสอง
ชั้นในระบบเชิงขั้ว และอินทิกรัลสามชั้นในระบบพิกัดฉาก 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
MA 104   Calculus for Engineering 2 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1 
  Solutions of first and second order ordinary differential equations and 
applications, Laplace transformations and inverse Laplace transformation, double 
integral in rectangular coordinate system, double integral in polar coordinate system, 
and triple integral in rectangular coordinate system. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours /week) 
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คศ 203   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 
  ล าดับและอนุกรมของจ านวนและฟังก์ชัน อนุกรมเทเลอร์ การอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ เกรเดียนต์ของสนามเวกเตอร์ ไดเวอร์เจนต์ของฟังก์ชันเวกเตอร์                     
เคิร์ลของฟังก์ชันเวกเตอร์ และอินทิกรัลตามเส้นของฟังก์ชันเวกเตอร์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
MA 203   Calculus for Engineering 3 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 104  Calculus for Engineering 2 
  Sequences and series of numbers and functions, Taylor mathematical 
inductions, derivative of vector function, gradient of vector field, divergent of vector 
function, curl of vector function, and line integral of vector function 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours /week) 
 

สต 313   สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ระเบียบวิธีทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มและการอนุมานทางสถิติในการประยุกต์ทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก หลัก
และขั้นตอนการวางแผนการทดลองเบื้องต้น แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แผนการทดลองแบบ
บล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ การ
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ 
โปรแกรมส าเร็จทางสถิติส าหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ST 313   Statistics for Engineering 3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None 
  Statistical method and elements of data analysis, probability distributions 
of random variables and statistical inference in engineering application, categorical 
data analysis, basic principles of experimental design, completely randomized design, 
randomized complete block design, factorial design, comparisons of treatment 
means, simple regression and correlation analysis, multiple regression and correlation 
analysis, Statistical package for engineering application. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours /week) 
 

ฟส 111   ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ของวัตถุและการแกว่ง
กวัด การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง งานและพลังงาน สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล สมบัติและ 
การเคลื่อนที่ของคลื่น ธรรมชาติของคลื่นเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 7 ชั่วโมง/สัปดาห์) 



มคอ. 2 

 

38 

PH 111   Physics 1 4 (3-3-7) 
 Prerequisite : None 
  Scope of physics are Newton’s Law of motion, Motion of objects and 
simple harmonics, Motion of a rigid body, Work and energy, Fluid mechanics, 
Properties and wave motions, Nature of sound, Heat and thermodynamics and 
kinetics theory of gases. 

(Lecture 3 hours, Practice 3 hours, Self study 7 hours /week) 
 
ฟส 112   ฟิสิกส์ 2 4 (3-3-7) 
 วิชาบังคับก่อน : ฟส 111  ฟิสิกส์ 1 
  ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสและวงจรไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า สมบัติ
ทางแม่เหล็กของสสาร การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ สมบัติของแสง และ
ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 7 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
PH 112   Physics 2 4 (3-3-7) 
 Prerequisite : PH 111  Physics 1 
  Electrostatic, DC, AC current and electric circuit, Electromagnetic Induction, 
The properties of magnetic materials, Magnetic field, Maxwell’s equations, Optics 
and Modern Physics. 

(Lecture 3 hours, Practice 3 hours, Self study 7 hours /week) 
 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ค าศัพท์หลักและไวยากรณ์ระดับค่อนข้างสูง การฟังเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนย่อหน้าสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
LR 241  English Language Practice 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 

 Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long 
passages; speak for expressing opinion; short paragraph writing.   

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ค าศัพท์หลักและไวยากรณ์ระดับสูง การฟังข่าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบ
แสดงความคิดเห็น การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนเรียนความขนาดสั้น  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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LR 242  English Language Practice 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 

 Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to 
news  stories, documentary and interview; conversation in context; short essay 
writing.   

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ค าศัพท์หลักและไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรืองประเภทต่าง ๆ ที่มีความยาวมาก 
การพูดเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การเขียนเรียงความขนาดยาว    

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
LR 243   English Language Practice 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 

 Vocabulary and grammar at advanced level; listening to various kind of 
considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing.      

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
วก 102   เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การเขียนตัวเลข ตัวอักษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก
(Orthographic projection) การก าหนดขนาดและรายละเอียดประกอบภาพฉายออร์โทกราฟิก  
การเขียนและการให้ขนาดภาพสามมิติ ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
แบบต่าง ๆ การเขียนแผ่นคลี่ ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในงานเขียนแบบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 102   Engineering Drawing 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

 Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วก 110   วัสดุวิศวกรรม   3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คม 101  หลักเคมี 1  และ  

                    ฟส 111  ฟิสิกส์ 1 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ ไม้ แอสฟัลท์ คอนกรีต และ

วัสดุเชิงประกอบเป็นต้น ความรู้เรื่องแผนภาพสมดุล สมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
จุลภาคและ มหภาคกับสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าด้วยวัสดุวิศวกรรม  การ
เลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม การผุกร่อนของวัสดุ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 110   Engineering Materials 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  CH 101 Principles of Chemistry 1 and  

  PH 111 General Physics 1 
 Study of relationship between structures, properties, production processes 

and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, wood, 
asphalt, concrete, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their 
interpretation, mechanical properties, materials selection and materials degradation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 120   คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

    ศึกษาถึงหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
กระบวนแบบการปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบการสื่อสารของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ 
รูปแบบการสั่งการท างานของอุปกรณ์  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 120   Computer for Engineer 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

    Computer concepts; computer components; hardware and software 
interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-
level language programming. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 191   การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

    ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานช่างไม้ งานช่างเครื่องมือกล งานช่างปรับแต่ง งานโลหะแผ่น  
งานเชื่อมโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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EA 191   Workshop Practices 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None 

    Workshop on mechanical equipment work, blender work, sheet metal 
work, gas-welding and electrical work. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

วก 201   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 

      การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
จุดศูนย์ถ่วงคานความฝืดงานเสมือนเสถียรภาพของสมดุลโมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 201   Engineering Statics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1 

     Force systems and analysis, resultant; equilibrium, applying equilibrium 
equation to structure and machine; centroid, beam, friction, virtual work, stability of 
equilibrium, moment of inertia of area. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 203   อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 

      คุณสมบัติของสารเนื้อเดียวกัน พลังงาน การแปลงสภาพพลังงาน งานและความร้อน  
การถ่ายเทความร้อนพื้นฐาน กฎข้อที่ 1  และข้อที่ 2 ของ    อุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนท์ เอนโทรปี 
ก๊าซอุดมคติ สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 203   Thermodynamics   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1 

      Properties of pure substance; Energy; Energy conversion; work and heat; 
basic heat transfer; First law of thermodynamics; Second law of Thermodynamics; 
Carnot cycle; Entropy; Ideal gas; Irreversibility and Availability. 

(Lecture 3 hours,   Practice 0 hour,   Self Study 6 hours /week) 
 

วก 204   กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม     

    การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด ทฤษฎีการยืดหยุ่น ทฤษฎีพลังงานความเครียด 
การบิด คาน เสา แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน ภาชนะความดันความเค้นผสม 
ความเค้นเข้ม พลังงานความเครียด 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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EA 204   Mechanics of Solids 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 201  Engineering Statics 

    Stress and strain analysis; Theory of elasticity ; Theory of strain energy;  
Torsion;  Beam; Column; Shear force and bending moment diagrams; Deflection of 
beams; Pressure vessel; Combined stresses; Stress concentration; Strain energy. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 206   กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

    คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนต์ตัม สมการ
พลังงาน โมเมนต์ของโมเมนต์ตัมและการประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรกลกังหัน พลศาสตร์ของการไหลที่
ไม่ยุบตัวและไม่มีความหนืด การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลที่ไม่ยุบตัวและมีความหนืด 
ชั้นชิดผิว การวัดการไหลที่ไม่ยุบตัว 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 206   Fluid Mechanics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 201  Engineering Statics 
       Properties of fluid, fluid static; floatation; momentum and energy 
equations; Applying equations for turbomachinery; Dynamics of incompressible 
viscous flow; dimensional and similitude analysis; incompressible viscous flow; flow 
over surface; flow measurement. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 208 ทฤษฏีของเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

       การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
เครื่องจักรระบบกลไกเชื่อมต่อชุดเฟืองสายพานและระบบเครื่องกลสมดุลของมวลที่เคลื่อนที่และหมุน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
EA 208 Theory of Machinery 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 201 Engineering Statics 

       Velocity and acceleration analysis; kinematics and dynamics force analysis 
of mechanical devices, linkages, gear trains, belts and mechanical systems; balancing 
of ratating and reciprocating mass. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วก 210   กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 110  วัสดุวิศวกรรม    
         ทฤษฎีเบื้องต้นของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิคการเชื่อม การหล่อ การ
ปรับปรุง คุณสมบัติทางความร้อน การตัดและการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หลักการ
ค านวณต้นทุนของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
EA 210   Manufacturing Process 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 110  Engineering Materials  
       Theory and concept of manufacturing process such as casting, forming, 
machining and welding; material and manufacturing process relationships; 
fundamental of manufacturing cost 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 220   วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 และ  

                    ฟส 112 ฟิสิกส์ 2 
       คุณลักษณะทางกายภาพและทางไฟฟ้าของส่วนประกอบไฟฟ้า วงจรความต้านทาน 
ทฤษฎีวงจร ผลตอบสนองของวงจร วงจรกระแสสลับ คุณลักษณะทางกายภาพและทางไฟฟ้าของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรสมมูลและการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรแม่เหล็ก หม้อแปลง
ไฟฟ้า วงจรสามเฟส หลักการของการแปรผันพลังงาน เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องจักรกลกระแสตรง  
เครื่องจักรกลกระแสสลับ ระบบควบคุม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 220   Electrical Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : MA 104  Calculus for Engineering 2 and  

                   PH 112  Physics 2 
    Physical and electrical characteristics of electric components; resistive 

circuits; theory of electrical circuits; circuit responds; AC circuits; physical and 
electrical characteristics of electronic devices; equivalent circuits and analyzing 
electronic circuits; magnetic circuits; transformers; three-phased circuits; theory of 
converter; electrical mechanics; DC and AC machinery; control system. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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    วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
วอ 260 
 

เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องต้นทางวิศวกรรมอาหาร 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

4 (3-3-7) 

       ความส าคัญของเคมีอาหาร องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ
อาหาร การเปลี่ยน แปลงทางเคมีของอาหารที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูปและ
เก็บรักษา การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร  การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ใน
อาหาร การควบคุมและท าลายจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการการผลิตและการเก็บรักษา การ
ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร และการ
สุขาภิบาลอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 7 ชั่วโมง) 
FE 260   Introduction to Food Chemistry and Microbiology 

for Food Engineering 
4 (3-3-7) 

 Prerequisite : None  
       Importance of food chemistry, Chemical composition of food and 

their nutrition values, Changes of chemical composition during processing and 
storage, Food chemical analysis, Microorganisms in food, Microbial 
contamination, Control of microorganisms during processing and storage of 
foods, Determination of microorganisms in foods, Use of microorganisms in food 
industry and Food sanitation. 

(Lecture 3 hours, Practice 3 hours, Self study 7 hours/ week) 
 

ทอ  202   เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น 4 (4-0-8) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

    องค์ประกอบหลักทางเคมีของอาหาร สมบัติทางเคมีและกายภาพ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาขององค์ประกอบทางเคมีในอาหาร 
ความเกี่ยวข้องของจุลินทรีย์กับอาหารในด้านการเน่าเสีย การก่อให้เกิดโรค การใช้ประโยชน์ใน
การผลิต ลักษณะการเจริญ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญ และการควบคุมการเจริญของ
จุลินทรีย์ในอาหารในระหว่างกระบวนการแปรรูปรูปและเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพอาหาร
ด้านจุลินทรีย์ การใช้หลักสุขาภิบาลอาหารเพ่ือป้องกันอันตรายจากจุลินทรีย์ 

(บรรยาย 4 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 8 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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FT 202   Food Chemistry and Microbiology  4 (4-0-8) 
 Prerequisite : None 

     Physical and chemical properties of food constituents and the effects 
of food processing and storage on those constituents, roles of microorganism in 
food spoilage, foodborne illness and its utilization in food production, growth 
characteristics of microorganism, factors influencing microbial growth and its 
control in food during processing and storage, food quality control in 
perspective of microbiological aspects and use of food sanitation principle for 
preventing microbial hazards 

(Lecture 4 hours, Practice 0 hour, Self Study 8 hours /week) 
 
วอ 370 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์ และ  

                    ทอ 202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น หรือ  
                    วอ 260 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องต้นทางวิศวกรรมอาหาร 
หลักการท าสมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปอาหาร สมบัติของ

อากาศชื้น แผนภูมิไซโครเมตรี การลดความชื้นในอาหาร การท าระเหย ระบบการท าความเย็น
ทางกล ระบบท าความเย็นแบบไครโอจีนิค การแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง การท าให้เข้มข้นโดย
การแช่เยือกแข็ง การให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการทางความร้อน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 370 Food Process Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 203 Thermodynamics  and  

                   FT 202 Food chemistry and Microbiology or  
                   FE 260 Introduction to Food Chemistry and Microbiology  
                             for Food Engineering   

    Principles of heat and mass balance in food proceeses, Properties of 
air-vapor mixture, Psychrometric chart, Dehydration of foods, Evaporation, 
Mechanical regrigeration system, Cryogenic cooling and freezing, Freeze 
concentration, Electromagnetic wave heating, Thermal processes 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วอ 371   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

      หลักการพ้ืนฐานของหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร , คุณสมบัติและ
ลักษณะเฉพาะของอนุภาคของแข็ง (คุณลักษณะของอนุภาคของแข็ง , การลดผสมอนุภาค และ
การลดขนาด) , การแยกเชิงกล (การร่อน, การกรอง, การตกตะกอนภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก และ
การตกตะกอนด้วยการหมุนเหวี่ยง), ปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมนตัมในงานวิศวกรรมอาหาร 
(ปรากฏการณ์การไหลของอาหารและวัสดุชีวภาพ, การไหลผ่านวัตถุจม, กระบวนการฟลูอิไดซ์
เบด, การผสมของเหลวในงานอุตสาหกรรมอาหาร) กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยเอ็กทรูชัน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
FE 371   Unit Operation in Food Engineering 1  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

      Basic principles of unit operation for food engineering, properties and 
handling of particulate solids (Characterization of solid particles, properties of 
masses of particles, mixing of solids and size reduction), mechanical separation 
(screening, filtration, gravity sedimentation and centrifugal sedimentation 
process), transport phenomena in food engineering: (momentum transfer of food 
and biomaterial, flow past immersed bodies, fluidization process and agitation 
and mixing of liquids) Extrusion Processes for Food 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วอ 372 การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 และ  

                       ฟส 112  ฟิสิกส์ 2 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองกระบวนการผลิต

อาหาร อุปกรณ์ควบคุมเชิงเส้น การควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพและ
สมรรถนะ อุปกรณ์วัดและควบคุม การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 372 Food Process Control  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 104  Calculus for Engineering 2 and  

                   PH 112  Physics 2                    
 Automatic control principles, analysis and modelling of food 

engineering systems, linear control elements, feedback control, stability and 
performance analysis, measurement and control instruments, control 
applications for food processing. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
 



มคอ. 2 

 

47 

วก 301   การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร        3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203  อุณหพลศาสตร์    

  รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน สมการการน าความร้อน การพาความร้อน การ
แผ่รังสีความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพ่ิม
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อนโดยการเดือดและควบแน่น สมการ
การถ่ายเทมวลสาร และหลักการความคล้ายคลึงกับการถ่ายเทความร้อน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 301   Heat and Mass Transfer        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  
  Modes of heat transfer, laws governing heat conduction, convection, 
radiation and applications, heat exchangers and heat transfer enhancement, 
boiling and condensation, law governing mass transfer and analogy with heat 
transfer. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 302  การเผาไหม้                                                            3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  
                  เชื้อเพลิง สมบัติของเชื้อเพลิง การวิเคราะห์ปริมาณสัมพันธ์ของการเผาไหม้ การ
วิเคราะห์อุณหภูมิ-พลังงาน  เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบปั่นป่วน  
เปลวไฟชนิดแพร่และเปลวไฟชนิดผสมก่อน  เสถียรภาพของเปลวไฟ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 
หัวเผาของแก๊สและน้ ามัน การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 302  Combustion        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  
                        Fuel, properties of fuels, Combustion stoichiometric analysis, 
energy-temperature analysis, laminar and turbulent flames, turbulent flame 
structure, diffusion and premixed flames, flame stability, combustion of fuel, gas 
and oil burners, control of pollution from combustion. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 303   การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง และ  

