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สรุปข้ันตอนการเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
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การเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564)  ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังนี ้

1.  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
     ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2563   เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
 2.  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง   
      ในการประชุม  ครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2563 
 3.  คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
      ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 

4.  คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
      ในการประชุม  ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
 5.  คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
     ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563  

6.  คณะกรรมการด้านวิชาการ  
      ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564 

7.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
      ในการประชุม  ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 

8.  คณะกรรมการสภาวิชาการ 
      ในการประชุม  ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2564 

9.  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 
      ในการประชุม  ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2564 
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คำนำ 
 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติควบคู่กับวิชาการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีอุดมด้วยปัญญา มีความอดทน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และมี
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ มีความสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาไป
ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองได้ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) เป็นหลักสูตรท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร และการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม
อาหาร 4.0 เน้น มีการปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Robotics และ
ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรู้และฝึกทักษะท่ีจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับศตวรรษท่ี 21 และการเปล่ียนแปลงในยุค Disruption 
สามารถตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงานในด้านวิศวกรรมการแปรรูปในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหามากขึ้น โดย
มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป  

 
       คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
            มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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หลักการและเหตุผล 
 

ในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็น “ครัวของโลก” 
นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ท้ังในระดับพื้นฐาน (ปริญญาตรี) และระดับสูง 
(บัณฑิตศึกษา) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดต้ังตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 114 ตอนท่ี 19 ก เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิต
ในสาขาท่ีขาดแคลน คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เปิดสอนหลักสูตร
ท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศ  

ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตร พ.ศ. 
2545) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
อาหาร ดังนั้นคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมอาหารจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่น
ของงานวิจัยและการเรียนการสอน จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
องค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร แต่
ยังคงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นครัวของโลก และให้การผลิตบัณฑิตมี
ประสบการณ์การทำงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่อยอด เพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านอาหารในระดับนานาชาติ 

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย รองรับใบประกอบวิชาชีพควบคุม (กว.) สาขาเครื่องกล 
และเนื้อหาท่ีสอดรับกับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ท่ีเน้นระบบอัตโนมัติในการผลิตระดับอุตสาหกรรม 
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร และการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม
อาหาร 4.0 เน้น มีการปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Robotics และ
ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรู้และฝึกทักษะท่ีจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับศตวรรษท่ี 21 และการเปล่ียนแปลงในยุค Disruption 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสตูร 
รหัสหลักสูตร              : 25490131103079 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย                  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
ภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Engineering Program in Food Engineering 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Engineering (Food Engineering) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (Food Engineering) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นวิศวกรเครื่องกลท่ีมความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านวิศวกรรมอาหาร มีความรู้ด้านทฤษฎีและมีทักษะอาหาร ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุค
อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานท่ีสนองความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นรากฐาน
สำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นผู้นำเทคโนโลยีการผลิตอาหารโลก  

ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้  มีแนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว หรือเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยทำหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมระบบเครื่องจักรกลกระบวนการผลิตอาหาร การออกแบบระบบและเครื่องจักรกลแปรรูป
อาหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพการผลิตอาหาร วิศวกรพัฒนาเครื่องจักรกลอาหาร 
ตลอดจนเป็นวิศวกรฝ่ายขายเกี่ ยวกับ เครื่องมื อ  อุปกรณ์  และเครื่อง จักรท่ี ใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาหาร 



มคอ. 2 

 

2 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
139 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ                                           
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ทางวิชาชีพ 

5.2 ภาษาที่ใช้                                           
ภาษาไทย 

 

5.3 การรับเข้าศึกษา                                 
     รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีเข้าใจภาษาไทย 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น                
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
6.2 กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
6.3 คณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นชอบและให้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564  
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบและให้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ ในการประชุม  ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 
6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

      ในการประชุม  ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2564 
6.6 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

      ในการประชุม  ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้สำเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรผู้ควบคุมระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องจักรกลการแปรรูปอาหาร 

2) วิศวกรออกแบบงานวิศวกรรมทางการวิศวกรรมอาหาร 

3) วิศวกรควบคุมการผลิตในงานวิศวกรรมอาหาร 

4) วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตในงานทางการแปรรูปอาหาร 

5) ผู้ประกอบการรายย่อยด้านวิศวกรรมอาหาร 

6) นักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7) นักวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมอาหาร 

8) ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

9) นักการตลาดด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรกลอาหาร 

10) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักการตลาดด้านเครื่องจักรกล เป็นต้น 

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ี ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายจตุรภัทร  
วาฤทธิ์ 
 

Doctor of 
Philosophy 

Biological 
Systems 
Engineering  

Washington State 
University, U.S.A. 

2544 

Master of 
Science  

Engineering        Washington State 
University, U.S.A. 

2542 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาห 
การ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
 
 

2 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายพนูพัฒน์  
พูนน้อย 

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2550 
 
2546 
 
2544 
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ท่ี ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายนักรบ  
นาคประสม 

Doctor of 
Philosophy  

Food 
Engineering 
 

National Pingtung 
University of Science 
and Technology, 
Taiwan 

2555 
 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมการ
อาหาร 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2548 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 2545 

4 อาจารย์ น.ส.ภานาถ  
แสงเจริญรัตน์      

Doctor of 
Philosophy 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต 

Agricultural 
Engineering 
เทคโนโลยีการ
อาหาร 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

Michigan State 
University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
 
2533 
 
2529 

5 อาจารย์ นางมุกริน  
หนูคง 

Master of 
Science  

 
วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

Agricultural and 
Biological 
Engineering 
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

Pennsylvania State 
University, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
 
 
2543 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
อาคารเรียนรวม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม และอาคารต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดโมเดล ประเทศไทย 4.0 ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคล่ือนตาม
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แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำเป็นปัญหาท่ีสำคัญของประเทศ
ไทยมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงกำหนดกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ เครื่องจักรกล นวัตกรรม การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเกษตร โดยการเปล่ียนสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าว 
ยางพารา น้ำตาล มันสำปะหลัง ให้กลายเป็นสินค้านวัฒกรรมท่ีมีมูลค่าสูง ดังนั้นความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมอาหารจึงเป็นศาสตร์ท่ีมีความจำเป็นอย่างมากท่ีจะผลักดันไปสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 เพื่อ
พัฒนากำลังคนให้มความรู้ ด้านออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลแปรรูป ตลอดจนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านอาหาร ทำให้ลดการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยแต่เดิมนั้นมีความได้เปรียบเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เนื่องจากอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรตามธรรมชาติ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมอาหารนั้น จึงมีความสำคัญในการ
พัฒนาสังคมเกษตรกรรม ไปสู่สังคมอุตสาหกรรมอาหารท่ียั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งยังเป็นการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมให้ดีขึ้นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอาหารได้รับการออกแบบให้บัณฑิตมีความสามารถท้ังการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรกลอาหารโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร ความเข้าใจของ
ปฏิกิริยาทางเคมีและจุลชีววิทยาเพื่อผลิตอาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อม ตอบสนองการมุ่งสู่การเป็นเกษตรช้ันนำในระดับนานาชาติ 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เป็นหลักสูตรท่ีประยุกต์องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อฝึกนักศึกษาให้เตรียมความพร้อม สู่
ความเป็นวิศวกรด้านเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร วิศวกรวิชาชีพควบคุมสาขาเครื่องกล ท่ีตอบสนอง
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ต่ออุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ ในการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยุทธศาสตร์ GO-ECO 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เช่น ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์

และการใช้ชีวิต ด้านภาษาและการส่ือสาร ด้านการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและ

เทคโนโลยี ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  

- หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เช่น 10309111 ฟิสิกส์ 1  10309112 ฟิสิกส์ 2   

13.2  รายวิชาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
- 10401360 วิศวกรรมอาหาร 1 สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

- 10401361 วิศวกรรมอาหาร 2 สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

- 10401366 วิศวกรรมอาหาร 1 สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

- 10401367 วิศวกรรมอาหาร 2 สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

- 10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

13.3  การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะอื่น ๆ ท่ีให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา  การจัดตารางเรียน
และตารางสอบ    
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความสำคัญ   