                    วก 208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 
 หลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย ทฤษฎีความเสียหายและความเค้นชนิดต่าง ๆ การต่อ
ชิ้นงานด้วยสลักเกลียวและหมุดย้ า ลิ่มและสลัก เพลาส่งก าลัง สปริงสกรูส่งก าลัง การถ่ายทอด
ก าลังด้วยคัปปลิง เฟือง สายพานและโซ่ และการออกแบบโครงงาน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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EA 303   Machine Design           3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 204  Mechanics of Solids and  

  EA 208 Theory of  Machinery 
 Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of 
failure, design of simple machine elements, rivets, welding, screw fasteners, keys and 
pins, shafts, springs, gears, power screws, couplings, bearings, brakes, clutches, belts, 
chains, design project. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 306   การท าความเย็น         3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203  อุณหพลศาสตร์      

วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของการท า
ความเย็น การออกแบบอุปกรณ์ประกอบระบบการท าความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการท าความ
เย็น วิธีการละลายน้ าแข็งของแผงท าความเย็น ความปลอดภัยในการท าความเย็น การประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 306   Refrigeration           3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

        Single-stage and multi-stage of refrigeration cycles, cooling 
loadestimation, refrigeration plant design, refrigeration control devices, defrosting, 
safety in refrigeration,application in agriculture and food industries. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 304   วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203  อุณหพลศาสตร์    

  ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลังงานและการน าไปใช้ประโยชน์ได้ การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและ  
การเผาไหม้ โรงงานต้นก าลังไอน้ า โรงงานต้นก าลังกังหันก๊าซ โรงงานต้นก าลังเครื่องยนต์เผาไหม้
ภายใน โรงงานต้นก าลังไฟฟ้าพลังน้ า โรงงานต้นก าลังนิวเคลียร์ วัฏจักรผสมและระบบโคเจนเนอเร
ชัน อุปกรณ์และการควบคุมระบบ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของภาระและเศรษฐศาสตร์ของ
โรงงานต้นก าลัง ปัญหามลพิษจากโรงไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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EA 304   Power Plant Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  

 Energy conversion principles and availability concept, fuels and 
combustion analysis and component study of steam, gas turbine and internal 
combustion engine power plants, combined cycle and cogeneration, hydro power 
plant, nuclear power plant, control and instrumentation, power plant economics and 
environmental impacts. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 308  การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 303 การออกแบบเครื่อจักรกล  
  ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาโมนิคส์  
การสั่นสะเทือนเชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ
กระตุ้นชั่วขณะ การสั่นสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การค านวณเชิงตัวเลข  การสั่นสะเทือน
แบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 308  Mechanical Vibration 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 303 Machine Design    

 An introduction to the theory of mechanical vibrations : free harmonic 
motion and force vibrations, transient vibration, multiple degree of freedom discrete 
system, computational method, vibration of continuous systems and methods to 
reduce and control vibration. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 340   คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง 

 ลักษณะทางกายภาพ ความรู้พ้ืนฐานทางรีโอโลยี สมบัติทางอีลาสติก วิสโคอีลาสติกและ
ความสั่นสะเทือน ปัญหาการสัมผัส ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เกษตรเนื่องจากการกระท าแบบ
สัมผัสพลวัตและสถิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 340   Physical Properties of Agricultural and Food Products 3 (2-3-5) 
 Prerequisite :  EA 204  Mechanics of Solids 

 Physical properties of agricultural product. Fundamentals of rheology. 
Elastic, viscoelastic and impact properties. Contact stress problem. Damage of 
agricultural products due to dynamic and static loadings. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วอ 480   การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการคุณภาพ การใช้สถิติกับงาน  
ควบคุมคุณภาพและงานวิจัย แผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับการวางแผนการทดลอง  แผนภูมิ
ควบคุม การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ
อาหาร GMP & HACCP และ ISO 9001 & ISO 22000  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
FE 480  Quality Control in Food Industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Principle of quality control in food industry, quality management, 
application of statistical techniques for quality control and research, acceptance 
sampling plans, experimental designs, control charts , sensory evaluation, industrial 
standards in food quality food control ; GMP and HACCP, ISO 9001 & ISO 22000 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วอ 490  สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร 1 (0-2-1) 
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

 การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขา
วิศวกรรมอาหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการน าเสนองานในการประชุมวิชาการ  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
FE 490  Food Engineering Seminar 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 

      Exploring and compiling the knowledge, technology and innovation in 
agricultural and food engineering; Analysis and synthesis of knowledge; presentation 
preparation for academic conference.  

(Practice 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

วก 491   ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม และ 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ หรือ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

      การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ การทดสอบเครื่องยนต์ การ
ทดสอบการควบคุมอัตโนมัติ เซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและน้ าหนัก 

(ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 491   Engineering Laboratory 1 1 (0-3-1) 
  Prerequisite : EA 201 Engineering Statics and 

                   EA 203 Thermodynamics or 
          EA 206 Fluid Mechanics and  
                   EA 110  Engineering Materials or 
                   As Approved by Program Committee 

       Fundamental laboratories for Air Condition , Engine test , Automatic Control, 
Sensor system for engineering 

(Practice 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

วก 492   ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) 
  วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม และ 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ หรือ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของไหล วัสดุวิศวกรรม อุณหพลศาสตร์
การถ่ายเทความร้อนระบบการท าความเย็น และทฤษฎีทางเครื่องจักรกล 

(ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 492   Engineering Laboratory 2 1 (0-3-1) 
  Prerequisite : EA 201 Engineering Statics and 

                   EA 203 Thermodynamics or 
          EA 206 Fluid Mechanics and  
                   EA 110  Engineering Materials or 
              As Approved by Program Committee 

       Fundamental laboratories for engineering such as Mechanics of fluid, 
Materials for engineering, Thermodynamics, Heat transfer, Refrigeration and 
Mechanics of machinery. 

(Practice 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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วอ 497  สหกิจศึกษา                                                    9 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับก่อน:  ตามเงื่อนไขของ สาขาวิชาและผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไป 

 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
      การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงาน

เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้อง
ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์
นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
FE 497  Co–operative Education    9 Credits 
  

  
Prerequisite :  Approval by the Curriculum Committee that the proposed 
                    workstudy relates to the major field of study and;  
                    students are required to pass a minimum 30 hours  
                    preparation session. 

      The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 
workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
วอ 498  การเรียนรู้อิสระ  9 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับก่อน:  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

  การวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพ่ือ เสริมสร้างความรู้ในการท าวิจัย หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการเรียนรู้
อิสระส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
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FE 498   Independent Study    9 Credits 
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the Proposed  

                   Independent Study is related to the student's  major field  
                   of study 

      A research study or a professional development project in the student’s 
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

วอ 499   การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน: ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
       การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้อง
เขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
FE 499   Overseas Study, Training or Internship 9 Credits 

 
    

 

Prerequisite:  Approval by the University that the proposed Overseas  
 Study, Training or Internship is related to the student's major 
 field of study. 

       Overseas study, training or internship in an area related to the student's 
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor,, 
and submit a full report   on completion of the training and give a presentation by 
the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                                                         
ให้เลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่หลักสูตร ฯ จะเปิดสอนในอนาคต หรือวิชา 

อ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

วอ 373 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 2     3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วอ 371 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1                                              

       การศึกษาและออกแบบหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการถ่ายเทมวลสาร
ระหว่างสถานะ สถานะสมดุล การกลั่น เมมเบรน การชะละลายระหว่างของแข็งของเหลว 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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FE 373 Unit Operations in Food Engineering 2 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : FE 371 Unit operations in Food Engineering 1                 

       Principles of operation and design of various unit operation of food 
processing, diffusion and mass transfer system between phase; phase equilibrium, 
membrane, distillation, leaching and extraction. 

(Practice 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วอ 470   การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      ส่วนประกอบและหลักการท างานระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบขนาด รูปร่างและต าหนิบนอาหาร 
นวัตกรรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
FE 470   Image Analysis in Food Quality Inspection 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

      Components and principle of a computer vision system, image processing 
and image analysis with computer software, Determination of size, shape, defect for 
food products. Innovative in food quality inspection and control with image analysis 
technique.     

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วอ 471    การออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งโรงงาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษางานเบื้องต้น การสร้างแผนภาพ
ของการไหลของวัสดุอาหาร การจัดแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ การเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดแผนผังโรงงาน การสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร ระบบน้ าดีน้ าเสีย CIP COP การ
ออกแบบให้ถูกสุขอนามัยการแปรรูป การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
FE 471  Food Plant Design 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None   

      Principles of food processing plant. Analysis of location and law involving in 
food plant design. Design of material flow diagram. Systematically design of food 
processing plant. Selection of food equipment. Applications of computer in food 
plant layout and design using computer. Sanitary, CIP, COP and hygienic design. 
Engineering economic for food plant design. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วอ 481   เศรษฐศาสตร์และการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

       แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร โดยใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
การจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (GMP HACCP ISO 22000 : 2005) หลักการจัดการ
เทคโนโลยีสะอาดและการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์  หลัก
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการวางแผนงานทางวิศวกรรม ค่าของเงินตามกาลเวลาและ  อัตราดอกเบี้ย การ
เสื่อมราคา วิธีการประเมินค่าและทางเลือกมูลค่าต่ าสุด การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ หลักการคิด
ภาษี การทดแทนทรัพย์สิน จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจภายใต้
ความเสี่ยงและไม่แน่นอน  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 481   Food Engineer Economic and Management  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

         Basic concept of food safety management system using good 
manufacturing practice (GMP) and hazard analysis and critical control points (HACCP) 
and the international organization for standardization 22000 as a food safety control 
system and, in particular, its role as an element of public food safety regulation. The 
principle of management of cleaner technology and green productivity. A study of 
fundamental conceptualization of economics, time value of money, interests, 
depreciation, economics analysis and taxation evaluation of replacement break even 
analysis and sensitivity analysis in engineering planning. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วอ 482   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

  การสร้างความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค การสร้างคลื่นความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด การท า
ความร้อนด้วยไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ การอบแห้งอาหารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปรรูปด้วย
ระบบแรงดันสูง 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 482   Novel Food Processing Technologies  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

  Focuses on recent technological innovations in food processing, ohmic 
heating, infrared heating microwave and radio frequency heating, induction heating, 
drying of food and biomaterials by electromagnetic technology and high pressure 
process. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วอ 483   วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูป 
จากนม 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : คม 101 หลกัเคมี 1 และ 
                    ทอ 202  เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น 

 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนม พ้ืนฐานของกระบวนการจัดการและ
จัดเก็บนม การเก็บรักษา การประกันคุณภาพ กระบวนการทางความร้อน (การพาสเจอร์ไรซ์และ    
สเตอริไรซ์) การหมุนเหวี่ยงแยก การโฮโมจีไนซ์ กระบวนการท าให้นมเข้มข้น กระบวนการให้ความเย็น
และแช่แข็ง การบรรจุ ภาชนะส าหรับบรรจุและกระบวนการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ (นม ครีม ไอศกรีม เนย 
นมเข้มข้น นมผง และชีส) ระบบขนส่ง การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์จากนม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 483   Process Engineering & Technology of Dairy Foods 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 101  Principles of Chemistry 1 and 

                   FT 202  Food chemistry and Microbiology 
         Milk properties, the chemistry, physics, and microbiology of milk, basis of 

processing, handling and storage of milk, preservation, quality assurance, heat treatment 

(pasteurization & sterilization), centrifugation, homogenization, concentration processes, 
cooling and freezing, packaging and packing process, products (liquid milk, cream, ice 
cream, butter, concentrated milks, milk powder & cheese), transportation systems, 
production plant design. 

     (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วอ 484   เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปต่ า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

 ความส าคัญของอาหารแปรรูปต่ า กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปต่ า โดยใช้ความร้อน 
กระบวนการให้ความร้อนอาหารภายใต้ถุงบรรจุแบบสุญญากาศ กระบวนการผลิตอาหารโดยไม่ใช้
ความร้อน การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ เทคโนโลยีการบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนท์  
เทคโนโลยีเฮอร์เดิล กระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูปต่ า กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์และอาหาร
ทะเลแปรรูปต่ า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 484  Minimal Processing Technology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Importance of minimal processed food, minimal processing of food with 
thermal methods, sous-vide processing, minimal processing of food with non-thermal 
methods, modified atmosphere packaging, active and intelligent packaging, hurdle 
technology, minimal processing for fruits and vegetables, minimal processing for meat 
and seafood. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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วอ 485   การออกแบบและควบคุมกระบวนการท างานของเครื่องฆ่าเชื้ออาหาร
ในภาชนะปิดสนิท 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
 การผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท (กระป๋อง ถุงรีทอร์ทเพาซ์ ขวดแก้ว) ด้วยความร้อน 

หลักการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารภาชนะปิดสนิท เครื่องฆ่าเชื้อแบบความ
ดันสูงกว่าปกติ เครื่องฆ่าเชื้อระบบหมุนและระบบแรงดันน้ า ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องฆ่าเชื้อ การ
ออกแบบ การควบคุมกระบวนการ การติดตั้งและการท างานของเครื่องฆ่าเชื้อ การกระจายความร้อน
ในเครื่องฆ่าเชื้อและการทดสอบการแทรกผ่านความร้อนในอาหารเพ่ือสามารถก าหนดอุณหภูมิและ
เวลาในการฆ่าเชื้อ น้ าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุอาหารและการควบคุมคุณภาพ 

 (บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 485   Retort Designing and Operating of Food in Hermetically 

Sealed Container    
3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None 
 Thermal processing of food in hermetically sealed container (can, retort 

pouch, glass bottle), principle of thermal processing, retort, overpressure retort, rotary 
and hydrostatic retort, components of retort,  design, processing control, installation 
and operation of retort, thermal distribution in retort and heat penetration test for 
establishing the thermal process, water usage in food industry, food container and 
quality control. 

          (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 401 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

       ทฤษฎีทางสถิติในการหาสภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาแบบจ าลอง วิธีทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการหาสภาวะที่เหมาะสม การจัดการข้อมูล การออกแบบการทดลองโดยวิธีแฟคทอเรียลเต็ม
รูป และแฟคทอเรียลบางส่วน (Box-Behnken design, Central Composite Design (CCD) and 
Plackett-Burman design) วิ ธี ผ ล ต อ บ ส น อ ง แ บ บ โ ค ร ง ร่ า ง พ้ื น ผิ ว  ( Response Surface 
Methodology, RSM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการหาสภาวะที่เหมาะสม (Minitab, SAS, 
Microsoft Excel, MatLab or SigmaPlot) การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

             (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 401 Optimization in Engineering and Agro-industry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

     Statistical theory of optimization. Model development; mathematical 
method in optimization; data management; design of experiment in full and 
fractional factorial, e.g, Box-Behnken design, central composite design (CCD) and 
Plackett-Burman design; Response Surface Methodology (RSM). Computer program in 
optimization, e.g., Minitab, SAS, Microsoft Excel, MatLab or SigmaPlot and application 
in engineering and agro-industry. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
วก 403 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การศึกษาและติดตามหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมศาสตร์  
ตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี ตามความสนใจของอาจารย์และนักศึกษา 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 403 Selected Topics in Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : As approved by Program Committee 

        Studies and updates the current topics in relevant engineering, novel and 
recent development of technologies following the interests of students and 
instructor(s). 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
วก 433   เครื่องสูบและพัดลม                                      3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 206  กลศาสตร์ของไหล  

     การจ าแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องสูบ  กฎของเครื่องสูบ การค านวณหาค่าของ 
การสูญเสียในท่อ การค านวณก าลังขับ การเลือกใช้เครื่องสูบในงานวิศวกรรม การจ าแนกและลักษณะ
สมบัติของพัดลม กฎของพัดลม การค านวณก าลังขับและการก าหนดขนาด ระบบการจ่ายลมและ 
การตดิตั้ง การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 433   Pump and Fan 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 206 Fluid Mechanics  

     Classification and characteristic of Pumps, Pump laws, Pipe friction loss 
calculation, Driving power calculation, Application of pump in engineering, 
Classification and characteristic of Fans, Fan laws, Calculation of driving power and 
fan size, Air distribution and duct installation, Application of fan in engineering.   

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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วก 436 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์                                      3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 206  กลศาสตร์ของไหล 
      ก าลังของระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ อุปกรณ์ไอดรอลิกและนิวแมติกส์ที่ใช้ในระบบเครื่อง
สูบไฮดรอลิกชนิดต่าง ๆ เครื่องอัดลม ลิ้นควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในทั้งสองระบบ 
กระบอกไฮดรอลิกส์ กระบอกลม มอเตอร์ไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ลม  สัญลักษณ์และการออกแบบ
วงจรของทั้งสองระบบ การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของทั้ง 2 ระบบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 436  Hydraulic-Pneumatic Machinery System 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 206  Fluid Mechanics 
      Power of hydraulic and pneumatic system, Hydraulic and pneumatic 
equipments used in systems of hydraulic pumps and air compressor, Control valve 
and control devices used in both systems, Hydraulic cylinder and air cylinder, 
Hydraulic motor and air motor, Symbols and designing in circuit of both systems, 
Analysis and correcting the failure of both systems   

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 

วก 454    วิศวกรรมการก าจัดของเสีย 3 (3–0–6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

       ลักษณะของของเสียแบบต่าง ๆ ในงานวิศวกรรม เช่น น้ าเสีย ก๊าซและมลสารในอากาศ
ในโรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือจากการเกษตร แหล่งที่มาของของเสีย เทคนิคการตรวจวัด วิธีก าจัด
การออกแบบระบบการก าจัดและการควบคุม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 454 Waste Disposal Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None 

       Types of wastes in engineering field, i.e, wastewater, gases, and air 
pollutants from factories. Agricultural wastes. Sources of wastes. Measurements. 
Waste disposal. Designing of disposal system and controlling. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

วก 471 การออกแบบการทดลองส าหรับวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          หลักการออกแบบการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การทดลองแบบแฟกทอเรียล เทคนิค
การวิเคราะห์และการถดถอย การแปลความหมายของการวิเคราะห์ โปรแกรมส าเร็จทางสถิติ การ
ประยุกต์เทคนิคทางสถิติในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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 EA 471  Experimental Design in Engineering and Agro-industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

        Principles of experimental design; randomization; factorial designs; analysis 
techniques and regression; interpretation of the analyses ; statistical program package; 
application of statistical technique and in Engineering and Agro-industry. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours /week) 
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3.2  ชื่อต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธีระพงษ์  
สว่างปัญญางกูร 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2543 
2523 

       
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายฤทธชัิย  

อัศวราชันย์* 
Ph.D. 
 
 

Food Engineering 
and Bioprocess 
Technology 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2553 
 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2546 
 

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

2543 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายพูนพัฒน์ 
พูนน้อย* 

วศ.ด. 
 

วิศวกรรมอาหาร            
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอม เกล้าธนบรุ ี

2550 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 
4 อาจารย ์ น.ส.ภานาถ  

แสงเจรญิรัตน*์       
Ph.D. 
 

Agricultural 
Engineering 

Michigan State 
University, U.S.A. 

2541 
 

วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2529 

5 อาจารย ์ นายแสนวสันต์  
ยอดค า* 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2551 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2545 

6 อาจารย ์ นายนักรบ 
นาคประสม* 

Ph.D 
 
 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Food Engineering 
 
 
วิศวกรรมการอาหาร 
วิศวกรรมเกษตร 

National Pingtung 
University of Science 
and Technology, Taiwan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2555 
 
 
2548 
2544 

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 รองศาสตราจารย ์ นายบัณฑติ  
หิรัญสถิตย์พร 

วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2534 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2532 

2 รองศาสตราจารย์     
 

นายเสมอขวัญ 
ตันติกุล        

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2538 
วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2536 
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยรีาช

มงคล วิทยาเขตเทเวศร ์
2532 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุเนตร  
สืบค้า 

Ph.D. 
 
 

Agricultural 
Process 
Engineering 

Ehime University, 
Japan 
 

2546 
 
 

วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2536 
วท.บ. เกษตรศึกษา (เกษตร

กลวิธาน) 
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตบางพระ 

2534 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจาตุพงศ์  
วาฤทธ์ิ 

Ph.D. Biological Systems 
Engineering  

Washington State 
University, U.S.A. 

2544 

M.Sc.  Engineering        Washington State 
University, U.S.A. 

2541 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2537 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางฐิตินันท์  
รัตนพรหม 

Ph.D. 
 

Polymer 
Engineering  

University of Akron, 
U.S.A. 

2543 
 

วท.บ. วัสดุศาสตร ์(โพลิ
เมอร์และสิ่งทอ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธีระพงษ์  
สว่างปัญญางกูร 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2523 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสุพจน์  
เอี้ยงกุญชร   

Diploma  Water Resources Hebrew University of 
Jerusalem, Israel 

2532 

วท.ม.  เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2531 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

(เกษตรกลวิธาน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2523 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายพูนพัฒน์ 
พูนน้อย 

วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2550 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายชนวัฒน์  

นิทัศน์วิจิตร 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2535 
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ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสมเกียรติ 
จตุรงค์ล้ าเลศิ 
 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 2540 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายฤทธิชัย 
อัศวราชันย์ 
 

Ph.D. 
 
 

Food Engineering 
and Bioprocess 
Technology 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2553 
 
 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2546 

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2543 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายน าพร    
ปัญโญใหญ่     

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2556 
2547 
2544 

13 อาจารย ์ นางสาวภานาถ  
แสงเจรญิรัตน ์

Ph.D. 
 

Agricultural 
Engineering 

Michigan State 
University, U.S.A. 

2541 
 

วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2529 

14 อาจารย ์ นายญาณากร 
สุทัสนมาล ี

Ph.D. 
 

Agricultural 
Engineering 

Central Luzon State 
University, Philippines 

2548 

วศ.ม. วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2536 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2527 

15 อาจารย ์
  

นายโชติพงศ์ 
กาญจนประโชต ิ
 
 

Ph.D. 
 

Engineering  
(Bio-Industrial 
Mechatronics 
Engineering) 

National Chung-Hsing 
University, Taiwan 

2554 
 

วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 
16 อาจารย ์ นายนักรบ 

นาคประสม 
 
 

Ph.D. Food Engineering  National Pingtung 
University of Science 
and Technology, 
Taiwan 

2555 

วศ.ม.     วิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2548 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 

17 อาจารย ์ นางสาวทิพาพร 
ค าแดง 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2555 
วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2549 
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ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

18 อาจารย ์ นายรชฏ  
เชื้อวิโรจน ์

M.Eng. Electrical  University of the 
Philippines, Philippines      

2526 
 

B.S.E.E. Electrical  Cebu Institute of 
Technology Cebu City, 
Philippines  

2523 

19 อาจารย ์ นายพิสุทธ์ิ  
กลิ่นขจร 

วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2544 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2537 
20 อาจารย ์

 
 

นายธนศิษฏ์   
วงศ์ศิริอ านวย 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2555 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2545 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2542 

21 อาจารย ์ นายแสนวสันต์  
ยอดค า 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2551 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2545 

22 อาจารย ์ นางมุกริน  
หนูคง 

M.Sc. 
 

Agricultural and 
Biological 
Engineering 

Pennsylvania State 
University, U.S.A. 

2555 
 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 
23 
 

อาจารย ์ นางกาญจนา  
นาคประสม 

Ph.D. Food Processing National Pingtung 
University of Science 
and Technology, 
Taiwan 

2555 

วศ.ม.  วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2550 

วท.บ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 

24 อาจารย ์ นางสาว 
หยาดฝน   
ทนงการกิจ 

วศ.ด. 
 

วิศวกรรมอาหาร 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2555 
 

วท.ม 
 

วิทยาการหลังการ 
เก็บเกี่ยว 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2548 

วท.บ วิศวกรรม
กระบวนการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2545 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา หรือการฝึกงานต่างประเทศ) 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา วอ 497 สหกิจศึกษา อยู่ในกลุ่มเอกบังคับ โดยอยู่กลุ่มเดียวกับ วอ 498 
การศึกษาอิสระ หรือ วอ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ตามเวลาท างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน โดยให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  
นักศึกษาที่เลือกเรียน วอ 498 การเรียนรู้อิสระ จะต้องท าโครงงานโดยข้อก าหนดในการท า

โครงงานต้องเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมอาหาร และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

โครงงานวิศวกรรมอาหารที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีน ามาใช้ในการท าโครงงาน 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท า
โครงงาน สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหาร 

5.3 ช่วงเวลา 

ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 

9   หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

1) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ฯ อย่างสม่ าเสมอ และ
มีตัวอย่างโครงงานให้นักศึกษา 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่ องมือให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดการท างาน
นอกเวลา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมอาหาร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

2) ประเมินความก้าวหน้าการท าโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานโครงงานฯ จากการ
สังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

3) ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในแบบรูปเล่ม และการน าเสนอด้วยวาจาและสื่อประกอบ 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ และอาจารย์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงงานไม่ต่ ากว่า 3 คน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเสียสละ 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วน
บุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่
ถูกต้อง ส่งเสริมแนวความคิดด้านบวกในการใช้
ชีวิต กระตุ้นให้นักศึกษามีจิตส านึกสาธารณะ โดย
การสอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ ในระหว่างการเรียน
การสอน ยกตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดีให้กับนักศึกษา
ได้เห็นทั้งสองแง่มุม 

2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

รายวิชาบังคับของหลักสูตร ต้องปูพ้ืนฐานของ
ศาสตร์  และสร้ า งคว าม เชื่ อ ม โ ยง ระหว่ า ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด 
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐาน
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ 
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ในการพัฒนา ศักยภาพ 

4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็น
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ  ควร
จัดแบบคณะท างานแทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่
คณะ 

6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างด ี

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูล  รวบรวมความรู้ที่ นอกเหนือจากที่ ได้
น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ ได้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ ให้กับผู้สนใจ
ภายนอก มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่
ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย  
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4.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ในผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะเขียนกลยุทธ์ไว้ให้ ให้เลือก        
ที่สอดคล้องกัน 

4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละและมีน้ าใจ    
  ช่วยเหลือผู้อื่น  

2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม  

4.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม  จริยธรรม  
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี

 เมตตา กรุณา และความเสียสละ 
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่ง

 งานภายในเวลาที่ก าหนด 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ                          

 สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมต ิหรือ กรณีตัวอย่าง 
4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบ

 ของมหาวิทยาลัย 
5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย

 ยกตัวอย่าง จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอย่าง 
6) เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์หรือผู้น าทางศาสนาต่าง ๆ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ

 จริยธรรม  คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก 

 มหาวิทยาลัยจัด 
8) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคมและ

 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
9) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
4.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบ

 ส ารวจ หรือการสัมภาษณ ์
4) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
5) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
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6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
 อย่างต่อเนื่อง 

7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
 และจริยธรรม  

8) ประเมินจากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
9) ประเมินจากจ านวนนักศึกษาท่ีท าการทุจริตในการสอบ 

10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอดแทรกคุณธรรม
 และจริยธรรมขณะที่มีการเรียนการสอนของอาจารย์ และการประพฤติตนเป็น
 แบบอย่างที่ด ี

 

4.2.2 ด้านความรู้ 
4.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่
 เกี่ยวข้อง  
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่
 ศึกษา 
4) มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ  
4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จ าลอง 

 บทบาท สมมติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็น
 และซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
 ความสนใจ 

3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่
 เกี่ยวข้อง 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและท ารายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ 
6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู้ 
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้งใน

 ระดับบุคคล และกลุ่ม  
4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 
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7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์
  การเรียนรู้ 

 
4.2.3 ทักษะทางปัญญา 

 4.2.3.1 ผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้  
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไป
 บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
3) มีความสามารถในประเมิน สรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  
 4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 

1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 
เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem-Based Learning)  หรือ การจัดท า
โครงการ (Project Based Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การท ากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องน ามาบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-
Based Learning) 

            4.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย
 ภาค 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการหรือ
 งานวิจัยที่มอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

 
4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        4.2.4.1 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ  
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐานของการนับ
 ถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 
3) มีภาวะการเป็นผู้น า  ช่วยเหลือผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ได้อย่าง
 เหมาะสม 



มคอ. 2 

 

71 

4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
 

4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์
 ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
 ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
 เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้ อ่ืน 
 เป็นต้น ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม สมาชิก
 กลุ่มและผู้รายงานผล 

3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

 งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
5) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
4.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม

  กลุม่และงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า 

 และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม 
 ภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้

 ท างาน 
4) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
6) ติดตามการท างานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ โดยการสัมภาษณ์และบันทึก

 พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ

 บันทึกผลการประเมิน 
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4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       4.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม  
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล  ติดต่อสื่อสาร  จัดการ

และน าเสนอข้อมูลได ้
3) มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติ  และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา 

ค้นคว้าวิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได ้
4) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง  

             4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งการพูด การ
ฟังและการเขียน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล  พร้อม
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  และสามารถน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการน าเทคนิค
ทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนองานที่ต้องมีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และให้นักศึกษาน าเสนอ
หน้าชั้น 

          4.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม 

3) ประเมินจากเทคนิคที่น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอนเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับวิชาการต่าง ๆ ที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ข้อ
ตามท่ีระบ ุ

 1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม  
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  

 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอด จนการ

แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยก าหนดให้มี
รายวิชาในหลักสูตรที่ให้การท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อ่ืน เป็นต้น 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
ก าหนดให้มีรายวิชาศึกษาท่ัวไปในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

4.2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
 3) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
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 4.2.2 ด้านความรู้ 
4.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ ในศาสตร์อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

4)  สามารถวิ เคราะห์และแก้ ไขปัญหา ด้ วยวิ ธีการที่ เหมาะสม รวมถึ ง 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได ้

4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
   การเรียน การสอนโดยเน้นทางทฤษฎี และทางปฎิบัติ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาหัวข้อ

พิเศษโดยมีเนื้อหาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะหรือการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ 

4.2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา 

  4.2.3 ทักษะทางปัญญา 
4.2.3.1 ผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 

    นักศึกษาต้องสามารถประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปในทุก ๆ ด้าน อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาอย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ ดังนี้ 
 1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ เ พ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เ พ่ือ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

      การเรียน การสอนโดยเน้นให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง มีรายวิชาบังคับที่ให้
นักศึกษาฝึกทักษะ 

4.2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถท าได้โดยการการสอบปาก
เปล่า รายงานและผลงาน 
 

4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.2.4.1 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุม
สิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 
  1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
  2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
  3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
  4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
  5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์  
          ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

      การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

    4.2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
              และความรับผิดชอบ 

     ประเมินจาก พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน หรือสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
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4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2.5.1 ผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

     สารสนเทศ 
            นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้ 

เป็นอย่างด ี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้  
4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ

   สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 

และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
4.2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ  การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. 2 

 

77 

3. ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ  
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) เคารพสิทธิของผู้อื่น ค านึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม 

2. ด้านความรู้ 
 1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
 2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 4) มีความสามารถที่จะระบุ กฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ได้ 
 2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปบูรณาการ กับ
    ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3) มีความสามารถในการประเมินสรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ 
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐานของการนับถือความ       

แตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 
3) มีภาวะการเป็นผู้น า ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ  

และวิชาชีพ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการ สื่อสารที่เหมาะสม 
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลติดต่อสื่อสาร จัดการและน าเสนอ  

ข้อมูลได ้
3) มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติและทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า   

วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้ 
4) มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

รายวิชา 

ด้าน
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กช 321 
 

เศรษฐกิจพอเพียงและ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

                  

ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

                  

ศท 022  อารยธรรมโลก                   

ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                   

ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย                   

ศศ 101     เศรษฐศาสตรเ์พื่อ    
ชีวิตประจ าวันและการ   
ประกอบการ 

                  

- กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 
ศท 011 
 

มนุษย์กับความงาม 
ทางศิลปะ 

                  

ศท 012  จิตวิทยากับ 
พฤติกรรมมนุษย ์

                  