ปรัชญา  การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปัญญา ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สามารถหล่อหลอมบัณฑิตสู่ความเป็นวิศวกรวิชาชีพด้านวิศวกรรมอาหารในยุคการเปล่ียนแปลอย่าง
ฉบับพลันได้ 

ความสำคัญ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นวิศวกรวิชาชีพ (ควบคุม) 
ท่ีมีความรู้ด้านทฤษฎีและมีทักษะอาหาร ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีสนองความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลท่ีมีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด 
GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ี

ประกอบด้วยแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธและตัวบ่งช้ีการปรับปรุงโดยคาดว่าจะดำเนินการ
แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา  5  ปี 

2.1 การจัดการหลกัสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
อาหารให้มีมาตรฐานตามท่ี 
สกอ. และสภาวิศวกร กำหนด 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน  
จากหลักสูตรในระดับสากลท่ี
ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
และ สภาวิศวกร 

เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้อง กับความต้องการของ
ธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 
2. เชิญผู้เช่ียวชาญท้ังภาครัฐ
และ เอกชนมามีส่วนร่วมใน 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาหลักสูตร 

3. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความต้องการขอผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

ในด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทำงาน 
โดยเฉล่ียในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มี ป ระสบ การณ์ จากการน ำ
ความรู้ทางวิศวกรรมอาหารไป
ปฏิบัติงานจริง 

สนับสนุนบุคลากรด้าน 
การเรียนการสอนให้ทำงาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 
ใหม้ีประสบการณ์จากการนำ
ความรู้ทางวิศวกรรมอาหารไป
ปฏิบัติงานจริง 

 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

1. ติดต้ังอุปกรณ์ส่ือต่าง ๆ 
ในห้องเรียนเพื่อการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างส่ือ 
การเรียนการสอนตามความ
ต้องการ 
2. มีห้องปฏิบัติการท่ีมีอุปกรณ์ท่ี
ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนและฝึกปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี  
3. จัดต้ังห้องสมุดในสถานศึกษา  
ห้องสมุดเสมือนท่ีมีตำราเรียน   
มีหนังสืออ้างอิง และส่ืออปุกรณ์
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอสำหรับการ
เรียนการสอนเพิ่มเติม 

1. รวบรวมและบันทึก
อตัราส่วนอุปกรณ์ต่อจำนวน
นักศึกษาจำนวนช่ัวโมงท่ี
นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ
หรือเครื่องมือต่อจำนวน
นักศึกษาและสำรวจความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริการอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 
2. รวบรวมจำนวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา
ปฏิบัติการ   
3. รวบรวมจำนวนตำราเรียน  
และส่ือท่ีมีอยู่   
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2.3 การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
 ผลิตนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติท่ี
นายจ้างต้องการ ภายในระยะ 
เวลาท่ีเหมาะสม นักศึกษามี
ความสามารถท้ังด้านวิชาการ
และประสบการณ์ 

 
 
 
 

1. มีช่วงเวลาสำหรับให้คำปรึกษา
กับนักศึกษา 
2. ติดต้ังช่องทางการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
3. มีผู้ประสานงานท่ีสนับสนุน
บริการทางการเรียนการสอน และ
ให้คำปรึกษากับนักศึกษา 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเหล่านั้น 
4. มีเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
เกีย่วกับกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร 

1. จำนวนช่ัวโมงการให้
คำปรึกษา 
2. จำนวนและอัตราส่วนของ
นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาใน
แต่ละปกีารศึกษา 
3. จำนวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร จำนวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วม และอัตราส่วนเงิน
สนับสนุนนักศึกษาต่อเงิน
บริหารท้ังหมด 
4. เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีคุณสมบัติ
พร้อมในการสนับสนุนด้าน
การเรียน การสอน และ
ประสานงานการทำกิจกรรม
5. ผลการสำรวจความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ใหก้ารสนับสนุนต่าง ๆ ในแต่
ละภาคการศึกษา 
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2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
คุณภาพบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

- ผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ดังนี ้
-  มีความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ท่ีตรงตามความต้องการของ
นายจ้าง 
-  มีทัศนคติท่ีดีและสามารถ
เป็นผู้นำได้  สามารถเข้าใจ
และดำรงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมตาม
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ในตลาด ASEAN 
วิชาชีพวิศวกร 

1. ขอความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ใน 
การปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
2. จัดฝึกอบรมหรือเสวนานักศึกษา
เพื่อให้ทราบประสบการณ์จริง 
3. สอดแทรกคุณค่าทางคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณท้ังใน
และนอกห้องเรียน 
4. ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรท่ีเน้น
รับผิดชอบทางสังคม และ
วัฒนธรรมไทย 

1. นำข้อเสนอแนะของนายจ้าง
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา  
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
บัณฑิต 
3. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม 
4. จำนวนรายวิชาหรือกิจกรรม  
หรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบทางสังคม  
และการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

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

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาท่ี  1  เดือนมิถุนายน  -  เดือนตุลาคม 

- ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนพฤศจิกายน  -   เดือนมีนาคม 

หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศใช้ในขณะนั้น 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือระดับ ปวช. ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษา ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวขอ้งโดยอนุโลม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมท่ีคุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมท้ังการเรียนในห้อง
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และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม กลยุทธ์ในการดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1)  จัดการปฐมนิ เทศนั ก ศึกษาใหม่  แนะนำการวาง เป้ าหมาย ชีวิต  เทคนิ ค 
การเรียนในมหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา แผนการเรียน และแผนการทำงานใน
อนาคต 

2)  มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าท่ีสอดส่องดูแล
ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการเรียนและอื่น ๆ  

3)  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาทำหน้าท่ีแนะแนวการเรียน การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย  ให้แก่
นักศึกษาท่ีมีปัญหาและขอความช่วยเหลือ 

4)  มีนั กวิทยาศาสตร์  ทำหน้าท่ี ช่วยสนับสนุน  ช้ี แนะแนวทางการปฏิบั ติ งาน 
ต่าง ๆ ในด้านปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5)  จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 1 จากอาจารย์ท่ีปรึกษา และจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

 

2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

       นักศึกษา จำนวนนักศึกษา/ปีการศึกษา  
 2564 2565 2566 2567 2568  

ช้ันปีท่ี 1  40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2  - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3  - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4  - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
จำนวนท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.5 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบประมาณแผ่นดิน 7,300,000 7,950,000 8,700,000 9,750,000 9,945,000 
2. งบประมาณเงินรายได้ 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,7810,000 



มคอ. 2 

 

13 

2.5.1 งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 5,600,000 6,100,000 6,700,000 7,500,000 7,650,000 
2. งบดำเนินงาน 1,700,000 1,850,000 2,000,000 2,250,000 2,295,000 
3. งบลงทุน - - - - - 
4. งบอุดหนุน - - - - - 
รวม 7,300,000 7,950,000 8,700,000 9,750,000 9,945,000 
 

2.5.2 งบประมาณเงินรายได้ 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,7810,000 
รวม 720,000 1,440,000 2,160,000 2,700,000 2,7810,000 

 

2.5.3 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี  46,000 บาท 
 

2.6 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน และ/หรือ แบบออนไลน์ 

2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข้อ 21 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            139 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 
 -  กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม 6 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต 3 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 12 หน่วยกิต 
      -  รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
      -  รายวิชาภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
                 (2) หมวดวิชาเฉพาะ  103 หน่วยกิต 

       วิชาเฉพาะพื้นฐาน      
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน 
 - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายชือ่วิชาและจำนวนหน่วยกิต    
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม เลือก 6 หน่วยกิต 
10700101  สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน 

Modern World in Daily Life 
 3 (3-0-6) 

10700109  จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
  Volunteer Spirit for Social Development  

3 (2-2-5) 

11400110  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sufficiency Economy and Sustainable Development 

3 (2-2-5) 

11400111  อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3 (2-2-5) 

กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต เลือก 3 หน่วยกิต 
10700211 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการท่ียั่งยืน 
                Lasting Entrepreneurial Personality Development 