ศท 013  สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต                   

ศท 180 ศิลปะกับความคิด
สร้างสรรค ์

                  

ศท 304  ศาสตร์และศิลป์แห่ง
ปัญญาชน 

                  

ศท 305   ประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของล้านนา 

                  

-  กลุ่มวิชาภาษา 
ศท 031  การใช้ภาษาไทย                   

ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                   

ศท 142  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                   

ศท 241 
 
 

ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 

                  

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

ด้าน
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ผษ 101  เกษตรเพื่อชีวิต                   

วท 101  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                   

วท 102  
 

การพัฒนาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

                  

ศท 014  การสืบค้นสารนเิทศ 
เพื่อการศึกษา 

                  

วอ 102  นานาสาระเรื่องอาหาร 
และยา 

                  

2. หมวดวิชาเฉพาะ                   

วิชาเฉพาะพื้นฐาน                   

-   กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

                  

คม 101 หลักเคมี 1                   

คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1                   

คศ 103 แคลคูลสัส าหรับ 
วิศวกรรม 1 

                  

คศ 104 แคลคูลสัส าหรับ 
วิศวกรรม 2 

                  

คศ 203 แคลคูลสัส าหรับ 
วิศวกรรม  3 

                  

สต 313 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม                   

ฟส 111 ฟิสิกส์ 1                   

ฟส 112 ฟิสิกส์ 2                   

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา                   

ศป 241 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1 

                  

ศป 242 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2 

                

  

ศป 243 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3 

                

  

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะ  
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ขององค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา  ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานและการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ  

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด  การเขียน  และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน สาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

 การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

วก 102  
 

เขียนแบบ
วิศวกรรม  

                         

วก 110   วัสดุวิศวกรรม                           

วก 120  คอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกร 

                         

วก 191 การฝึกงาน
โรงงาน  

                         

วก 201   สถิตยศาสตร์
วิศวกรรม 

                         

วก 203  อุณหพลศาสตร์                            

วก 204 
 

กลศาสตร์
ของแข็ง 

                         

วก 206 กลศาสตร ์
ของไหล 

                         

วก 208  ทฤษฎีของ
เครื่องจักรกล 

                         

วก 210 กรรมวิธีการผลิต                          

วก 220  วิศวกรรมไฟฟ้า                          

วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

วอ 260 เคมีอาหารและ
จุลชีววิทยา
เบื้องต้นทาง
วิศวกรรมอาหาร 

                         

ทอ 202 
 

เคมีและจุล
ชีววิทยาทาง
อาหารเบื้องต้น 

                         

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

 การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วอ 370 หน่วยปฏิบัติการ

ทางวิศวกรรม
อาหาร 1 

              
 
 
 

          

วอ 371 วิศวกรรม 
กระบวนการ 
แปรรูปอาหาร 

                         

วอ 372 การควบคุม
กระบวนการ
แปรรูปอาหาร 

                         

วก 301 การถ่ายเท 
ความร้อนและ 
มวลสาร 

                         

วก 302 การเผาไหม ้                          

วก 303 การออกแบบ 
เครื่องจักรกล 

                         

วก 306 การท า 
ความเย็น 

                         

วก 304 วิศวกรรม 
โรงงานต้น 
ก าลัง 

                         

วก 308 การ 
สั่นสะเทือน 
เชิงกล 

                         

วก 340 คุณสมบัติทาง 
กายภาพของ
ผลผลติเกษตร
และอาหาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

วอ 480 การควบคุม 
คุณภาพใน 
อุตสาหกรรม 
อาหาร 

                         

วอ 490  สัมมนาทาง
วิศวกรรมอาหาร 

                         

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

 การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วก 491  ปฏิบัติการทาง

วิศวกรรม 1 
                         

วก 492  ปฏิบัติการทาง
วิศวกรรม 2 

                         

วอ 497  สหกิจศึกษา                           

วอ 498   การเรยีนรู้อิสระ                           

วอ 499  การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

                         

- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

วอ 373 หน่วยปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม
อาหาร 2  

                         

วอ 470 
 
 

การตรวจ
คุณภาพอาหาร
ด้วยวิธีวิเคราะห์
ภาพถ่าย 

                         

วอ 471  การออกแบบ
โรงงานอาหาร 

                         

วอ 481 เศรษฐศาสตร์
และการจัดการ
ด้านวิศวกรรม
อาหาร 

                         

วอ 482   เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร
สมัยใหม ่

                         

วอ 483 วิศวกรรม
กระบวนการและ
เทคโนโลยีของ
ผลิตภณัฑ์อาหาร
ที่แปรรูปจากนม 

                         

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

 การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วอ 484 เทคโนโลยี

กระบวนการผลติ
อาหารแปรรูปต่ า 

 

                         

วอ 485 การออกแบบและ
ควบคุม
กระบวนการ
ท างานของเครื่อง
ฆ่าเช้ืออาหารใน
ภาชนะปิดสนิท 

                         

วก 401 
 
 
 
  

การหาสภาวะที่
เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
เกษตร 

  
 
 

                      

วก 403 
 

เรื่องเฉพาะทาง
วิศวกรรม 

                         

วก 433 เครื่องสูบและพัด
ลม  

                         

วก 436   ระบบและ
เครื่องจักรกล 
ไฮดรอลิกส-์ 
นิวแมติกส ์

                         

วก 454   วิศวกรรมการ
ก าจัดของเสีย 

                         

วก 471 การออกแบบการ
ทดลองส าหรับ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
เกษตร 

                         

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อที่ 12 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยก าหนด
ความหมายดังนี้ 

 
อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต้มระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม 4.0 
  B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

  C+ ค่อนข้างดี 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

  D+ ค่อนข้างอ่อน 1.5 
D อ่อน 1.0 
F ตก 0.0 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
 

อักษร ความหมาย 
S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 
U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
I ไม่สมบูรณ์ 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผลและมี

เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลา 
Op การเรยีนการสอนยังไม่สิ้นสุดให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่

หลักสูตรก าหนด 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 - การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

 - การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการภายใน
สถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรโดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่น ใจของบัณฑิตใน 
การประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น ๆ   

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึงระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิต และเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ   

4) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน  
การปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

5) ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์
พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนและ
สมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 
1) ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นและต้องไม่มีรายวิชา

ใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op 
2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 
4) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

5) ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้
อาจารย์ใหม่ 

3) ชี้แจงและมอบเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
1) มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดโครงการเสวนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเทคนิคการ

ประเมินผล 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัย การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
รวมถึงการประชุมทางวิชาการในประเทศ 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และการวิจัยในชั้นเรียนเป็นรอง โดยมี  
   การจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในแนว

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และระเบียบ / ประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลมดังนี้ 

1) จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ สกอ. 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยการมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
4) จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ รู้จักคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
5) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยในชั้นเรียน 
6) จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนการสอน 
7) ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทและมีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อย

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปดูงานหรืออบรมวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
9) มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากการประเมินประกัน

คุณภาพภายใน 
10) ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ

ผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม  2  อาคารได้แก่ (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2)  
1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นสถานที่สอน  พ้ืนที่ประมาณ 1,544 ตารางเมตรประกอบ 

ด้วยห้องบรรยาย  4 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง  ห้องประชุม 3 ห้อง   ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
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2) อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี) เป็นสถานที่สอน พ้ืนที่ประมาณ  2,426 
ตารางเมตร  ประกอบด้วยห้องบรรยาย 12 ห้อง  ห้องบริการคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 5 
ห้อง ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องโถงแสดงผลงาน 2 ห้อง 

3) คณะมีความพร้อมด้าน ต ารา หนังสืออ้างอิง และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลนอกจากนั้นยัง
สืบค้น ได้ จากห้องสมุด ของส่ วนราชการ อ่ืน  บริ เ วณใกล้ เคี ยง ได้ แก่  ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังมีระบบการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมเครือข่าย (Network) 
ตลอดจน CD ROM จากฐานข้อมูลและ Internet ที่สามารถค้นหาบทความทางวิชาการทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

4) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การเรียนการสอน ทรัพยากรสื่อเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในและนอกห้องเรียน 

5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ของส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ, วิทยานิพนธ์, วารสาร และ
หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM 
MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจ านวนดังนี้ 

จ านวนหนังสือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2555 
 
หมวด ค าอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
000 เบ็ดเตล็ด 7,527 เล่ม 1,649 เล่ม 
100 ปรัชญา 2,199 เล่ม 293 เล่ม 
200 ศาสนา 3,619 เล่ม 221 เล่ม 
300 สังคมศาสตร์ 40,071 เล่ม 6,205 เล่ม 
400 ภาษาศาสตร์ 2,645 เล่ม 1,671 เล่ม 
500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 7,891 เล่ม  5,231 เล่ม 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 32,081 เล่ม 11,770 เล่ม 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 3,258 เล่ม  679 เล่ม 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,142 เล่ม 499 เล่ม 
900 ประวัติศาสตร์ 5,734 เล่ม 840 เล่ม 

 รวม 107,167 เล่ม 29,058 เล่ม 
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สื่อโสตทัศนวัสดุ 

 
รายการ จ านวน 

CD/DVD/Diskettes มากับหนังสือ 4,180 
CD/DVD เกษตร 186 
CD/DVD การศึกษา 145 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 25 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 117 
CD/DVD กีฬา 37 
CD/DVD บันเทิง 47 
รวม 4,836 

 
บทความ/วารสาร 

บทความวารสาร จ านวน 103,302 บทความ 
วารสารภาษาไทย จ านวน 719 รายการ 
วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน 495 รายการ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 16 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(E-book, E-clipping, E-journal) 

จ านวน 5 ฐานข้อมูล 

  
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และยังมีการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานข้อมูล Journal 
Link และวิทยานิพนธ์ / งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) ประสานงานกับส านักหอสมุดและห้องสมุดของคณะในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่เครื่องมือทันสมัยเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ และ
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม 
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2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) จัดท าสถิติการใช้งานห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
2) สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา และสื่อมัลติมีเดียที่มีให้บริการ 
3) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  อาจารย์ประเมิน

จากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมอาหารหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล พร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

อาจารย์พิเศษเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ ปวช/ปวส/ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอน และเครื่องมือได้อย่างสะดวก สนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ร่วมฝึกการท าวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ รวมถึงรับการฝึกอบรม เช่น การปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร เป็นต้น 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

คณะได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษารวมทั้ง
การเรียนในมหาวิทยาลัย การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ โดย
อาจารย์จะก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา รวมถึงตารางการท างานของอาจารย์ นอกจากนี้ได้แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมให้แก่นักศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
     กรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

        1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
2) ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล

การศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดี  หรือ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    จากข้อมูลสถิติการได้งานท าของบัณฑิตที่ได้งานตรงกับสาขา และความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตใหม่ น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และวางแผนรับนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     

8.  อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

     

9.  อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย กว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม  5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

     

13. มีการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาทางดา้น
ภาษาตา่งประเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Exit Exam) 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการข้อ1-5 ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 8 10 10 12 13 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนระดับกรรมการบริหาร
หลักสูตร และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หรือวิธีสอน ส่วนช่วงหลังการสอน
ควรมีการวิเคราะห์ผล การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าได้โดยรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง และก าหนดให้ประธาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุง และรายงาน
ผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา   
2) การสังเกตการณ์ถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษาของอาจารย์ผู้สอน  

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานอาจารย์หลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน  และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษาใน
รูปแบบสอบถามหรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยบัณฑิตใหม่ 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 

การประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ   

ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายใน 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน 
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และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผล
การประเมินหลักสูตร  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเ ห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี เสนอคณบดี 

3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเก่า – หลักสูตร
ใหม ่

เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแก้ไข 
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบ 5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
เอกสารแนบ 6  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
เอกสารแนบ 7      มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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เอกสารแนบ 1 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 

 
หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
  คณิตศาสตร์      

 
 
 
 
 

6 
6 
12 
6 
 

6 
6 
12 
6 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 113 113 

- ก ลุ่ ม วิ ช า พ้ื น ฐ า น ท า ง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
  วิชาเฉพาะด้าน 

- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 
 
 

24 
 

3 
31 

 
49 
6 

24 
 

3 
31 

 
49 
6 

หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 149 149 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
                    สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering  
                    Program in Food Engineering 

ชื่อหลักสูตร (ใหม่) 
ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
                    สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering  
                    Program in Food Engineering 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
                               (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering  
                               (Food Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Food Engineering) 

ชื่อปริญญา (ใหม่) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
                               (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering  
                               (Food Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Food Engineering) 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม 149 จ านวนหน่วยกิตรวม 149 คงเดิม 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30   
1.1 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 6 1.1 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 6 คงเดิม 

กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

3 (2-2-5) กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

3 (2-2-5) คงเดิม 

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) คงเดิม 
ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) คงเดิม 
ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) ศท 302  สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) คงเดิม 
   ศศ 101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อชีวิตประจ าวันและ

การประกอบการ 
3 (3-0-6)  เพิ่มใหม ่

1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 6 1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 6 คงเดิม 

ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6) คงเดิม 

ศท 013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต 3 (1-4-4) ศท 013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต 3 (1-4-4) คงเดิม 
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4) ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4) คงเดิม 
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5) ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5) คงเดิม 
ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ

ล้านนา 
3 (3-0-6) ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ

ล้านนา 
3 (3-0-6) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 คงเดิม 

ศท 031 การใช้ภาษาไทย  3 (1-4-4) ศท 031 การใช้ภาษาไทย  3 (1-4-4) คงเดิม 

ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) คงเดิม 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) คงเดิม 

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 

3 (2-3-5) ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 

3 (2-3-5) คงเดิม 

1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 คงเดิม 

ผษ 101  เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6) ผษ 101  เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6) คงเดิม 

วท 101  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5) วท 101  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5) คงเดิม 

วท 102  การพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

3 (2-2-5) วท 102  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3 (2-2-5) คงเดิม 

ศท 014  การสืบค้นสารนเิทศเพื่อ
การศึกษา 

3 (1-4-4) ศท 014  การสืบค้นสารนเิทศเพื่อการศึกษา 3 (1-4-4) คงเดิม 

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร 
และยา 

3 (3-0-6) วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) คงเดิม 

2. หมวดวิชาชีพ                  
2.1 กลุ่มวิชาแกน 

113 
58 

2.หมวดวิชาเฉพาะ  
     วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                           
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

113 
58 

 คงเดิม 
  

คม 101  หลักเคมี 1 3 (3-0-6) คม 101  หลักเคมี 1 3 (3-0-6) คงเดิม 
คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-1) คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-1) คงเดิม 
คศ 103   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 3 (3-0-6) คศ 103   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 3 (3-0-6) คงเดิม 
คศ 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2  3 (3-0-6) คศ 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2  3 (3-0-6) คงเดิม 
คศ 203   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3  3 (3-0-6) คศ 203   แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3  3 (3-0-6) คงเดิม 
สต 313  สถิติส าหรับงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) สต 313  สถิติส าหรับงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) คงเดิม 
ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) คงเดิม 
ฟส 112  ฟิสิกส์ 2 4 (3-3-7) ฟส 112  ฟิสิกส์ 2 4 (3-3-7) คงเดิม 
   2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 3 คงเดิม 
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) คงเดิม 
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) คงเดิม 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) คงเดิม 
   2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 31 คงเดิม 

วก 102  เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) วก 102  เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) คงเดิม 
วก 110 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) วก 110 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

วก 120  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 (2-3-5) วก 120  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 (2-3-5) เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 191  การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) วก 191  การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) คงเดิม 
วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) วก 201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) คงเดิม 
วก 203  อุณหพลศาสตร์   3 (3-0-6) วก 203  อุณหพลศาสตร์   3 (3-0-6) เปลี่ยน

ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-6) วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-6) คงเดิม 
วก 206 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) วก 206 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) คงเดิม 
วก 208 ทฤษฏีของเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) วก 208 ทฤษฏีของเครื่องจักรกล  3 (3-0-6) คงเดิม 
   วก 210 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) ย้ายมา

จากกลุ่ม
วิชาเอก
เลือก 

วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-3-5) วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-3-5) คงเดิม 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                49      วิชาเฉพาะด้าน 49 คงเดิม 