 3 (2-2-5) 

10100214 เกษตรเพื่อชีวิต 
Agriculture for Life 

 3 (3-0-6) 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร เลือก 12 หน่วยกิต 
- รายวิชาภาษาไทย 
10700304  ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ 

Technical Writing in Thai 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศ 

3  
3 
 

9 

หน่วยกิต 
(2-2-5) 
 
หน่วยกิต 

10700307  ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษท่ี 21  
English Skill for 21st Century 

3 (2-2-5) 

10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English for Everyday Life 

3 (2-2-5) 

10700310 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ 
Basic English for Business and Startups 

3 (2-2-5) 

10700311 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
English for Job Seekers 

3 (2-2-5) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
10700313 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

English for Science and Innovation 
3 (2-2-5) 

กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี เลือก 6 หน่วยกติ 
10300405  การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุค

ใหม่ 
Business and Investment Calculations for Modern 
Entrepreneurs 

 3 (2-2-5)  

10400406  นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 
 General Aspects of Food and Drug 

3 (3-0-6)  

10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 
Digital Skills in 21st Century 

3 (3-0-6)  

กลุ่มการเป็นผูป้ระกอบการ เลือก 3 หน่วยกิต 
10400502  ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร 

Agripreneur 
 3 (2-2-5) 

   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะพื้นฐาน     
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
10303105  เคมพีื้นฐาน                                  
                Fundamental Chemistry 

 3 (3-0-6) 

10303106  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
                Fundamental Chemistry Laboratory 

1 (0-3 -1) 

10305103  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1        
                Calculus for Engineering 1 

3 (3-0-6) 

10305104  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม  2  
                Calculus for Engineering 2 

3 (3-0-6) 

10305203  แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3 
                Calculus for Engineering 3 

 3 (3-0-6) 

10309111  ฟิสิกส์ 1                                  
                Physics 1 

4 
 

(3-3-7) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
10309112  ฟิสิกส์ 2                                 
                Physics 2 

4 
 

(3-3-7) 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                             28 หน่วยกิต 
10404100  ความรู้เบ้ืองต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม 1 (1-0-2) 
                Introduction to Engineering Profession   
10404102  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 

Computer Application and Digital Technologies for       
Engineer 

3 
 

(2-3-5) 

10404103  เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing  

3 (2-3-5) 

10401110  วัสดุวิศวกรรม                                          
Engineering Materials 

3 (3-0-6) 

10401201  กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3 (3-0-6) 

10401203  อุณหพลศาสตร์                                  
Thermodynamics  

3 (3-0-6) 

10404202  กลศาสตร์ของไหล   
Fluid Mechanics 

3 (3-0-6) 

10401204  กลศาสตร์ของแข็ง                           
Mechanics of Solids 

3 (3-0-6) 

10401210  กรรมวิธีการผลิต                                   
Manufacturing Process  

3 (3-0-6) 

10404221  เคมีและจุลชีววิทยาอาหารเบื้องต้น  
Introduction to Food Chemistry and Microbiology 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต 
10401208  ทฤษฎีของเครื่องจักรกล                          

Theory of  Machinery                                  
3 (3-0-6) 

10404211 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 
Physical Properties of Agricultural and Food 
Products 

3 (2-3-5) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
10404241  การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและหุ่นยนต์เบ้ืองต้น               

Introduction to Mechatronics and Robotics 
3 (2-3-5) 

10404232 การควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร 
Quality Control and Food Engineering Management 

3 (3-0-6) 

10404301  การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน 
Heat Transfers and Thermal Unit Operations 

3 
 

(3-0-6) 

10404302  การทำความเย็นและหน่วยปฏิบัติการทางความเย็น 
Refrigeration and Refrigerating Unit Operations                 

3 (3-0-6) 

 10404304  วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง 
Power Plant Engineering 

3 (3-0-6) 

10404305  คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม 
Computer Aided Design for Engineering 

3 (2-3-5) 

10401308  การส่ันสะเทือนเชิงกลและการบำรุงรักษา 
Vibrations and Maintenance 

3 (3-0-6) 

 10404331  การออกแบบโรงงานอาหาร 
Food Plant Design 

3 (3-0-6) 

10404341  การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร                          
Food Machine Design   

3 
 

(3-0-6) 

10404342  ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปอาหาร               
Automatic Control Systems in Food Processing 

3 (3-0-6) 

10404381  สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 1 
Food Engineering Seminar 1 

1 
 

(1-0-2) 

10404391  การฝึกงานโรงงาน                               
Workshop Practices 

1 (0-3-1) 

10401491  ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1   
Engineering Laboratory 1 

1   (0-3-1) 

10401492  ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2   
Engineering Laboratory 2 

1   (0-3-1) 

10404481  สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 2 
Food Engineering Seminar 2 

2 
 

(1-2-3) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
10400497  สหกิจศึกษา  หรือ 

Co-operative Education 
6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 

16 สัปดาห์ 
10400498  การเรียนรู้อิสระ  หรือ 

Independent Study  
6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 

16 สัปดาห์ 
10400499  การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

Overseas Study, Training or Internship  
6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 

16 สัปดาห์ 
   
- วิชาเลือกทางวิศวกรรมเฉพาะทาง (เลือกคละกลุ่มได้) 6      หน่วยกิต 
กลุ่มวิศวกรรมอาหารเฉพาะทาง   
10404421  การหมักเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ 

Fermentation for Healthy Foods                    
3 (2-3-5) 

10404422  เทคโนโลยีการสกัดในงานวิศวกรรมอาหาร 
Extraction Technology in Food Engineering  

3             (2-3-5) 

10404423  วิศวกรรมกระบวนการสำหรับอาหารท่ีแปรรูปจากนม 
Process Engineering for Dairy Foods 

3 (3-0-6) 

10404424  เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปข้ันต้น 
Minimal Processing Technology 

3 (3-0-6) 

10404425  พื้นฐานเทคโนโลยีการอบแห้งในงานวิศวกรรมอาหาร 
Fundamental Drying Concepts in Food Engineering  

3 (3-0-6) 

10404426  การออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องฆ่าเช้ือ
อาหาร 
Design and Process Control of Food Machinery 
Retort 

3 (3-0-6) 

10404427  การหาสภาวะท่ีเหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร 
Optimization in Engineering and Agro-industry 

3 (3-0-6) 

10404428  การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร                  
Experimental Design in Engineering and Agro-
industry 

3 
 

(3-0-6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม 4.0   
10404441  การออกแบบระบบแมชชีนวิชันสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหาร 
Machine Vision for Food and Agro-Industry 

3 (3-0-6) 

10404442  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ฝังตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
ส่ิง 
Embedded Controller Programming and Internet of 
Things 

3 (3-0-6) 

10404443  ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  
Artificial Intelligence in Food and Agro-Industry 

3 (3-0-6) 

10404444  การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร 
Image Processing and Analysis for Food and Agro-
Industry 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิศวกรรมระบบสนับสนุนการผลิต   
10404451  การเผาไหม้และวิศวกรรมสีเขียว                                                                          

Combustion and Green Engineering     
3 (3-0-6) 

10404452  การออกแบบระบบความร้อนในงานวิศวกรรมอาหาร 
Thermal System Design in Food Engineering 

3 (3-0-6) 

10404453  เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร 
Fluid Machinery in Food Industry 

3 (2-3-5) 

10404454  การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร 
Energy Utilization in Food Industry 

3 (3-0-6) 

10401455  วิศวกรรมการกำจัดของเสีย 
Waste Disposal Engineering 

3 (3-0-6) 

กลุ่มนวัตกรรมทางอาหารและการประกอบการ   
10404471  เทคโนโลยีใหม่เพื่อการแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความ

ร้อน 
Emerging Technologies for Thermal and Non-
Thermal Processing  

3 (3-0-6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
10404472  นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารเพื่อการประกอบการ 

Food Engineering Innovation for Entrepreneurships  
3 (3-0-6) 

10404473  การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร 
Food Supply Chain Management 

3 (3-0-6) 

10404474  ระเบียบวิธีเชิงคำนวณสำหรับโรงงานอาหารอัจฉริยะ 
Computational Method for Smart Food Factory 