  2.4 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   

   วอ 260 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องตน้
ทางวิศวกรรมอาหาร  

หรือ 

4 (3-3-7) เพิ่มใหม ่

ทอ 202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยา 
ทางอาหารเบื้องต้น 

4 (4-0-1) ทอ 202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยา 
ทางอาหารเบื้องต้น  

4 (4-0-8) คงเดิม 

วก 361 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 3 (3-0-6) วอ 370 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูป
อาหาร 

3 (2-3-5) เปลี่ยน
รหัสวิชา/
วิชาบังคับ
ก่อน/
ค าอธิบาย
รายวิชา/
แก้ไข
ช่ัวโมง
บรรยาย-
ปฏิบัต ิ
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

วก 261 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อาหาร 1 

3 (3-0-6) วอ 371 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อาหาร 1 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/ 
ค าอธิบาย
รายวิชา/ 
แก้ไขช่ัวโมง
บรรยาย-
ปฏิบัต ิ

วก 262 การวัดและการควบคุมกระบวนการ
แปรรูปอาหาร 

3 (3-0-6) วอ 372 การควบคุมกระบวนการแปรรูป
อาหาร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา/ช่ือวิชา/
เพิ่มวิชาบังคับ
ก่อน/เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 301 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 3 (3-0-6) วก 301 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 3 (3-0-6) คงเดิม 
   วก 302 การเผาไหม้  3 (3-0-6) ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาเอก
เลือก/เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 303   การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) วก 303 การออกแบบเครื่องจักรกล  3 (3-0-6) คงเดิม 
   วก 304 วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง  3 (3-0-6) ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชาเอก
เลือก 

   วก 306 การท าความเย็น  3 (3-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก
เลือก/เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

   วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3 (3-0-6) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก
เลือก/เปลี่ยน
วิชาบังคับก่อน 

วก 340 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลติ
เกษตรและอาหาร 

3 (2-3-5) วก 340 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลติ
เกษตรและอาหาร 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 362 ปฏิบัติการวศิวกรรมอาหาร 1 (0-3-1)    ยกเลิก 
วก 363 การควบคุมคณุภาพในอุตสาหกรรม

อาหาร 
3 (3-0-6) วอ 480 การควบคุมคณุภาพในอุตสาหกรรม

อาหาร 
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

วก 364 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อาหาร 2 

3 (3-0-6)    ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
เลือก/เปลี่ยน
รหัสวิชา/วิชา
บังคับก่อน/
แก้ไขช่ัวโมง
บรรยาย-
ปฏิบัต ิ

วก 402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)    ยกเลิก 
วก 496 สัมมนา 1 (0-2-1) วอ 490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร 1 (0-2-1) เปลี่ยนช่ือ

และรหัสวิชา 
วก 490 ปฏิบัติการวศิวกรรม 1 (0-3-1)    ยกเลิก 
   วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) เพิ่มใหม ่
   วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) เพิ่มใหม ่
วอ 497 สหกิจศึกษา หรือ 9 (ปฏิบัติ 

ไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์) 

วอ 497 สหกิจศึกษา หรือ 9 (ปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์) 

คงเดิม 
วอ 498 การเรยีนรู้อิสระ วอ 498 การเรยีนรู้อิสระ คงเดิม 
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรมต่างประเทศ 
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรมต่างประเทศ 
คงเดิม 

2.3 กลุม่วิชาเอกเลือก    6 2.5 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 คงเดิม 
ให้เลือกเรยีนวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่
หลักสตูรฯ จะเปดิสอนในอนาคต หรือวิชาอื่น ๆ  
ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง  ตามความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 ให้เลือกเรยีนวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชา
ที่หลักสูตรฯ จะเปิดสอนในอนาคต หรือวิชา
อื่น ๆ  ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง  
ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

  

วก 210 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6)    ย้ายไปกลุ่ม
วิชาแกน 

วก 302 การเผาไหม ้ 3 (3-0-6)    ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ/
เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วก 304 วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3 (3-0-6)    ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

วก 306 การท าความเย็น 3 (3-0-6)    ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ/
เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6)    ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ/
เปลี่ยนวิชา
บังคับก่อน 
 

   วอ 373 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อาหาร 2 

3 (2-3-5) ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก
บังคับ/
เปลี่ยนรหัส
วิชา/วิชา
บังคับก่อน/
แก้ไขช่ัวโมง
บรรยาย-
ปฏิบัต ิ

วก 462 การตรวจสอบคณุภาพอาหารด้วยวิธี
วิเคราะหภ์าพถ่าย 

3 (3-0-6) วอ 470 การตรวจสอบคณุภาพอาหารด้วย
วิธีวิเคราะหภ์าพถ่าย 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

วก 461 การออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) วอ 471 การออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา/วิชา
บังคับก่อน 

   วอ 481 เศรษฐศาสตร์และการจัดการด้าน
วิศวกรรมอาหาร 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม ่

วก 463  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
สมัยใหม ่

3 (3-0-6) วอ 482 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
สมัยใหม ่

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา/เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

   วอ 483 วิศวกรรมกระบวนการและ
เทคโนโลยีของผลติภณัฑ์อาหารที่
แปรรูปจากนม 
 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม ่
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ 

   วอ 484 เทคโนโลยีกระบวนการผลติอาหาร
แปรรูปต่ า 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม ่

   วอ 485 การออกแบบและควบคุม
กระบวนการท างานของเครื่องฆ่า
เชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิท 

3 (3-0-6) เพิ่มใหม ่

วก 401  การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

3 (2-3-5) วก 401  การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

3 (2-3-5) คงเดิม 

วก 403 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) วก 403 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) คงเดิม 
วก 433  เครื่องสูบและพัดลม 3 (2-3-5) วก 433  เครื่องสูบและพัดลม 3 (2-3-5) คงเดิม 
วก 436 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส-์

นิวแมนติกส ์
3 (2-3-5) วก 436 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอ

ลิกส-์นิวแมติกส ์
3 (2-3-5) คงเดิม 

   วก 454 วิศวกรรมการก าจัดของเสีย 3 (3-0-6) เพิ่มใหม ่
   วก 471                   การออกแบบการทดลองส าหรบั

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร                  
3 (3-0-6) เพิ่มใหม ่

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 คงเดิม 
ให้เลือกรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยฯ  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   

 ให้เลือกรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยฯ  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วย
กิต   
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เอกสารแนบ 3 
สาระการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
          ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร พ.ศ. 2554 

2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2554 เป็นต้น 
    ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอาหารเพิ่มข้ึน เพ่ือให้มีความสามารถในการ 
         พัฒนาการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้ 

4.2 ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาแกน วิชาเอก วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก  
     เพ่ือให้สอดคล้องกับมคอ.1 

5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง 
 5.1 การปรับปรุงช่ือหลักสูตร คงเดิม 
 5.2 ปรับปรุงช่ือปริญญา  คงเดิม 

  5.3 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 
 
ศศ 101   เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวันและการประกอบการ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน เศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให้เกิดวิธีคิดต่อ
การเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวันได้และ
สามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันน าไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตได ้

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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EC 101   Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  
  This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 
Operation Economics.  Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included.  This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

 5.4 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     จ านวน  
2 รายวิชา 

รายวิชาที่ 1 
เดิม   
วก 120   คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

    ศึกษาถึงหน้าที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมโดย
เน้น ทางด้านการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Fortran Pascal C 
และ Basic 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ใหม่   
วก 120   คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

    ศึกษาถึงหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
กระบวนแบบการปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบการสื่อสารของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รูปแบบการสั่งการท างานของอุปกรณ์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงโดยเน้น ทางด้านการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมด้วยภาษา
ต่าง ๆ  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 120   Computer for Engineer 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

    Computer concepts; computer components; hardware and software 
interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-
level language programming. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาที่ 2 
เดิม 
วก 203   อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 
         คุณสมบัติของสารเนื้อเดียวกัน งานและความร้อน กฎข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของอุณหพล
ศาสตร์ เอนโทรปี ก๊าซอุดมคติ  สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ใหม่ 
วก 203   อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 
         คุณสมบัติของสารเนื้อเดียวกัน พลังงาน; การแปลงสภาพพลังงาน; งานและความร้อน; การ
ถ่ายเทความร้อนพ้ืนฐาน กฎข้อที่ 1  และข้อที่ 2 ของ อุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนท์  เอนโทรปี ก๊าซ
อุดมคติ สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
EA 203   Thermodynamics   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 103  Calculus for Engineering 1 
         Properties of pure substance; Energy; Energy conversion; Work and heat; 
Basic heat transfer; First law of thermodynamics;  Second law of Thermodynamics; 
Carnot cycle; Entropy; Ideal gas; Irreversibility and Availability. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

 5.5 ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม จ านวน 1 วิชา 
 

ล าดับ ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
 

1 วก 210  กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6)  คงเดิม  

 5.6 ย้ายรายวิชาจากกลุ่ม วิชา เลือกทางวิศวกรรม ไปกลุ่ม วิชาบังคับทางวิศวกรรม            
จ านวน 4 วิชา 
 

ล าดับ ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
1 วก 302 การเผาไหม้ 3 (3-0-6)  เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
2 วก 304 วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง 3 (3-0-6)  คงเดิม 
3 วก 306 การท าความเย็น 3 (3-0-6)  เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
4 วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6)  เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
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รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เดิม 
วก 302  การเผาไหม ้ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  
           การวิเคราะห์กระบวนการเผาไหม้ เปลวไฟ ปฏิกิริยาเคมี ลักษณะของเชื้อเพลิง 
การเปรียบเทียบเชื้อเพลิง 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ใหม่ 
วก 302  การเผาไหม้ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  
           เชื้อเพลิง สมบัติของเชื้อเพลิง การวิเคราะห์ปริมาณสัมพันธ์ของการเผาไหม้ การ
วิเคราะห์อุณหภูมิ-พลังงาน  เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบปั่นป่วน  
เปลวไฟชนิดแพร่และเปลวไฟชนิดผสมก่อน  เสถียรภาพของเปลวไฟ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง หัว
เผาของแก๊สและน้ ามัน การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 302 Combustion 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  
          Fuel, properties of fuels, Combustion stoichiometric analysis, energy-
temperature analysis, laminar and turbulent flames, turbulent flame structure, 
diffusion and premixed flames, flame stability, combustion of fuel, gas and oil 
burners, control of pollution from combustion. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาที่ 2   รายวิชา  วก 304 วิศวกรรมโรงงานต้นก าลัง  3 (3-0-6) หน่วยกิต  คงเดิม 
 
รายวิชาที่ 3 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เดิม 
วก 306  การท าความเย็น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์  
           วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของ
การท าความเย็นการออกแบบอุปกรณ์ประกอบระบบการท าความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการ
ท าความเย็น วิธีการละลายน้ าแข็งของแผงท าความเย็นการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ใหม่ 
วก 306 การท าความเย็น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์   
           วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของ
การท าความเย็น การออกแบบอุปกรณ์ประกอบระบบการท าความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการ
ท าความเย็น วิธีการละลายน้ าแข็งของแผงท าความเย็น ความปลอดภัยในการท าความเย็น การ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 306 Refrigeration   3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Thermodynamics  
           Single-stage and multi-stage of refrigeration cycles, cooling 
loadestimation, refrigeration plant design, refrigeration control devices, defrosting, 
safety in refrigeration,application in agriculture and food industries. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

 
รายวิชาที่ 4  เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
 

เดิม   
วก 308  การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 203  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 3  
  ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาโมนิคส์  
การสั่นสะเทือนเชิงเส้น  ระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ
กระตุ้นชั่วขณะ การสั่นสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การค านวณเชิงตัวเลข  การสั่นสะเทือน
แบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ใหม่   
วก 308  การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 303  การออกแบบเครื่องจักรกล  
  ทฤษฎีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ แบบฮาโมนิคส์  
การสั่นสะเทือนเชิงเส้น  ระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ
กระตุ้นชั่วขณะ การสั่นสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การค านวณเชิงตัวเลข  การสั่นสะเทือน
แบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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EA 308  Mechanical Vibration  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 203  Machine Design  

An introduction to the theory of mechanical vibrations : free harmonic 
motion and force vibrations, transient vibration, multiple degree of freedom discrete 
system, computational method, vibration of continuous systems and methods to 
reduce and control vibration. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

 5.7 เปลี่ยนแปลง รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม จ านวน 5 วิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 เปลี่ยนรหัส/วิชาบังคับก่อน/ค าอธิบายรายวิชา/แก้ไขจ านวนชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ)  
เดิม   
วก 361   วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 261  หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 

         กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน การท าความเย็น การแช่แข็ง การระเหย ไซโครเมตรี  
การท าแห้ง การให้ความร้อนอาหารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

(ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ใหม่   
วอ 370 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร         3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์ และ  

                    ทอ 202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น หรือ  
                    วอ 260 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องต้นทางวิศวกรรมอาหาร 
หลักการท าสมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปอาหาร สมบัติของอากาศ

ชื้น แผนภูมิไซโครเมตรี การลดความชื้นในอาหาร การท าระเหย ระบบการท าความเย็นทางกล ระบบ
ท าความเย็นแบบไครโอจีนิค การแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง การท าให้เข้มข้นโดยการแช่เยือกแข็ง 
การให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการทางความร้อน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 370 Food Process Engineering         3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 203 Thermodynamics  and  

                   FT 202 Food chemistry and Microbiology or  
                   FE 260 Introduction to Food Chemistry and Microbiology  
                             for Food Engineering   

       Principles of heat and mass balance in food proceeses, Properties of air-
vapor mixture, Psychrometric chart, Dehydration of foods, Evaporation, Mechanical 
regrigeration system, Cryogenic cooling and freezing, Freeze concentration, 
Electromagnetic wave heating, Thermal processes 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาที่ 2 เปลี่ยนรหัส/ค าอธิบายรายวิชา/แก้ไขจ านวนชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ)  
เดิม   
วก 261   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

        ลักษณะเฉพาะของอนุภาคของแข็ง หลักการแยกอนุภาคทางกล การลดขนาด การกรอง  
การตกตะกอน การแยกอนุภาคด้วยฟลูอิดไดเซชั่น การตกผลึก หลักการผสมอาหารแข็งและเหลว 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ใหม่   
วอ 371   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1        3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

      หลักการพ้ืนฐานของหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร , คุณสมบัติและ
ลักษณะเฉพาะของอนุภาคของแข็ง (คุณลักษณะของอนุภาคของแข็ง , การลดผสมอนุภาค และการ
ลดขนาด), การแยกเชิงกล (การร่อน, การกรอง, การตกตะกอนภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก และการ
ตกตะกอนด้วยการหมุนเหวี่ยง), ปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมนตัมในงานวิศวกรรมอาหาร (ปรากฏการณ์
การไหลของอาหารและวัสดุชีวภาพ, การไหลผ่านวัตถุจม, กระบวนการฟลูอิไดซ์เบด, การผสม
ของเหลวในงานอุตสาหกรรมอาหาร) กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยเอ็กทรูชัน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
FE 371   Unit Operation in Food Engineering 1         3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

    Basic principles of unit operation for food engineering, properties and 
handling of particulate solids (Characterization of solid particles, properties of 
masses of particles, mixing of solids and size reduction), mechanical separation 
(screening, filtration, gravity sedimentation and centrifugal sedimentation process), 
transport phenomena in food engineering: (momentum transfer of food and 
biomaterial, flow past immersed bodies, fluidization process and agitation and 
mixing of liquids) Extrusion Processes for Food 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
รายวิชาที่ 3 เปลี่ยนรหัส/ชื่อวิชา/เพิ่มวิชาบังคับก่อน/เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา  
เดิม   
วก 262  การวัดและการควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร         3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
                  อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์แบบต่าง ๆ  หลักการท างานของระบบควบคุม
อัตโนมัติ วิธีการควบคุมกระบวนการ เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล การควบคุม
แบบป้อนกลับ การออกแบบและการวิเคราะห์เวลาและความถี่ในการตอบสนอง การประยุกต์การวัด
และควบคุมในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ใหม่   
วอ 372 การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 2 และ  

                    ฟส 112 ฟิสิกส์ 2 
                หลักการควบคุมอัตโนมัติ การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองกระบวนการผลิตอาหาร 
อุปกรณ์ควบคุมเชิงเส้น การควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพและสมรรถนะ อุปกรณ์
วัดและควบคุม การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 372 Food Process Control        3 (3-0-6) 
 Prerequisite : MA 104  Calculus for Engineering 2 and  

                   PH 112  Physics 2                    
                Automatic control principles, analysis and modelling of food engineering 
systems, linear control elements, feedback control, stability and performance 
analysis, measurement and control instruments, control applications for food 
processing. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
 

รายวิชาที่ 4 เปลี่ยนรหัสวิชา  
 

วก 363  การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการคุณภาพ การใช้สถิติกับงาน  
ควบคุมคุณภาพและงานวิจัย แผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับการวางแผนการทดลอง  แผนภูมิ
ควบคุม การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ
อาหาร GMP & HACCP และ ISO 9001 & ISO 22000  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

ใหม่ 
วอ 480   การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการคุณภาพ การใช้สถิติกับงาน  
ควบคุมคุณภาพและงานวิจัย แผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับการวางแผนการทดลอง  แผนภูมิ
ควบคุม การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ
อาหาร GMP & HACCP และ ISO 9001 & ISO 22000  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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FE 480  Quality Control in Food Industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Principle of quality control in food industry, quality management, 
application of statistical techniques for quality control and research, acceptance 
sampling plans, experimental designs, control charts , sensory evaluation, industrial 
standards in food quality food control ; GMP and HACCP, ISO 9001 & ISO 22000 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

รายวิชาที่ 5 เปลี่ยนชื่อรายวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา/ค าอธิบายรายวิชา  

เดิม 
วก 496  สัมมนา         1 (1-0-2) 
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

      การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  และการน าเสนองานในการ
ประชุมวิชาการ  

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

ใหม่ 
วอ 490  สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร 1 (0-2-1) 
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

 การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขา
วิศวกรรมอาหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการน าเสนองานในการประชุมวิชาการ  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
FE 490  Food Engineering Seminar 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None 

      Exploring and compiling the knowledge, technology and innovation in 
agricultural and food engineering; Analysis and synthesis of knowledge; presentation 
preparation for academic conference.  

(Practice 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
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 5.8 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม จ านวน 2 วิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่  1 
วก 491   ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

        การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ การทดสอบเครื่องยนต์ การ
ทดสอบการควบคุมอัตโนมัติ เซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและน้ าหนัก 

(ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 491   Engineering Laboratory 1 1 (0-3-1) 
  Prerequisite : EA 201 Engineering Statics  

                   EA 203 Thermodynamics 
          EA 206 Fluid Mechanics and  
                   EA 110  Engineering Materials or 
                   As Approved by Program Committee 

       Fundamental laboratories for Air Condition, Engine test, Automatic Control, 
Sensor system for engineering 

(Practice 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

รายวิชาที่  2 
วก 492   ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) 
  วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

                    วก 203 อุณหพลศาสตร์ 
                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 110 วัสดุวิศวกรรม หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของไหล วัสดุวิศวกรรม อุณหพลศาสตร์
การถ่ายเทความร้อนระบบการท าความเย็น และทฤษฎีทางเครื่องจักรกล 

(ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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EA 492   Engineering Laboratory 2 1 (0-3-1) 
  Prerequisite : EA 201 Engineering Statics, 

                  EA 203 Thermodynamics, 
          EA 206 Fluid Mechanics and  
                   EA 110  Engineering Materials or 
              As Approved by Program Committee 

       Fundamental laboratories for engineering such as Mechanics of fluid, 
Materials for engineering, Thermodynamics, Heat transfer, Refrigeration and 
Mechanics of machinery. 

(Practice 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 

 5.9 เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม จ านวน 6 วิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1 
วอ 481   เศรษฐศาสตร์และการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

       แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร โดยใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
การจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (GMP HACCP ISO 22000 : 2005) หลักการ
จัดการเทคโนโลยีสะอาดและการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์  หลัก
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการวางแผนงานทางวิศวกรรม ค่าของเงินตามกาลเวลาและ อัตราดอกเบี้ย การ
เสื่อมราคา วิธีการประเมินค่าและทางเลือกมูลค่าต่ าสุด การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ หลักการคิด
ภาษี การทดแทนทรัพย์สิน จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจภายใต้
ความเสี่ยงและไม่แน่นอน  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 481   Food Engineer Economic and Management  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

       Basic concept of food safety management system using good 
manufacturing practice (GMP) and hazard analysis and critical control points (HACCP) 
and the international organization for standardization 22000 as a food safety control 
system and, in particular, its role as an element of public food safety regulation. 
The principle of management of cleaner technology and green productivity. A study 
of fundamental conceptualization of economics, time value of money, interests, 
depreciation, economics analysis and taxation evaluation of replacement break 
even analysis and sensitivity analysis in engineering planning. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาที่ 2 
วอ 483   วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูป 

จากนม 
3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : คม 101 หลกัเคมี 1 และ 
                    ทอ 202  เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น 

 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนม พ้ืนฐานของกระบวนการจัดการ
และจัดเก็บนม การเก็บรักษา การประกันคุณภาพ กระบวนการทางความร้อน (การพาสเจอร์ไรซ์
และสเตอริไรซ์) การหมุนเหวี่ยงแยก การโฮโมจีไนซ์ กระบวนการท าให้นมเข้มข้น กระบวนการให้
ความเย็นและแช่แข็ง การบรรจุ  ภาชนะส าหรับบรรจุและกระบวนการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ (นม ครีม 
ไอศกรีม เนย นมเข้มข้น นมผง และชีส)  ระบบขนส่ง การออกแบบกระบวนการผลิตและการ
ออกแบบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากนม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 483   Process Engineering & Technology of Dairy Foods 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : CH 101  Principles of Chemistry 1 and 

                   FT 202  Food chemistry and Microbiology 
 Milk properties, the chemistry, physics, and microbiology of milk, basis    

of processing, handling and storage of milk, preservation, quality assurance,         
heat treatment (pasteurization & sterilization), centrifugation, homogenization, 
concentration processes, cooling and freezing, packaging and packing process, 
products (liquid milk, cream, ice cream, butter, concentrated milks, milk powder & 
cheese), transportation systems, production plant design. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
รายวิชาที่ 3 
วอ 484   เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปต่ า 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

  ความส าคัญของอาหารแปรรูปต่ า กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปต่ าโดยใช้ความร้อน 
กระบวนการให้ความร้อนอาหารภายใต้ถุงบรรจุแบบสุญญากาศ กระบวนการผลิตอาหารโดยไม่ใช้
ความร้อน การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ เทคโนโลยีการบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนท์  
เทคโนโลยีเฮอร์เดิล กระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูปต่ า กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์และอาหาร
ทะเลแปรรูปต่ า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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FE 484  Minimal Processing Technology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Importance of minimal processed food, minimal processing of food with 
thermal methods, sous-vide processing, minimal processing of food with non-
thermal methods, modified atmosphere packaging, active and intelligent packaging, 
hurdle technology, minimal processing for fruits and vegetables, minimal processing 
for meat and seafood. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
รายวิชาที่ 4 
วอ 485   การออกแบบและควบคุมกระบวนการท างานของเครื่องฆ่าเชื้ออาหาร

ในภาชนะปิดสนิท 
3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
  การผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท (กระป๋อง ถุงรีทอร์ทเพาซ์ ขวดแก้ว) ด้วยความร้อน 

หลักการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารภาชนะปิดสนิท เครื่องฆ่าเชื้อแบบ
ความดันสูงกว่าปกติ เครื่องฆ่าเชื้อระบบหมุนและระบบแรงดันน้ า ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องฆ่า
เชื้อ การออกแบบ การควบคุมกระบวนการ การติดตั้งและการท างานของเครื่องฆ่าเชื้อ การกระจาย
ความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อและการทดสอบการแทรกผ่านความร้อนในอาหารเพ่ือสามารถก าหนด
อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ น้ าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุอาหารและการควบคุม
คุณภาพ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 485   Retort Designing and Operating of Food in Hermetically 

Sealed Container    
3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None 
 Thermal processing of food in hermetically sealed container (can, retort 

pouch, glass bottle), principle of thermal processing, retort, overpressure retort, 
rotary and hydrostatic retort, components of retort,  design, processing control, 
installation and operation of retort, thermal distribution in retort and heat 
penetration test for establishing the thermal process, water usage in food industry, 
food container and quality control. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาที่ 5 
วก 454    วิศวกรรมการก าจัดของเสีย 3 (3–0–6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

       ลักษณะของของเสียแบบต่าง ๆ ในงานวิศวกรรม เช่น น้ าเสีย ก๊าซและมลสารในอากาศ
ในโรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือจากการเกษตร แหล่งที่มาของของเสีย เทคนิคการตรวจวัด วิธี
ก าจัดการออกแบบระบบการก าจัดและการควบคุม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EA 454 Waste Disposal Engineering 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  None 

       Types of wastes in engineering field, i.e, wastewater, gases, and air 
pollutants from factories. Agricultural wastes. Sources of wastes. Measurements. 
Waste disposal. Designing of disposal system and controlling. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
รายวิชาที่ 6 

วก 471 การออกแบบการทดลองส าหรับวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
        หลักการออกแบบการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การทดลองแบบแฟกทอเรียล เทคนิคการ
วิเคราะห์และการถดถอย การแปลความหมายของการวิเคราะห์ โปรแกรมส าเร็จทางสถิติ การ
ประยุกต์เทคนิคทางสถิติในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 EA 471  Experimental Design in Engineering and Agro-industry 3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None 
        Principles of experimental design; randomization; factorial designs; analysis 
techniques and regression; interpretation of the analyses ; statistical program 
package; application of statistical technique and in Engineering and Agro-industry. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self study 6 hours /week) 
 
5.10 ย้ายรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ไปกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    จ านวน 

1 วิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชา/วิชาบังคับก่อน/แก้ไขจ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ  
เดิม 
วก 364   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 2 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน :  วก 261 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 และ  

 วก 361 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 
       การศึกษาและออกแบบหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการถ่ายเทมวลสาร

ระหว่างสถานะ สถานะสมดุล การกลั่น เมมเบรน การชะละลายระหว่างของแข็งของเหลว 
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์ 
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ใหม่ 
วอ 373 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 2     3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วอ 371 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1                                              

       การศึกษาและออกแบบหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการถ่ายเทมวลสาร
ระหว่างสถานะ สถานะสุมดุล การกลั่น เมมเบรน การชะละลายระหว่างของแข็งของเหลว 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
FE 373 Unit Operations in Food Engineering 2 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : FE 371 Unit operations in Food Engineering 1                 

       Principles of operation and design of various unit operation of food 
processing, diffusion and mass transfer system between phase; phase equilibrium, 
membrane, distillation, leaching and extraction. 

(Practice 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
5.11 เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน/เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือกทาง

วิศวกรรม จ านวน 3 วิชา ดังนี้ 
 

รายวิชาที่ 1   เปลี่ยนรหัสวิชา 
เดิม 
วก 462   การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
                สว่นประกอบและหลักการท างานระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ การประมวลผลและ
การวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบขนาด รูปร่างและต าหนิบนอาหาร 
นวัตกรรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ใหม่ 
วอ 470   การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      ส่วนประกอบและหลักการท างานระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบขนาด รูปร่างและต าหนิบนอาหาร 
นวัตกรรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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FE 470   Image Analysis in Food Quality Inspection 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

      Components and principle of a computer vision system, image processing 
and image analysis with computer software, Determination of size, shape, defect for 
food products. Innovative in food quality inspection and control with image analysis 
technique.     

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
รายวิชาที่ 2   เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 
เดิม 
วก 461    การออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 362 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 

     หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งโรงงาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษางานเบื้องต้น การสร้างแผนภาพ
ของการไหลของวัสดุอาหาร การจัดแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ การเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดแผนผังโรงงาน การสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร ระบบน้ าดีน้ าเสีย CIP COP  
การออกแบบให้ถูกสุขอนามัยการแปรรูป การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ใหม่ 
วอ 471    การออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

       หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งโรงงาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษางานเบื้องต้น การสร้างแผนภาพ
ของการไหลของวัสดุอาหาร การจัดแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ การเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดแผนผังโรงงาน การสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร ระบบน้ าดีน้ าเสีย CIP COP 
การออกแบบให้ถูกสุขอนามัยการแปรรูป การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง /สัปดาห์) 
FE 471  Food Plant Design 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None   

       Principles of food processing plant. Analysis of location and law involving 
in food plant design. Design of material flow diagram. Systematically design of food 
processing plant. Selection of food equipment. Applications of computer in food 
plant layout and design using computer. Sanitary, CIP, COP and hygienic design. 
Engineering economic for food plant design. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
 



มคอ. 2 

 

123 

รายวิชาที่ 3   เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เดิม 
วก 463   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      การสร้างความร้อนด้วยวิธีโอมมิคฮีทติ้ง การสร้างคลื่นความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด 
การท าความร้อนด้วยไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ การท าความร้อนด้วยสนามแม่เหล็ก การแปรรูปด้วย
ระบบแรงดันสูง 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
ใหม่ 
วอ 482   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

  การสร้างความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค การสร้างคลื่นความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด การท า
ความร้อนด้วยไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ การอบแห้งอาหารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปรรูปด้วย
ระบบแรงดันสูง 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FE 482   Novel Food Processing Technologies  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Focuses on recent technological innovations in food processing, ohmic 
heating, infrared heating microwave and radio frequency heating, induction heating, 
drying of food and biomaterials by electromagnetic technology and high pressure 
process. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
นายธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2543       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2523     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

งานวิจัย 
 
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
Sawangpanyangkura, T., S. Tantikul and C. Nitatwichit. 2004. Composting in Commercial 

Scale by Local Community Using Aerated Static Pile System. P.157-159. 
Integration of Science & Technology for Sustainable Development. Proc.1st KMITL 
International Conference. Bangkok. 

 
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

 
งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Sawangpanyangkura, T., S. Tantikul and C. Nitatwichit. 2004. Composting in Commercial 

Scale by Local Community Using Aerated Static Pile System.  Integration of 
Science & Technology for Sustainable Development.  Proc.1st KMITL International 
Conference. Bangkok. 

Sawangpanyangkura T., S. Tantikul and C. Nitatwichit. 2004.  Composting by Local 
Community in Commercial Scale using Aerated Static Pile System. Proc. 30th 
Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok. 

Sawangpanyangkura, T. 2006. Aerated Static Pile Composting System in Thailand. 14th 
World Fertilizer Congress. January 22-27. Chiang Mai. Thailand. 

Sawangpanyangkura, T. 2007. Composting of Agricultural and Food Processing Wastes 
by Aerated Static Pile System. International conference on Integration of science 
and technology for sustainable development. 26-27 April. KMITL Thailand 
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งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร และ เสนีย์ กาญจนวงศ์. 2543. การบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม

ไหมโดยระบบยูเอเอสบี. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
12. 11-12 พ.ค. ณ ศูนยป์ระชุมไบเทค. กรุงเทพฯ. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2545. หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบถูกสุขลักษณะในประเทศไทย : 
แหล่งก าเนิดสารพิษท่ีรอการแก้ไข. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1. 17-19 ม.ค. 
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว. เชียงใหม่. 

ธีระพงษ ์สว่างปัญญางกูร. 2545. ผลกระทบจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยในงานเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพ
น้ าทะเล: กรณีศึกษาอ่าวเม็กซิโก. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
ครั้งที ่3. 23-24 พ.ค. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง. เชียงใหม่. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2545. สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่. 
การประชุมวิชาการสมาคมสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14. 9-10 พ.ค. 
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค. กทม. 

ธีระพงษ ์สว่างปัญญางกูร, เสมอขวัญ ตันติกุล และชนวัฒน์ นิทัศน์ วิจิตร . 2547. การผลิตปุ๋ยหมักจาก
เศษพืชในเชิงอุตสาหกรรมส าหรับชุมชนด้วยระบบกองเติมอากาศ . การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที ่3. 28-29 ม.ค. ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์. สงขลา. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2547. การผลิตปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์ส าหรับชุมชนด้วยระบบกองเติม
อากาศ. ใน Roadmap to Innovation ครั้งที่ 2. การประชุม Chiang Mai Innovation Forum. 
เชียงใหม่.   