3 (3-0-6) 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6          หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ท้ังในระดับปริญญา

ตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ กลุ่มวิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมอาหารได้เพิ่มเติมตามความต้องการ 
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เกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 
การกำหนดรหัสวิชา ประกอบไปด้วยตัวเลข 8 หลัก ดังนี้ 
หลักท่ี  1     หมายถึง  หลักสูตรปริญญาบัตร = 1 
หลักท่ี  2-3  หมายถึง  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร = 04 
หลักท่ี  4-5  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร = 04 
หลักท่ี  6     หมายถึง  รหัสช้ันปี 
หลักท่ี  7     หมายถึง  กลุ่มวิชาต่าง ๆ กำหนดรหัสดังนี้ 

รหัส      0    หมายถึง  กลุ่มความรู้ด้านหลักการพื้นฐานสำหรับวิศวกรรม 
 1   หมายถึง  กลุ่มความรู้ด้านหลักการพื้นฐานสำหรับวิศวกรรมเกษตร 
 2   หมายถึง  กลุ่มความรู้ด้านหลักการพื้นฐานสำหรับวิศวกรรมอาหาร 
 3  หมายถึง  กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
 4  หมายถึง  กลุ่มความรู้เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ 
 5  หมายถึง  กลุ่มความรู้ด้านหน่วยสนับสนุนการผลิต 
 6   หมายถึง  กลุ่มความรู้ด้านบรหิารการผลิตและความปลอดภัย 
 7  หมายถึง  กลุ่มความรู้ด้านนวัตกรรมทางวิศวกรรม 
 8  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิจัย และค้นคว้าอิสระ 
 9  หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านปฏิบัติการวิศวกรรม และอื่น ๆ  
หลักท่ี  8     หมายถึง  ลำดับวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 2 
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3.1.4 องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ  
1)  องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจำลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีนำเสนอระบบต่าง ๆ ใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจำลองระบบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจำลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2)  องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บน
พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่น ๆ ท่ีกระทำกับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะห์
การเคล่ือนท่ี จนกระท่ังถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปล่ียนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง ๆ 
ท่ีมากระทำ 

3) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) ห ม ายถึ ง  เนื้ อ ห าค วามรู้ ท่ี อ ยู่ บ น คว าม รู้ พื้ น ฐาน ของ ลัก ษ ณ ะ เฉพ าะ 
(Characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคล่ือนท่ีของ
ความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ท่ีเกี่ยวเนื่องท้ังหมด 

4) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปล่ียนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของ
วัสดุ 

5) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลังงานประเภทต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในชีวิตประจำวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไก
หรือหลักการการเปล่ียนรูปของพลังงาน และรวมท้ังเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนสำหรับในอนาคต 

6) องค์ความรู้ ท่ี เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  (Electricity and Electronics) 
หมายถึง เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งาน
ด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7) องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8) องค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการนำมาประยุกต์ใช้งานท่ี
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 
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ตารางการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตรกับองค์ความรู้ตาม มคอ .1 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

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

        

10404100 ความรู้เบ้ืองต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม       ✓ ✓ 

10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร ✓     ✓ ✓  
10404103 เขียนแบบวิศวกรรม    ✓       
10401110 วัสดุวิศวกรรม  ✓  ✓     
10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ✓     ✓ ✓  
10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
10404202 กลศาสตร์ของไหล ✓ ✓ ✓      
10401203 อุณหพลศาสตร์  ✓ ✓ ✓  ✓    
10401204 กลศาสตร์ของแข็ง  ✓ ✓  ✓     
10401210 กรรมวิธีการผลิต                                    ✓  ✓     
10404221 เคมีอาหารและจุลชีววทิยาเบ้ืองต้น    ✓    ✓ 

2. กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
(Food Process System Engineering)  

        

10404211 คุณสมบติัทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและ
อาหาร 

 ✓ ✓ ✓     

10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการทางความ
ร้อน 

✓  ✓  ✓    

10404302 การทำความเย็นและหน่วยปฏิบัติการทางความเย็น ✓  ✓  ✓    

10401308 การส่ันสะเทือนเชิงกลและการบำรุงรักษา ✓  ✓  ✓    

10404331 การออกแบบโรงงานอาหาร ✓      ✓ ✓ 

10404341 การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

10404381 สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10404421 การหมกัเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ ✓   ✓    ✓ 

10404422 เทคโนโลยีการสกัดในงานวิศวกรรมอาหาร ✓  ✓ ✓    ✓ 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10404423 วิศวกรรมกระบวนการสำหรับอาหารท่ีแปรรูปจาก

นม 

✓  ✓ ✓    ✓ 

10404424 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปข้ันต้น    ✓    ✓ 

10404425 พื้นฐานเทคโนโลยีการอบแห้งในงานวิศวกรรม
อาหาร 

✓  ✓  ✓  ✓  

10404426 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงาน 
ของเครื่องฆ่าเช้ืออาหาร 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

10404427 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

✓   ✓    ✓ 

10404428 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกรรมและ  
อุตสาหกรรมเกษตร  

✓   ✓    ✓ 

10404471 เทคโนโลยีใหม่เพื่อการแปรรูปด้วยความร้อนและไม่
ใช้ความร้อน 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

10404472 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารเพื่อการประกอบการ       ✓ ✓ 

10404474 ระเบียบวิธีเชิงคำนวณสำหรับโรงงานอาหารอัจฉริยะ         

10404481 สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10400497 สหกิจศึกษา   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10400498 การเรียนรู้อิสระ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10400499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. กลุ่มความรู้เคร่ืองจักรกลและหน่วยสนับสนุนการผลิต 
(Food Processing Machines and Utilities)  

        

10401208 ทฤษฎีเครื่องจักรกล  ✓ ✓       

10404241 การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและหุ่นยนต์เบ้ืองต้น ✓    ✓ ✓   
10404304 วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ 

10404305 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  
10404342 ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปอาหาร ✓     ✓   

10404391  การฝึกงานโรงงาน                              ✓ ✓      ✓ 

10404441 การออกแบบระบบแมชชีนวิชันสำหรับอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓   
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10404442 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ฝังตัวและ

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

10404443 ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร  

✓    ✓ ✓ ✓ ✓ 

10404444 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

✓   ✓  ✓   

10404451 การเผาไหมแ้ละวิศวกรรมสีเขียว  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

10404452 การออกแบบระบบความร้อนในงานวศิวกรรม
อาหาร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

10404453 เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร   ✓ ✓ ✓ ✓   
10401491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1    ✓ ✓ ✓     

10401492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2      ✓ ✓ ✓   

4. กลุ่มความรู้ด้านบริหารการผลิตและความปลอดภัย 
(System  Management and Food Safety)   

        

10404232 การควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านวิศวกรรม
อาหาร 

✓      ✓ ✓ 

10404454 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร   ✓ ✓ ✓ ✓   
10401455 วิศวกรรมการกำจัดของเสีย  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

10404473 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร       ✓ ✓ 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสังคมและ
วัฒนธรรม 

    

11400110 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  3 2 2 5 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (รายวิชาภาษาต่างประเทศ) 
10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21 3 2 2 5 

10404100 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม 1 1 0 2 
10404102 คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ

วิศวกร 
3 2 3 5 

10404103 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 

10305103 แคลคูลสัสำหรับวิศวกรรม 1 3 3 0 6 
10309111 ฟิสิกส์ 1 4 3 3 7 

 รวม 20 15 10 35 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี 
10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 3 3 0 6 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (รายวิชาภาษาต่างประเทศ) 
10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 2 2 5 
10401110 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
10305104 แคลคูลสัสำหรับวิศวกรรม 2 3 3 0 6 
10309112 ฟิสิกส์ 2 4 3 3 7 
10303105 เคมีพ้ืนฐาน 3 3 0 6 
10303106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 0 3 1 