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2547. การหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศเพ่ือการผลิตในเชิงพาณิชย์ . การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5. 20-21 พ.ค. เชียงใหม่.  

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2547. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหมักปุ๋ยแบบกองเติมอากาศ กรณีศึกษาบ้าน
ท่าขี่นาค ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่. การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน. 10-12 ธ.ค. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . 2547. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชด้วยระบบกองเติมอากาศในจังหวัด
 ภาคเหนือตอนบน. การประชุมทางวิชาการการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2548. การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศในประเทศไทย. การประชุม
ประจ าปี สวทช. 2548.  กรุงเทพฯ. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . 2548. การถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ. 
วิศวกรรมเกษตรน าไทยสู่ครัวโลก. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 6. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กรุงเทพ. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2548. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ: กรณีศึกษา 
บ้านท่าขี่นาค ต.หนองหอย อ.หางดง จ.เชียงใหม่. การประชุม สัมมนาวิชาการว่าด้วยเศรษฐกิจ
ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. 8-9 ธ.ค. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า. เชียงใหม่. 
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ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2548. การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดของประเทศไทย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ครั้งที่ 2. 7-8 ธ.ค. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. นครปฐม. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2549. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ: กรณีศึกษา 
กลุ่มเกษตรกรบ้านแพะพัฒนา จ.เชียงใหม่. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 5. 8-9 
มี.ค. ณ โรงแรมสยามซิตี. กรุงเทพฯ. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2550. การประเมินโครงการเครือข่ายผู้ผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ. 
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปี 2550. 29-30 พ.ค. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . 
เชียงใหม่. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2550. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชที่เหลือจากการเกษตรกรรมและของเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภาคเหนือ. 8-9 
ส.ค. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. 

ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร. 2551. การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชและของเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยระบบกองเติมอากาศ. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9. 
31 ม.ค.-1 ก.พ. ณ โรงแรมแม่ปิง เชียงใหม่. 

 
สิ่งตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ 

 
การบริการวิชาการ 

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเป็นวิทยากร 

- 10 ก.ค. 2551, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , ส านักวิจัย
ร่วมกับ สกว. 

- 13 ส.ค. 2551 ,  วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา 5 คน 

- 13 -15 ส.ค. 2551, โครงการการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เชียงใหม่ 

- 11 ก.ย. 2551, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อถ้ า 13 คน 

- 11-12 ก.ย.  2551 ,เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management, KM)”, มูลนิธิโครงการหลวง 

- 18 ก.ย. 2551, วิทยากรด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการปุ๋ยอินทรีย์ ต าบล
แม่สุก, องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก 

- 9 ก.ค. 2551 , วิทยากรฐานการเรียนรู้ในกิจกรรม “แอปเปิ้ลสีขาวและ Knowledge 
Room”,  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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-10 ก.ค. 2551 , วิทยากรให้ความรู้กับเรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง”, 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 13 คน 

- 14 ก.ค. 2551, วิทยากร “การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอุตสาหกรรมอาหาร , ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- 31 ก.ค. 2551, วิทยากรโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 480 คน 

- 19 มิ.ย. 2551, วิทยากรบรรยายการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ, วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          - 11 ก.ค. 2551, วิทยากรบรรยายการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ, นักวิจัยท้องถิ่นของ 
สกว. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 40 คน  

- 16 ก.ค. 2551, วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การจัดการยาสูบ ในระบบเกษตรอินทรีย์, ส านักงาน
ยาสูบร่วมกับสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน 

- 28 ก.ค. 2551, วิทยากรบรรยายการผลิตปุ๋ยหมักด้วยระบบกองเติมอากาศ, นักศึกษา 
Pingtung University. และ Chongching  University.  ประเทศไต้หวัน 

- 17 - 18 พ.ย. 2551, วิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ , ศูนย์    
ภูฟ้าพัฒนา 10 คน 

- 16 ธ.ค. 2551, วิทยากรการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ, อบต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 
จ านวน 50 คน 

- 18 ธ.ค. 2551, วิทยากรการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ, ผู้บริหารราชอาณาจักรเลโซโท
แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า นั ก ง า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ร ะห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ก ร ะท ร ว ง 
การต่างประเทศ 10 คน 

- 24 ธ.ค. 2551, วิทยากรการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ, อบต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา 50 คน 

- 25 ธ.ค. 2551, วิทยากรการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ, คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต.   
แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 20 คน 

- 15 ม.ค. 2552, วิทยากรการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ, Dr.Misaburo Taniguchi 
ประธานมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ อ.จุน จ.พะเยา 3 คน  

- 16 ม.ค. 2552, วิทยากรการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ , สหกรณ์การเกษตรประสาน     
กสิกิจ จ ากัด อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 50 คน 

- 22 ม.ค. 2552, วิทยากรบรรยายให้แก่คณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้และกิจกรรมภาคสนาม ,  
คณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้และกิจกรรมภาคสนาม 

- 5 ก.พ. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

- 12 ก.พ. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , คณะท างาน
โครงการ iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา  7 คน  

- 25 ก.พ. 2552,uวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ 20 คน 
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- 26 ก.พ. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ จังหวัดพิษณุโลก 55 คน  

- 26 ก.พ. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ, ผู้รับการอบรม
การพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ฯ 35 คน  

- 16 มี.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนานาชาติจาก 20 ประเทศ หลักสูตร Waste Recycling 23 คน  

- 18 มี.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , กลุ่มเกษตรกร  
อบต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 50 คน  

- 19 มี.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , คณะผู้เข้ารับ
การอบรมเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น รุ่นที่ 1 จัดโดย สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง
ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 80 คน  

- 19 มี.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , ผู้แทนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 55 คน  

- 25 มี.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ, กลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15 คน  

- 26 มี.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , คณะผู้เข้ารับ
การอบรมเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น รุ่นที่ 2 จัดโดย สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล าปาง
ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 80 คน  

- 30 มี.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , เกษตรกร      
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 20 คน  

                 - 1 เม.ย. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, คณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 12 คน  

- 5 - 6 เม.ย. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, สมาคม
ไทลื้อแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 

- 18  มิ.ย. 2552, วิทยากรการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอุตสาหกรรมอาหาร รายวิชา 253734 : 
เทคโนโลยีการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ใหม่  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- 23 เม.ย. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, คณะ
สามเณร วัดป่าจ ากู่ จ.ล าพูน 50 คน  

- 9 ก.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและตัวแทนชุมชน เทศบาลต าบลสอง จ.แพร่ จ านวน 60 คน 

- 15 ก.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, คณะผู้เข้า
ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งมหาวิทยาลัยใหม่ จ านวน 8 คน 

- 30 ก.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เกษตรกร
บ้านเนิน ทรัพย์ จ.อุทัยธานี 120 คน 

- 22 พ.ค. 2552 , วิทยากรให้ความรู้แก่คณะกลุ่มปุ๋ยวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์
ชาวบ้าน หมู่ที่ 6 คณะกลุ่มปุ๋ยวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 6 
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- 7 ส.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, ผู้บริหารและ
เกษตรกรเทศบาล ต าบลสัตหีบ จ.ชลบุรี จ านวน 50 คน 

- 17 ส.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, นักศึกษา
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จ านวน 24 คน 

- 31 ส.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, นักเรียนและ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรม ADP แม่สลอง จ.เชียงราย 37 คน 

- 28 ก.ย. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, นักศึกษา
และเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษเมืองงายในพระองค์ฯ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ านวน 8 คน 

- 29 ก.ย. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, นักศึกษา
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จ านวน 50 คน 

- 26 ต.ค. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เกษตรกร  
อบต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 60 คน 

- 11 พ.ย. 2552, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, ส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จังหวัดจันทบุรี 

- 24 พ.ย. 2552, วิทยากรการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอุตสาหกรรมอาหาร รายวิชา 253734 : 
เทคโนโลยีการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ใหม่  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- 29 ม.ค. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เกษตร
จังหวัดเชียงใหม่และคณะเกษตรอ าเภอจากทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 คน  

- 22 มี.ค. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและซัง
ข้าวโพด เพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 1”, อบจ.เชียงใหม่  186 คน 

- 24 มี.ค. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและซัง
ข้าวโพด เพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 2”, อบจ.เชียงใหม่  252 คน 

- 26 ม.ีค. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและซัง
ข้าวโพด เพ่ือลดการเผารุ่นที่ 3”, อบจ.เชียงใหม่  249 คน 

- 29 มี.ค. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและซัง
ข้าวโพด เพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 4”, อบจ.เชียงใหม่  232 คน 

- 31 มี.ค. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและซัง
ข้าวโพด เพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 5”,  อบจ.เชียงใหม่  236 คน 

- 20 เม.ย. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและ
ซังข้าวโพดเพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 6”, อบจ.เชียงใหม่  162 คน 

- 21 เม.ย. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและ
ซังข้าวโพดเพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 7”,  อบจ.เชียงใหม่  159 คน 

-  23 เม.ย. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและ
ซังข้าวโพดเพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 8”, อบจ.เชียงใหม่  235 คน 

- 27 เม.ย. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและ
ซังข้าวโพดเพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 9” อบจ.เชียงใหม่  147 คน 
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- 28  เม.ย. 2553, จัดการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์ให้ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากฟางและ
ซังข้าวโพดเพ่ือลดการเผา รุ่นที่ 10”, อบจ.เชียงใหม่  215 คน 

  - 29 เม.ย. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1,
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้และคณะผู้บริหาร จ านวน 10 คน 

- 24 พ.ค. 2553, จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เพ่ือลด
ปัญหาหมอกควัน รุ่น 1, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

- 25 พ.ค. 2553, จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เพ่ือลด
ปัญหาหมอกควัน รุ่น 2, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

- 9 มิ.ย. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1,นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และคณะ  20 คน 

- 2 ก.ค. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่อง วิจัยไม่ขึ้นหิ้ง, สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ โรงแรมแคน
ทารีฮิลส์ จ.เชียงใหม่ 

- 23 ก.ค. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เกษตรกร
จากส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จ.เชียงใหม่ 200 คน 

- 16 ส.ค. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, สมาชิก
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เสริมงาม อ.เกาะคา จ.ล าปาง 30 คน 

- 23 ส.ค. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เจ้าหน้าที่   
บ.โรงไฟฟ้าสหโคเจน กรีน จก. จ.ล าพูน และเกษตรกร 50 คน 

- 24 ส.ค. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, กลุ่ม
โรงพยาบาลพระยุพราชทั่วประเทศ 60 คน 

- 10 ก.ย. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเกษตรกรหมู่บ้านบวบอินทรีย์ครบ
วงจร อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 35 คน 

- 20 ก.ย. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เจ้าหน้าที่
บริษัทโรงไฟฟ้าสหโคเจน กรีน จ ากัด และเกษตรกร 60 คน 
        - 15 พ.ย. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, คณะกรรมการ 
โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ บ.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 11 คน 

- 20 พ.ย. 2553, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, โรงเรียน
บ้านเมืองอาง อ.จอมทอง เชียงใหม่ 6 คน 

- 7 ม.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , นักศึกษา
ฟิลิปปินส์ 3 คน 

- 7 ม.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ, นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 10 คน 

- 21 ม.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , นักศึกษา
สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 คน 
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- 23 ม.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , อบต.       
สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 60 คน 

- 15 ก.พ. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , อบต.หนอง
หงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 50 คน 

- 28 ก.พ. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ, อบต.      
ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 100 คน 

- 8 มี.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , โครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบพอเพียง ส านักงานพัฒนาชุมชน อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 35 คน  

- 15 มี.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , เกษตรกร    
ผู้ปลูกล าไยนอกฤดู อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50 คน 

- 23 มี.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , ชุมชนจาก
ศูนย์วิจัยพลังงาน เชียงใหม่ 80 คน 

- 24 มี.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , อุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ประทุมธานี 

- 28 มี.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพ, เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดย
สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 50 คน 

- 21 เม.ย. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ, เกษตรกร  
บ.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยสวทช.เครือข่ายภาคเหนือ 41 คน 

- 22 เม.ย. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เกษตรกรผู้
ปลูกผักปลอดสารพิษ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย เชียงใหม่ 50 คน 

- 6 พ.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เทศบาลต าบล
เมืองปาน จ.ล าปาง 70 คน 

- 6 พ.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เทศบาลต าบล
ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 80 คน 

- 11 พ.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, เกษตรกรใน
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 2  70 คน 

- 13 พ.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, อบต.
ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 100 คน 

- 26 พ.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, นักเรียน
โรงเรียน ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 70 คน 

- 30 พ.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวจากตอซังและ
ฟาง : ทางเลือกเพ่ือลดการเผาในที่โล่งการประชุมสัมมนาแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 80 คน 

- 12 มิ.ย. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 600 คน 
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           - 14 มิ.ย. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ, เยาวชน
เกษตรโดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เขต 1 เชียงใหม่  120 คน 

- 17 มิ.ย. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ , เทศบาล
ต าบลเกาะคา จ.ล าปาง 25 คน 

- 27 มิ.ย. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่อง การลดการเผาฟางข้าวโดยกระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับ, สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ 237 คน 

- 30 มิ.ย. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- 17 ก.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, นักศึกษา
ปริญญาโทหลักสูตรภูมิสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 คน 

- 18 ส.ค. 2554, วิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1, นักศึกษาและ
ชมรมผู้สูงวัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยพายัพ 51 คน 

 - ต.ค.  2551 - ก.ย. 2552, โครงการฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ , 
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้)   
            - มิ.ย. 2552, โครงการบริการวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 
1 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

 - มิ.ย. 2552, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวด้วยวิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1 เพ่ือลดการเผาท าลาย : 
เครือข่าย อ าเภอสันทราย รุ่นที่ 1, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

 - มิ.ย. 2552, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวด้วยวิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1 เพ่ือลดการเผาท าลาย : 
เครือข่าย อ าเภอสันทราย รุ่นที่ 2, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

 
รางวัลที่เคยได้รับ 

 - ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับรางวัลท่องเที่ยวภายในประเทศ  จากส านัก
นายกรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2546  

- รางวัลทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียสีย้อมไหมด้วยระบบยูเอเอสบีและบึง
ประดิษฐ์ จากมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 

- นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2547 

- อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการบริการวิชาการ  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้       
ปี พ.ศ. 2549 

- รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคม ปี 2549 “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบกองเติมอากาศ” จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 

- รางวัลบทความวิจัยคุณภาพ ระดับ ดี ด้านวิศวกรรม งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 

-  อาจารย์ Best Practice ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2549 
-  ข้าราชการดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2551 
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- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2552 ด้าน Eco Industry 
จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552  

- อาจารย์ดีเด่นผู้สร้างคุณภาพและเกียรติประวัติด้านการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัย แม่โจ้ 
ปี พ.ศ. 2552 

- อาจารย์ตัวอย่างของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการ
บริการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2553 

- อาจารย์ดีเด่นผู้สร้างคุณภาพและเกียรติประวัติด้านการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัย แม่โจ้ 
ปี พ.ศ. 2553 

- อาจารย์ดีเด่นผู้สร้างคุณภาพและเกียรติประวัติด้านการวิจัย  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้                  
ปี พ.ศ. 2553 

 
ที่ปรึกษา  

เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซันสวีท จ ากัด จ.เชียงใหม,่ ม.ค. - ธ.ค. 2552 
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นายฤทธิชัย อัศวราชันย์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Food Engineering and             Asian Institute of Technology, Thailand 
Bioprocess Technology), 2553  
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), 2548                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร), 2543                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  

                                                      ลาดกระบัง 
 

งานวิจัย 
 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
Assawarachan, R.  and Noomhorm, N. 2008. Effect of operating condition on the kinetic 

of color change of concentrated pineapple juice by microwave vacuum 
evaporation. International Journal of Food, Agriculture & Environment, 6(3&4), 
47-53. 

Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2009. Mathematical models for vacuum microwave 
concentration behavior of pineapple juice. Journal of Food Process Engineering. 
(online version on 19 November 2009). 

Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2010. Changes in color and rheological behavior 
of pineapple concentrate through various evaporation methods.  International 
journal of agricultural and biological engineering, 3(1), 74-84. 

Assawarachan, R. 2010. Estimation model for electrical conductivity of red grape juice. 
International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 3(2),    52-57. 

Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2011. Influence of Temperature and TSS on 
performance of evaporation and rheological properties of pineapple 
concentration by microwave vacuum. Journal of food Process Engineering. 
(online version on 25 April 2011).  

Assawarachan, R., Sripinyowanich, J., Theppadungporn, K. and Noomhorm, N. 2011. 
Drying paddy by microwave vib ro-fluidized drying using single mode applicator. 
International Journal of Food, Agriculture & Environment, 9(2),    50-54. 

Satong-aun, W., Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2011.  The influence of drying 
temperature and extraction methods on alpha-mangostin in mangosteen 
pericarp, Journal  of  Agricultural  Science  and  Technology (In Press Process). 

Pongtong, K., Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2011. Mathematical models for 
vacuum drying characteristics of pomegranate aril. Journal of Food Science and 
Engineering  (In Press Process). 

 
 

http://www.world-food.net/scientficjournal/2008/issue3/pdf/food/f10.pdf
http://www.world-food.net/scientficjournal/2008/issue3/pdf/food/f10.pdf
http://www.world-food.net/scientficjournal/2008/issue3/pdf/food/f10.pdf
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บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 
งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2007. Design and development laboratory scale 

microwave vacuum evaporator of juice concentrate. In International workshop 
on Food Safety and processing technology; 29-30 November 2007, Nong Lam 
University; Faculty of Food science and technology, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2007.  Kinetics of color change of  pineapple 
juice concentration using microwave vacuum evaporation. In International 
Agricultural Engineering Conference; 3-6 Dec 2007, AIT, Bangkok, Thailand. 

Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2008. Application electromagnetic radiation 
technologies in food processing: In The 2nd R&DID* International Conference – 
2008; University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand ;Theme: 
Global Competitiveness Through, Research and Development, Innovation, 
Design. 

Pongtong, K.,  Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2009. Vacuum Drying Kinetics of 
Pomegranate Arils. In International Agricultural Engineering Conference, 7-10 
December, 2009, Manhattan Hotel at Klong Luang, Pathumthani (Thailand) 

Laosanguanek, N, Assawarachan, R. and Noomhorm, N. 2009. Thin Layer Infrared 
Radiation Drying of Turmeric Slices. In International Agricultural Engineering 
Conference, 7-10 December, 2009, Manhattan Hotel at Klong Luang, 
Pathumthani, Thailand. 

Sripinyowanich, J., Assawarachan, R. and Noomhorm, A. (2010). Microwave Vibro-
Fluidization Bed Drying in a Single Mode Applicator. In the National Science and 
Technology Fair 2010, 7-22 August 2010. BITEC, Bangkok,  Thailand. 
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งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ฤทธิชัย อัศวราชันย์, อุมาพร อุประ และอรรถพล นุ่มหอม. 2554. คุณสมบัติการน าไฟฟ้าของน้ าองุ่น

แดงระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอมมิค. ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจ าปี  2554. วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ โรงแรมชมจันทร์ พัทยารี
สอร์ท จังหวัดชลบุรี  

อรวรรณ โศภณัฐยานนท์, จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์,  ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และอรรถพล นุ่มหอม. 2554. 
อิทธิพลของอุณหภูมิและความหนาของชั้นวัสดุต่อคุณภาพกากมะพร้าวโดยวิธีการอบแห้งแบบ
ถาด. ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจ าปี  2554. วันที่ 
1 เมษายน 2554 ณ โรงแรมชมจันทร์ พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

 
สิ่งตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ 
อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2550. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานความร้อนรูปแบบใหม่.  

Food Focus Thailand Magazine, 2(16), 28- 33. 
อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2550. เข้มข้นด้วยเมมเบรน. Food Focus Thailand 

Magazine, 2(17), 18- 22. 
อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2550. การท าความเย็นระบบสุญญากาศ. Food Focus 

Thailand Magazine, 2(20), 27- 29. 
อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2550. 5 ค าถามน่ารู้ ของ นาโนเทคโนโลยี ต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร. Food Focus Thailand Magazine, 2(20), 43- 45. 
อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2551. Fine the suitable solution for your needs. 

Be Cool Supplement on Freezing and Refrigeration Innovation for F&B Industry. 
12- 20. 

อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2551. กระบวนการอบแห้งในอุตสาหกรรมอาหาร. Food 
Focus Thailand Magazine, 3(25), 21- 25. 

อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2551. กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค. Food 
Focus Thailand Magazine, 3(27), 48- 53. 

อรรถพล นุ่มหอม, ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และ พชรวรรณ มูลแสง.  2551. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยนาโนเทคโนโลยี. Food Focus Thailand Magazine, 3(31),  16- 21. 

อรรถพล นุ่มหอม และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2552. การออกแบบและเลือกขนาดฮีทเตอร์ไฟฟ้าให้
เหมาะกับอุตสากรรมแปรรูปอาหาร. Food Focus Thailand Magazine, 3(40), 38- 40. 

ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และอรรถพล นุ่มหอม. 2553. แนวความคิดพ้ืนฐานการออกแบบระบบให้ความ
ร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ. Food Focus Thailand Magazine, 4(52), 53-54. 

ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2553. 7 ค าถามน่าเก่ียว เกี่ยวการการเกิดความร้อนด้วยไมโครเวฟ. Food Focus 
Thailand Magazine, 4(56), 43- 45. 

ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2553. การผลิตน้ าผลไม้เข้มข้นด้วยเมมเบรน. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ , 11(6),  
41-43. 
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ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2554. Alternative Energy เพ่ือการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร.  Food 
Focus Thailand Magazine, 5(58), 36 - 37. 
 

การบริการวิชาการ 
- 11-15  ตุลาคม 2553, จัดฝึกอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร   GMP/HACCP, ISO 

9001:2008, ISO 22000:2005 และ  BRC  โดยมีผู้สนใจทั่วไป จ านวน 300 คน ณ ห้อง
ประชุมข้าวกล้อง อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1.  

- 21-25  ตุลาคม 2553, จัดฝึกอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร   GMP/HACCP, ISO 
9001:2008, ISO 22000:2005 และ  BRC  โดยมีผู้สนใจทั่วไป จ านวน 300 คน ณ ห้อง
ประชุมข้าวกล้อง อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2. 

- 20 มีนาคม 2554, การสัมมนาวิชาการ โลจิติก เสริมแกร่งให้อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 30 คน ณ ห้องอาคม กาญจนประโขติ อาคารอ านวย  ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

- 26 - 27 มีนาคม 2554, จัดฝึกอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร   ISO 14001 : 2004 
และ  OHSAS 18001:2007  โดยมีผู้สนใจทั่วไป จ านวน 100 คน ณ ห้องประชุมข้าวกล้อง 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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นายพูนพัฒน์  พูนน้อย        ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร), 2550            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), 2546      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 2544  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

งานวิจัย 
  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
Poonnoy, P., Tansakul, A. and Chinnan, M.S. 2007, Parallel Dynamic Artificial Neural 

Network for Temperature and Moisture Content Predictions in Microwave-
Vacuum Dried Tomato Slices, Chemical Product and Process Modeling. 2(3), 
Article 23. 

Poonnoy, P., Tansakul, A. and Chinnan, M.S. 2007. Estimation of Moisture Ratio of a 
Mushroom Undergoing Microwave-vacuum Drying Using Artificial Neural Network 
and Regression Models, Chemical Product and Process Modeling, 2(3), Article 
25. 

Poonnoy, P., Tansakul, A. and Chinnan, M.S. 2007. Artificial Neural Network Modeling 
for Temperature and Moisture content Prediction in Tomato Slices undergoing 
Microwave-vacuum Drying. Journal of Food Science, 72(1), E42-E47. 

 
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
พูนพัฒน์ พูนน้อย, เบญญทิพย์ มหาเทพ และภิญญาภัชญ์ พุฒตาล, 2553, การท าลายไข่มอดในข้าว

อินทรีย์ด้วยไมโครเวฟ, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 33 (1), 39-48.  
พูนพัฒน์ พูนน้อย และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2548, เครื่องคัดมะม่วงระบบแมชีนวิชั่น, วารสารวิจัยและ

พัฒนา มจธ., 28 (1), 43-58.  
 
งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Poonnoy, P. 2010. Indented Longan Detection with Computer Vision-based Software in 

Consideration of Roundness Value, In International Conference on Agriculture 
and Agro-Industry (ICAAI2010), November 19-20,  Mae Fah Luang University, 
Chiang Rai, Thailand.  

Poonnoy, P., Chaiwong, A. and Chaipa, S. 2008. Employing of an Image Analysis 
Approach in Determination of Size for a Whole Longan (Dimocarpus longan 
Lour.), In Food Innovation Asia Conference 2008, June 12-13, BITEC, Bangkok, 
Thailand.  
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Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M.S. 2007. Generic Artificial Neural Network for 
Temperature and Moisture Content Predictions in Foods undergoing Microwave-
vacuum Dryin. In  2007 IFT Annual Meeting and Food Expo, July 28-August 1, 
McCormick Place, Chicago, Illinois, U.S.A. 

Poonnoy, P., Tansakul, A. and Chinnan, M.S. 2006. Parallel Dynamic Artificial Neural 
Network for Temperature and Moisture Content Predictions in Non-
homogeneous Food undergoing Microwave-vacuum Drying: Application to 
Tomato Slices, In International Conference on Innovations in Food and 
Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, 
Bangkok, Thailand.  

Poonnoy, P., Tansakul, A. and Chinnan, M.S. 2006. Estimation of Moisture Content of a 
Mushroom undergoing Microwave-vacuum Drying using Artificial Neural Network 
and Regression Models, International Conference on Innovations in Food and 
Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, 
Bangkok, Thailand. 

Poonnoy, P., Tansakul, A. and Chinnan, M.S. 2006. Employing Artificial Neural Network 
Modeling for Predicting Temperature and Moisture in Microwave-vacuum Drying: 
Application to Tomato Slices, In 2006 IFT Annual Meeting and Food Expo, June 
22-26, Orange Country Convention Center, Orlando, Florida, U.S.A.  

Poonnoy, P. and Tansakul, A. 2003. Design and Development of Mango Sorter with 
Machine Vision System, In APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, 
September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand. 

 
งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

สิ่งตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ 
พูนพัฒน์ พูนน้อย, 2552, หลักวิศวกรรมอาหาร. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 273 หน้า. เชียงใหม่. 
พูนพัฒน์ พูนน้อย, 2551, การคัดคุณภาพผักและผลไม้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์,วารสารแม่โจ้ 

ปริทัศน์, 9(6), 46-49. 
พูนพัฒน์ พูนน้อย, 2550, การอบแห้งอาหารด้วยระบบไมโครเวฟร่วมสุญญากาศ, วารสาร 
 แม่โจ้ปริทัศน์, 8(4), 43-45. 
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การบริการวิชาการ 
รางวัลที่เคยได้รับ 
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีในการประกวดวิทยานิพนธ์เนื่องในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

ครั้งที ่5 THAIFEX & THAIMEX 2003  
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “แม่โจ้ 2552 – 2553 : ปีแห่งคุณภาพ

และเกียรติประวัติ”  

สิทธิบัตร 
ระบบแมชีนวิชันส าหรับคัดมะม่วง สิทธิบัตรเลขท่ี 22004 
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นางสาวภานาถ แสงเจริญรัตน์         ต าแหน่ง  อาจารย์ 
Ph.D. (Agricultural Engineering), 2541           Michigan State University, U.S.A. 
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร), 2533    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), 2529  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

งานวิจัย 
 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
Saengharoenrat, C. and Guyer, D.E. 2004. Effects of supercritical carbon dioxide 

conditions on onion oil desorption. Journal of Food Engineering, 63, 33-37. 
Guyer, D.E., Saengharoenrat, C. and Lira, C.T. 2005. Onion flavor recovery in 
process of adsorption and supercricritical carbon dioxide desorption. Journal of 
Food Process Engineering, 28, 205-218. 

 
งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 จุฬาพร  แสงเจริญรัตน์  และ อรชร ศรียะ. 2551. การสกั ดกลิ่นใบมะกรูดโดยวิธี  Solvent 
 extraction. สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม ครั้ง 8. ศูนย์วิจัยนาโนวิทยาและ
 นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 13-15 สิงหาคม 2551, โรงแรม 
 โลตัสปางสวนแก้ว.        

 
การบริการวิชาการ 

- อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี วิชาวิศวกรรมอาหาร 1 มหาวิทยาลัยพายัพ  
- อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท วิชาเทคโนโลยีอาหารขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- ผู้ร่วมโครงการเทคโนโลยีสะอาด เครือข่ายภาคเหนือประจ าปี 2547  
- รองหัวหน้ากิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2548 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่องขบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน และอายุ 

การเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่แตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่องการสกัดและการขดลักษณะเฉพาะของ 

เพคตินที่ได้จากกากฝรั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่องการลดเวลาการอบแห้งหัวหอมใหญ่โดย  

การลดน้ าด้วยวิธีออสโมซิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่องคุณภาพทางการภาพเคมีและการเก็บรักษา   

ของเยลยี่ล าไย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง In situ saponification of lutein ester in 

semi boiled process มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552 
- คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และประเมิณผลโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ หมวดเงิน

อุดหนุนประจ าปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้    



มคอ. 2 

 

142 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานทางวิชาการ งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2553  

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง  ผลของการปรับสภาพแข็งและสภาวะ  
เอ็กซ์ทรูชั่นต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และ ดัชนีไกลซิมิกซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 
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นายแสนวสันต์  ยอดค า   ต าแหน่ง  อาจารย์  
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2551   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 2545 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

งานวิจัย 
  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 
งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
แสนวสันต์ ยอดค า วสันต์ จอมภักดี ณัฐวุฒิ ดุษฎี และนิกราน หอมดวง . 2551. สมรรถนะและการสึก

หรอของเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้น้ ามันปาล์มดิบแบบดีกัมม์ผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิง. 
การประชุมวิชาการประจ าปี 2551 ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,    
4-5 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

น าพร ปัญโญใหญ่ ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย เสมอขวัญ ตันติกุล และแสนวสันต์ ยอดค า. 2555. การลด
ความชื้นข้าวเปลือกด้วยการใช้ความร้อนจากแก๊สชีวมวล. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10. 23-24 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์.
ขอนแก่น. 

 
การบริการวิชาการ 

- 2545 - 2546, โครงการ การวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมักในเชิงอุตสาหกรรมจากเศษวัสดุ
พืชเหลือใช้ในการเกษตรกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน 

- 2547 - 2548, โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศเพ่ือการ
ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมส าหรับชุมชน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

- 2549 - 2551, โครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

- 2550, โครงการจัดท าชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน (ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน)  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

- 2550, โครงการศึกษาการใช้น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันพืชอ่ืน ๆ เป็นเชื้อเพลิงเดินเครื่องยนต์
ผลิตกระแสไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

 - 2552 - 2553, โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวจากตอซังและฟางเพ่ือลดปัญหาหมอก
ควัน,  

 
 
 

 
 
 



มคอ. 2 

 

144 

นายนักรบ  นาคประสม    ต าแหน่ง  อาจารย์  
Ph.D. (Food Engineering),2555 National Pingtung University of     
 Science and Technology, TAIWAN 
วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร), 2548            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 2544                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 

งานวิจัย 
 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  
 Nukrob Narkprasom, Jia-Hsin Guo, Tzou-Chi Huang, and Yuan-Kuang Guu. 

2012. The kinetic models for biomass and extracellular polysaccharide of Ganoderma 
tsugae. APCBEE Procedia  2:7-11. 

 Nukrob Narkprasom, Nipaporn Armassa, Tzou-Chi Huang, and Yuan-
Kuang Guu. Optimization of extraction process of crude polysaccharides from fruiting 
body of Ganoderma tsugae. Advanced Science Letters. (In Press) 

 Nukrob Narkprasom, Tzou-Chi Huang, and Yuan-Kuang Guu. 2012. 
Quantitative  effects  of  oxygen  supply  on  mycelia  growth  and extracellular 
polysaccharide of Ganoderma tsugae. Applied Machanics and Materaials 217-219: 
975-978. 

 Nukrob Narkprasom, Jia-Hsin Guo, Tzou-Chi Huang and Yuan-Kuang Guu. 
Optimization of submerged fermentation for extracellular polysaccharide and biomass 
of Ganoderma tsugae. Maejo International Journal of Science and Technology.          
(In Process). 
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เอกสารแนบ 5 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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