 รวม 20 17 8 31 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (รายวิชาภาษาไทย) 
10700304 ภาษาไทยเพ่ืองานเขียนเชิงวิชาการ 3 2 2 5 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม     
11400111 อาเซียนศึกษา  3 3 0 6 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี 
10400406 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 3 3 0 6 
10305203 แคลคูลสัสำหรับวิศวกรรม 3 3 3 0 6 
10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
10401203 อุณหพลศาสตร ์ 3 3 0 6 
10404221 เคมีและจุลชีววิทยาอาหารเบื้องต้น 3 3 0 6 

 รวม 21 20 2 41 

    
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (รายวิชาภาษาต่างประเทศ) 
10700313 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  3 2 2 5 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต 
10700211 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการที่

ย่ังยืน    หรือ 
3 2 2 5 

10700214 เกษตรเพ่ือชีวิต  3 3 0 6 
10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล   3 3 0 6 
10401210 กรรมวิธีการผลิต 3 3 0 6 
10404211 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและ

อาหาร 
3 2 3 5 

10404232 การควบคุมคณุภาพและการจัดการด้าน
วิศวกรรมอาหาร 

3 3 0 6 

10404241 การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและหุ่นยนต์
เบื้องต้น 

3 2 3 5 

 รวม 21 20 10 44 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ 
10400502 ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร 3 2 2 5 
10404202 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 
10401204 กลศาสตร์ของแข็ง 3 3 0 6 
10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการ

ทางความร้อน 
3 3 0 6 

10404331 การออกแบบโรงงานอาหาร 3 3 0 6 
10404342 ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการแปร

รูปอาหาร 
3 3 0 6 

10401491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 0 3 1 
 รวม 19 17 5 36 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

10404302 การทำความเย็นและหน่วยปฏิบัติการทาง
ความเย็น 

3 3 0 6 

10404305 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทาง
วิศวกรรม 

3 2 3 5 

10404304 วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง 3 3 0 6 
10401308 การส่ันสะเทือนเชิงกลและการบำรุงรักษา 3 3 0 6 
10401492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 0 3 1 
10404341 การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร 3 3 0 6 
10404381 สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร  

1 
1 1 0 2 

10404391 การฝึกงานโรงงาน 1 0 3 1 
 รวม 18 15 9 32 

 



มคอ. 2 

 

30 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
10400497 สหกิจศึกษา หรือ 6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
10400498 การเรียนรู้อสิระ หรือ 6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
10400499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม 

ต่างประเทศ  
6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

  รวม 6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

10404481 สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 
2 

2 1 2 3 

  วิชาเอกเลือก 1 3 - - - 
  วิชาเอกเลือก 2 3 - - - 
  วิชาเลือกเสรี 1 3 - - - 
  วิชาเลือกเสรี 2 3 - - - 

 รวม 14 1 2 3 
 

หมายเหตุ: ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 สามารถปรับเปล่ียนสลับกันได้ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม                                            6 หน่วยกิต 
10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน                                      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญในโลกสมัยใหม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ ท้ัง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และด้านอื่นๆ การใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมนำไปสู่การปรับตัวในโลกสมัยใหม ่

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700101 Modern World in Daily Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Exploration of major change in the modern societies around the world that 
affect the way people live economic, social, cultural and political; review of how 
people respond, resist or adjust to keep face with those social changes in order to 
live their life 

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

10700109 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม                                       3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสาและการพัฒนาสังคม ทิศทางของ
การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในสังคมไทย วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมและ
โครงการจิตอาสาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700109 Volunteer Spirit for Social Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Studying the definitions, characters, and concepts of volunteering and 
social development; Trends of volunteering activities of Thai society; Analyzing social 
problems of Thailand, including creating activities and volunteering projects for social 
problems solving and social development. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
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11400110 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน                                      3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                 
โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
11400110 Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Definition, background, characteristics, conditions and key points of the 
concept of sufficiency economy, Including the relationship between the concept of 
sufficiency economy affecting sustainable development. With an emphasis on Thai 
case studied. 

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

11400111 อาเซียนศึกษา 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาเซียน หลักการพื้นฐานของอาเซียน กรอบความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ ของสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและคู่เจรจา กฎบัตรอาเซียน 
ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นประชาคมอาเซียน ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับอาเซียน ข้อมูลเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
11400111 ASEAN Studies 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 The History  and  evolution  of ASEAN;  Principles of ASEAN;  Scope  of co-
operations among ASEAN’s member states; ASEAN and external partners; ASEAN 
Charter; ASEAN and its problems and obstacles towards ASEAN Community; 
Contemporary issues about ASEAN; the basic information relevant to 10 ASEAN’s 
member states. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
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กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต                   3 หน่วยกิต 
10700211 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการท่ียั่งยืน 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพื่ อความเป็น
ผู้ประกอบการท่ียั่งยืน เน้นศึกษาพื้นฐานจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ศึกษาเรียนรู้
บุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการ การจัดทำแผนการเสริมสร้างบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการท่ี
ยั่งยืน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700211 Lasting Entrepreneurial Personality Development 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Applying science of Psychology to develop lasting entrepreneurship 
personality. Study focuses on the mental, emotional, and behavioral elements of 
individual. Study about entrepreneurial personalities. Planning of enhancing 
personalities to be a lasting entrepreneur. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
10700214 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการ และความสำคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตร ทรัพยากร
การผลิตด้านจุลินทรีย์ พืช สัตว์ ประมง: ความหลากหลายของทรัพยากร การนำมาใช้ประโยชน์ การ
จัดการและการอนุรักษ์ เพื่อการเกษตรท่ียั่งยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การส่ือสารองค์ความรู้ทาง
การเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดำริกับการเกษตร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700214 Agriculture for Life 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Evolution and importance of agriculture; biodiversity in the ecosystem; 
environmental factors affecting agricultural production; agricultural production 
systems; resources from microorganism, plants, land animals and aquatic animals: 
diversity of resources, utilization, management and conservation for sustainable and 



มคอ. 2 

 

34 

environmental friendly agriculture; communication of agricultural knowledge; royal 
initiative development and agriculture. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
กลุ่มภาษาและการสือ่สาร                   12 หน่วยกิต 
10700304 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาภาษาไทยเพื่อใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการท่ีสำคัญในระดับอุดมศึกษา เน้นการเขียนท่ี
ถูกต้อง เหมาะสมชัดเจน ท้ังในเรื่องการใช้คำ  คำทับศัพท์  เครื่องหมายวรรคตอน  การเรียบเรียง
ประโยค  ระดับภาษา  การวางโครงเรื่อง  การเขียนย่อหน้า  คำนำ  บทสรุป  การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ   การเขียนบทความเชิงวิชาการ  และการเรียบเรียงเนื้อหาในโครงการร่างปัญหาพิเศษ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700304 Technical Writing in Thai 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Studying Thai language for use in academic writing, focusing on vocabulary, 
transliteration, punctuation, sentence arrangement, formal and informal languages, 
plotting, writing a paragraph, introduction, summary, writing academic reports, writing 
academic articles, and compiling the content in a special problem proposal. 

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

10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษท่ี 21 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในระดับสูงขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนิน
ชีวิตประจำวันในศตวรรษท่ี 21 เน้นคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยมี
เนื้อหาท่ีพื้นฐานมาจากภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในศตวรรษท่ี 21 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700307 English Skill for 21st Century 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 English for communicative purposes on higher level; English skill for 21st 
Century in everyday life focusing on vocabulary, grammar, listening, speaking, reading 
and writing; based on English for 21st Century content. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
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10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน เน้นคำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700308 English for Everyday Life 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 English for communicative purposes in everyday life; focusing on 
vocabulary, grammar, listening, speaking, reading and writng skills. 

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

10700310 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษท่ี 21 หรือ 
                    10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น ไวยากรณ์ บทสนทนาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ สำนวน
เกี่ยวกับธุรกิจ ทักษะการพูดเพื่อนำเสนองานทางธุรกิจเพื่อทำธุรกิจและสตาร์ทอัพ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700310 Basic English for Business and Startups 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : 10700307 English Skill for 21st Century or 
                   10700308 English for Everyday Life    
 Basic business English vocabulary, grammar, business conversation, 
expression and idioms, oral business presentation skills for business and startups. 

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

10700311 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษท่ี 21 หรือ 
                    10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     
 การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่านประกาศรับสมัครงานและสามารถเลือกงานท่ี
เหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง จดจำคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสมัครงานและนำไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เขียนเอกสารต่าง ๆ ในการสมัครงาน ได้แก่ resume,  cover letter และ
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สามารถใช้ทักษะการส่ือสารในการสัมภาษณ์งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามธรรมเนียมของ
บริบททางสังคมท่ีแตกต่างกัน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700311 English for Job Seekers 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : 10700307 English Skill for 21st Century or 
                   10700308 English for Everyday Life    
 Usage of English skills in reading job advertisements and choosing 
appropriate job, remembering vocabulary related to job application, writing job 
application documents: resume, letter of application and applying English 
communication skills to job interview with proper etiquette. 

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

10700313 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษท่ี 21 หรือ 
                    10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     
 คำศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างทางไวยากรณ์ ในบริบทของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดย
ใช้ทักษะสัมพันธ์ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10700313 English for Science and Innovation 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : 10700307 English Skill for 21st Century or 
                   10700308 English for Everyday Life    
 Specific vocabulary and grammatical structures in the context of science 
and innovation, using intrigated skills, and 21st century skill. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
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กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี                            6 หน่วยกิต 
10400405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองต้นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ การคำนวณอัตราดอกเบี้ย การคำนวณภาษี 
มูลค่าของเงินและเงินงวด การคำนวณสินเช่ือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลตอบแทนและความเส่ียงจาก
การลงทุน ค่าเส่ือมราคา แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและการลงทุน การใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปช่วยในการคำนวณ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาทางธุรกิจและการลงทุนของ
ผู้ประกอบการ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10400405 Business and Investment Calculations for Modern  3 (2-2-5) 
           Entrepreneurs  
 Prerequisite : None 
 Basic knowledge for modern entrepreneurs; interest rate calculation; tax 
calculation; value of money and annuity; loan calculation, break-even point analysis; 
return and investment risk; depreciation; information technology for business and 
investment resources; using Package Software helps to calculate. Case studies and 
application of business solutions and entrepreneurial investment. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
 
10400406 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสำคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จาก อาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพ พลายเชน เภสัชโภชนภัณฑ์และอาหารฟังก์ช่ัน 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับยา อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ ติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภค
และการคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10400406 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 
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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) 
 

10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แฟลทฟอร์มการเรียนรู้ล่าสุด ทักษะดิจิทัลสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานใน
ท่ีทำงาน โซเชียลมีเดียและเครื่องมือท่ีทันสมัยสำหรับธุรกิจออนไลน์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โดรน 
หุ่นยนต์ ความจริงเสมือน และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในศตวรรษท่ี 21 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
การป้องกันข้อมูล การรู้เท่าทันดิจิทัลทางสังคมในการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10400407 Digital Skill in 21st Century 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Latest online learning platforms. Digital skills for office productivity tools in 
workplace. Social media and modern tools for online business. Modern technologies 
including drones, robots, virtual reality, and Artificial Intelligence (AI) in the 21st 
century. Cybersecurity and data protection. Socialized digital literacy in social media 
communication. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ                     3 หน่วยกิต 
10400502 ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด องค์ความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่เพื่อประกอบธุรกิจนวัตกรรม
เกษตร การบริหารจัดการนวัตกรรม  กฎหมายธุรกิจนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  แหล่ง
ทุนสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม  ผู้ประกอบการขององค์กร  
แบบจำลองการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และตัวอย่างธุรกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
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10400502 Agripreneur 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Agripreneurial concepts, knowledges and skills for agtech startups, 
innovation management, innovative regulation, intellectual property management, 
startup fundraising, social entrepreneurship, corporate entrepreneurship, business 
models and example for startup and innovation-driven entreprise. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours /week) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 
10303105 เคมีพื้นฐาน                                                           3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีอินทรีย์ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10303105 Fundamental Chemistry                            3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Atomic structure, stoichiometry, chemical bonding, properties of gas, liquid, 
solid and solution in relation with chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base, 
and organic chemistry. 

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

10303106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย และเทคนิคใน
ห้องปฎิบัติการ ปริมาณสารสัมพันธ์ การทดสอบไออนบวกและไอออนลบ เลขออกซิเดชันของธาตุ 
ทรานซิชัน การหาค่าคงท่ีของแก๊ส สมบัติคอลลิเกทีพ อัตราและกฎอัตรา สมดุลเคมี การไทเทรต 
กรด-เบส และเคมีอินทรีย์ 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10303106 Fundamental Chemistry Laboratory                         1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None 
 The practical laboratories including: the scientific method, safety and 
practical techniques, stoichiometry, testing of cations and anions, oxidation state of 
transition metals, determination of gas constant, colligative properties, rate and rate 
law of reaction, chemical equilibrium, acid-base titration and organic chemistry. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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10305103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1                                         3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบจำนวนและฟังก์ชันเบ้ืองต้น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการ
ประยุกต์ รูปแบบไม่กำหนด เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ อนุพันธ์ย่อย และอนุกรมเทย์เลอร์ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10305103 Calculus for Engineering 1                                              3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Number systems and elementary functions. Limit and continuity of 
functions. Derivatives and application. Indeterminate forms. Techniques of integration, 
definite integral and applications. Improper integral, partial derivatives and Taylor 
series. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
10305104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2                                           3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10305103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองแบบเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ 
ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงลาปลาซผกผัน การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้ผลการ
แปลงลาปลาซ อินทิกรัลสองช้ันในระบบพิกัดฉาก และอินทิกรัลสองช้ันในระบบพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัล
สามช้ันในระบบพิกัดฉาก 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10305104 Calculus for Engineering 2  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305103 Calculus for Engineering 1 
 Differential equations order one. Homogeneoue and inhomogeneous 
differential equations order two. Laplace transform and inverse Laplace transform.  
Solving differential equation by Laplace transform. 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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10305203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3                                  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10305104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงท้ังแบบเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
ฟูเรียร์ การหาผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์
ในทางวิศวกรรม สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีแยกตัวแปร
และโดยวิธีผลการแปลงลาปลาซ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10305203 Calculus for Engineering 3                                  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305104 Calculus for Engineering 2 
 Homogeneous and inhomogeneous differential equations of high order. 
Fourier series, Fourier transform of elementary functions, and series solution of linear 
differential equation. Application of differential equations in engineering problems, 
partial differential equations, solving partial differential equations by separable 
variables method and Laplace transform method. 

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

10309111 ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  การเคล่ือนท่ีของวัตถุและการแกว่ง
กวัด  การเคล่ือนท่ีของวัตถุเกร็ง  งานและพลังงาน  สถิตศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล  สมบัติ
และการเคล่ือนท่ีของคล่ืน  ธรรมชาติของคล่ืนเสียง  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของ
ก๊าซ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 7 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
 Physics 1                                                      4 (3-3-7) 
10309111 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) 
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10309112 ฟิสิกส์ 2                                                   4 (3-3-7) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ไฟฟ้าสถิต  ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับและวงจรไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กจาก
กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร  การแผ่รังสีของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
สมการแมกเวลล์ สมบัติของแสงและฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น  

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 7 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10309112 Physics 2  4 (3-3-7) 
 Prerequisite : None 
 Electrostatic, DC, AC current and electric circuit. Electromagnetic Induction. 
electronic equipment. 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) 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                             28 หน่วยกิต 
10404100  ความรู้เบ้ืองต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม 1  (1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกร วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณของวิศวกร พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
วิศวกรกับความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม วิศวกรกับการพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต และการใช้
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404100 Introduction to Engineering Profession 1 (1-0-2) 
 Prerequisite : None 
 Engineering profession. Roles and duties of engineers. Engineering fields. 
Responsibilities and ethics for engineers. Engineering act. Council of engineers. The 
engineering institute of Thailand. Engineer with safety and environment. Engineer and 
technology development. Computers in engineering. Basic knowledge in devices, 
tools and machines. Manufacturing process and usage of measurement tools in 
industrial work. 

(Lecture 1 hour, Practice 0 hour, Self Study 2 hours /week) 
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10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และ Visual Basic for Applications 
(VBA) เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบ
สมองกลฝังตัวด้วยภาษา Python การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (IOT) 
เพื่องานวิศวกรรมอาหาร         

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404102 Computer Applications and Digital Technologies for Engineer  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 
 Application of Microsoft Excel and Visual Basic for Application (VBA) for to 
solve fundamental engineering problems. Programming of embeded systems using 
Python language. Applications of digital technologies and internet of things for food 
engineering. 

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

 

10404103  เขียนแบบวิศวกรรม                                                         3 (2-3-5) 
               วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
               การเขียนตัวเลข ตัวอักษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก
การกำหนดขนาดและรายละเอียดประกอบภาพฉายออร์โทกราฟิก การเขียนและการให้ขนาดภาพ
สามมิติ ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย การเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ การเขียนแผ่นคล่ี 
ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในงานเขียนแบบ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404103 Engineering Drawing                                                     3 (2-3-5) 
               Prerequisite : None 
               Lettering. Orthographic projection, orthographic drawing and pictorial 
drawings. Dimensioning and tolerancing. Sectional and auxiliary views. 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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10401110  วัสดุวิศวกรรม                                                         3 (3-0-6) 
               วิชาบังคับก่อน : 10309111 ฟิสิกส์ 1 
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ ไม้ แอสฟัสท์ คอนกรีต 
เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบเป็นต้น ความรู้เรื่องแผนภาพสมดุล สมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทำด้วยวัสดุ
วิศวกรรม การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม การเส่ือมสภาพของวัสดุ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401110 Engineering Materials                                                    3 (3-0-6) 
               Prerequisite : 10309111 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) 
 
10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10305103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 และ  
                    10309111 ฟิสิกส์ 1 
 การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
จุดศูนย์ถ่วงคาน ความฝืด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นท่ี ความรู้
เบ้ืองต้นทางพลศาสตร์วิศวกรรม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401201 Engineering Mechanics  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305103 Calculus for Engineering 1 and  
                   10309111 Physics 1 
 Force systems analysis and resultant. Equilibrium and applying equilibrium 
equation to structure and machine. Centroid, beam, friction, virtual work, stability of 
equilibrium, and moment of inertia of area. Introduction to dynamics. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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10401203 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10305103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 และ  
                    10309111 ฟิสิกส์ 1  
 เนื้อเดียวกัน พลังงาน การแปลงสภาพพลังงาน งานและความร้อน การถ่ายเทความร้อน
พื้นฐาน กฎข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ของคุณสมบัติของสารอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนท์ เอนโทรปี 
สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401203 Thermodynamics  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305103 Calculus for Engineering 1 and  
               10309111 Physics 1 
 Properties of pure substance. Energy and energy converslon. Work and 
heat. Baslc heat transfer. First and Second laws of Thermodynamics. Carnot cycle. 
Entropy, Irreversibility and Availability.  

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

10404202 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการอนุรักษ์มวล สมการโมเมนตัมและสมการ
พลังงาน การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงกัน การไหลแบบคงตัวของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ใน
ท่อ การวัดการไหล บทนำเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404202 Fluid Mechanics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401201 Engineering Mechanics 
 Properties of fluid. Fluid static. Continuity equation. Momentum and energy 
equations. Similitude and dimensional analysis. Steady flow of incompressible fluids 
in pipes. Flow measurement. Introduction of fluid machinery.  
 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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10401204 กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ทฤษฎีการยืดหยุ่น 
การบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงในคาน การโก่งของคาน การโก่งเดาะของเสา 
วงกลมของมอร์และความเค้นผสม เกณฑ์ความเสียหาย ภาชนะความดัน ความเข้มของความเค้น 
ทฤษฎีพลังงานความเครียด 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401204 Mechanics of Solids  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401201 Engineering Mechanics 
 Forces and stresses. Stresses and strains relationships. Theory of elasticity; 
Torsion, shear force and bending moment diagrams. Stresses in beams. Deflection of 
beams. Buckling of columns. Mohr’s circle and combined stresses. Failure criterions. 
Pressure vessel. Stress concentration. Theory of strain energy. 

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

10401210 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401110 วัสดุวิศวกรรม 
 ทฤษฎีเบื้องต้นของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิคการเช่ือม การหล่อ การ
ปรับปรุง คุณสมบัติทางความร้อน การตัดและการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หลักการ
คำนวณต้นทุนของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม  

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401210 Manufacturing Process 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401110 Engineering Materials 
 Theory and concept of manufacturing process such as casting, forming, 
machining and welding. Material and manufacturing process relationships. 
Fundamental of manufacturing cost. Material selection for engineering applications. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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10404221 เคมีและจุลชีววิทยาอาหารเบ้ืองต้น  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานทางเคมีอาหาร ความสำคัญของเคมีอาหาร องค์ประกอบทางเคมีและ
คุณค่าทางโภชนาการอาหาร น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และรงควัตถุ การ
เปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหารท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูปและการเก็บรักษา การ
วิเคราะห์ทางเคมีอาหาร จุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์และรา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
อาหาร กระบวนการควบคุมและการทำลายจุลินทรีย์รวมท้ังอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในระหว่าง
กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร กระบวนการผลิต อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหารจากการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์  

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404221 Introduction to Food Chemistry and Microbiology  3 (3-0-6) 
            Prerequisite : None 
 Basic concept of food chemistry. Importance of food chemistry. Chemical 
composition of food and their nutrition values, water, carbohydrate, protein, lipid, 
mineral, vitamin and pigments. Changes of chemical composition during processing 
and storage, Food chemical analysis. Microorganism in food including bacteria yeast 
and mold. Factors affecting growth of microorganisms. Microbial contamination. 
Determination of microorganism in food. Process, devices and machines for control 
and elimination of microorganisms during food processing and storage. Process, 
devices and machines for food production from microorganism usage.  

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

- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48  หน่วยกิต 
10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงและการเคล่ือนท่ีของช้ินส่วน 
เครื่องจักร ระบบกลไกเช่ือมต่อชุดเฟืองสายพาน และระบบเครื่องกลสมดุลของมวลท่ีเคล่ือนท่ีและ
หมุน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
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10401208 Theory of Machinery 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401201 Engineering Materials 
 Velocity and acceleration analysis. Kinematics and dynamics force analysis 
of mechanical devices. Linkages, gear trains, belts and mechanical systems. Balancing 
of rotating and reciprocating mass. 

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

 

10404211 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: 10309111 ฟิสิกส์ 1  
 ลักษณะทางกายภาพพื้นฐานของผลผลิตเกษตรและอาหาร ความรู้พื้นฐานทางรีโอโลยี  
สมบัติทางอีลาสติก ความเค้นสัมผัส ความเสียหายเชิงกลของผลผลิตเกษตร คุณสมบัติเชิงเนื้อสัมผัส
ของอาหาร คุณสมบัติทางความร้อน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404211 Physical Properties of Agricultural and Food Products 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : 10309111 Physics 1 
 Physical properties of agricultural and food products. Fundamentals of 
rheology. Elastic, viscoelastic and impact properties. Contact stress. Damage of 
agricultural products. Textural properties of foods. Thermal properties of foods. 

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

10404232  การควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการคุณภาพ การใช้สถิติกับงาน 
ควบคุมคุณภาพ แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับการวางแผนการทดลอง แผนภูมิควบคุม 
เครื่องมือคุณภาพขั้นพื้นฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพอาหาร แนวคิดพื้นฐานใน
การจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร โดยใช้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหาร (GMP HACCP ISO) หลักการจัดการเทคโนโลยีสะอาดและการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต วิศวกรรมไคเซ็น 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
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10404232 Quality Control in Food Industry and Food Engineering  3 (3-0-6) 
 Management 
 Prerequisite : None  
 Principle of quality control in food industry. Quality management. 
Application of statistical techniques for quality control. Acceptance sampling plans. 
Experimental designs, control charts, and basic quality tools. Industrial standards in 
food quality control of food industry. Basic concept of food safety management 
system using good manufacturing practice (GMP) and hazard analysis and critical 
control point (HACCP) and the international organization for standardization (ISO) as a 
food safety control system.  Principle of cleaner technology and improvement of 
production process, Kaizen engineering. 

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

 

10404241  การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและหุ่นยนต์เบ้ืองต้น  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเซนเซอร์ อุปกรณ์ขับเคล่ือน หน่วยประมวลผล กลยุทธ์ในการ
ควบคุมกระบวนการ สมองกลฝังตัว หลักการควบคุมจักรกลไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และการ
ประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์)  
10404241 Introduction to Mechatronics and Robotics 3 (2-3-5) 

 Prerequisite: 10404102 Computer Applications and Digital Technologies  
    for Engineer 

 Introduction to sensors, actuators, and processor. Control strategies, 
embedded controller, computerized control system for electromechanical system. 
Robots and applications in food-related industry. 
 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-Study 5 hours /week) 
 
10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน 3 (3-0-6) 
             วิชาบังคับก่อน : 10401203 อุณหพลศาสตร์ 
  รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน สมการการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี

ความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนและการเพิ่มความสามารถ ในการ
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ถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อนโดยการเดือดและควบแน่น สมการการถ่ายเทมวลสาร และ

หลักการความคล้ายคลึงกับการถ่ายเทความร้อนหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน เช่น การออกแบบ

ระบบความร้อนในตู้อบแห้งและเครื่องสกัด เป็นต้น 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์)  
10404301 Heat Transfers and Thermal Unit Operations 3 (3-0-6) 
             Prerequisite : 10401203 Thermodynamics 
             Modes of heat transfer.  Laws governing heat conduction, convection, 

radiation. Applications of heat exchangers and heat transfer enhancement. Boiling 

and condensation. Laws governing mass transfer and analogy with heat transfer. Unit 

operation in thermal system such as dryer and extractor. 

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

10404302  การทำความเย็นและหน่วยปฏิบัติการทางความเย็น 3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : 10401203 อุณหพลศาสตร์ 
 วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของการทำ
ความเย็น สารทำความเย็นและการออกแบบท่อสารทำความเย็น การออกแบบอปุกรณ์ประกอบระบบ
การทำความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการทำความเย็น วิธีการละลายน้ำแข็งของแผงทำความเย็น 
ความปลอดภัยในการทำความเย็น การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404302 Refrigeration and Refrigerating Unit Operations                 3 (3-0-6) 
                Prerequisite : 10401203 Thermodynamics 
 Single-stage and multi-stage of refrigeration cycles. Cooling load estimation. 
Refrigerant and refrigerant piping design. Refrigeration plant design. Refrigeration 
control devices. Defrosting of cooling coil. Safety in refrigeration. Applications in 
agricultue and food industries. 

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



มคอ. 2 

 

52 

10404304  วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง 3 (3-0-6) 
           วิชาบังคับก่อน : 10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการความร้อน 
 การเผาไหม้ โรงงานต้นกำลังไอน้ำโรงงานต้นกำลังกังหันก๊าซโรงงานต้นกำลังเครื่องยนต์
เผาไหม้ภายใน โรงงานต้นกำลังไฟฟ้าพลังน้ำ โรงงานต้นกำลังนิวเคลียร์ วัฏจักรผสมและระบบโคเจน
เนอเรชัน อุปกรณ์และการควบคุมระบบ ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงของภาระและเศรษฐศาสตร์ของ
โรงงานต้นกำลัง ปัญหามลพิษจากโรงไฟฟ้าและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การออกแบบระบบหม้อไอ
น้ำและระบบดับเพลิงในโรงงานต้นกำลัง 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404304 Power Plant Engineering 3 (3-0-6) 
        Prerequisite : 10404301 Heat Transfer and Thermal Unit Operations 
        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. Boiler system design and fire protection system in power 

plant. 

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

10404305 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม 3 (2-3-5) 
              วิชาบังคับก่อน : 10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ และวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรม 
แบบจำลองทางกายภาพ และการจำลองปัญหาในงานวิศวกรรม และการประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องเช่น การ
ไหลแบบพลศาสตร์ เชิงคำนวณ การจำลองระบบทางความร้อนของการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404305 Computer Aided Design for Engineering 3 (2-3-5) 
           Prerequisite : 10404301 Heat Transfer and Thermal Unit Operations 
 Use computer-aids for design and analysis of food engineering problems. 
Physical modeling and simulations of engineering problems and related applications 
such as computational fluid dynamic, thermal system design in heat and mass 
transfer. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-Study 5 hours /week) 
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10401308 การส่ันสะเทือนเชิงกลและการบำรุงรักษา 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 
 ทฤษฎีเบ้ืองต้นของการส่ันสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาโมนิคส์ 
การส่ันสะเทือนเชิงเส้น ระบบส่ันสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การส่ันสะเทือนแบบบังคับ
กระตุ้นช่ัวขณะ การส่ันสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การคำนวณเชิงตัวเลข การส่ันสะเทือน
แบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการส่ันสะเทือน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401308 Vibrations and Maintenance 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401208  Theory of Machinery 
 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) 
 

10404331 การออกแบบโรงงานอาหาร 3  (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สมดุลมวลของสายการผลิตอาหาร การออกแบบและวางผังตําแหน่งเครื่องจักร การ 
ออกแบบเชิงสุขลักษณะของอาคารภายในและภายนอก การออกแบบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม 
และการควบคุมจากสัตวพาหะ การออกแบบระบบทําความสะอาด ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันไฟ
ไหม้ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404331 Food Plant Design 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None   
 Food production line balancing. Design and layout of food machinery. 
Hygienic design of building, interior and exterior. Design for prevention of cross-
contamination and pest control. Design of cleaning system, sanitation, and fire 
protection. Basic engineering economy. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-Study 6 hours /week) 
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10404341  การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร                                          3 (3-0-6) 
            วิชาบังคับก่อน : 10401204 กลศาสตร์ของแข็ง และ  
         10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 

             หลักการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม ทฤษฎีความเสียหาย 
การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย การปรับใช้และการติดต้ังเครื่องมือลําเลียงผลิตภัณฑ์อาหาร 
การออกแบบเครื่องมือลําเลียง ประเภทสายพาน โซ่กระพ้อ และนิวแมติก 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404341 Food Machine Design                                                   3 (3-0-6) 
               Prerequisite : 10401204 Mechanics of Solids and  
      10401208 Theory of Machinery 
               Fundamental of mechanical design. Properties of materials. Theories of 
failure. Design of simple machine elements. Adjustment and installation of food  
conveying equipment. Design of belt, chain, bucket and pneumatic.  

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

10404342 ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปอาหาร               3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10305104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2 และ 
                     10309112 ฟิสิกส์ 2 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมลำดับกระบวนการ การ
ประเมินสมรรถนะของระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักการสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองกระบวนการผลิต
อาหาร การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404342 Automatic Control Systems in Food Processing 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305104 Calculus for Engineering 2 and  
                                 10309112 Physics 2   
              Automatic control principles. Feedback control. Sequence control. 
Principles of food engineering systems modelling and analysis. Applications of 
automatic control system in food and related industries.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-Study 6 hours /week) 
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10404381  สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 1 1 (1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
             การสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาชีพและงานวิชาการด้านวิศวกรรมอาหาร การ
สืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมอาหาร การ
วิเคราะห์องค์ความรู้ และขั้นตอนการดำเนินการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนสหกิจ
ศึกษา การเรียนรู้อิสระ หรือ การฝึกงานในต่างประเทศ 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404381 English Seminar on Food Engineering 1 1 (1-0-2) 
            Prerequisite : None 
            English seminar on food engineering for professional and academic 
purposes. Exploring and compiling the knowledge, technology and innovation in food 
engineering with present related about analysis and synthesis of knowledge. Step by 
step to setup research experiment to prepare readiness of student before Co-
operative education, Independent study or Overseas Study, Training or Internship. 

(Lecture 1 hour, Practice 0 hour, Self-Study 2 hours /week) 
 
10404391  การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงงาน ความเข้าใจช้ินส่วนและการประกอบช้ินงาน การ
วัดช้ินงานและคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องจักร งานขึ้นรูปและงานสร้าง
แผ่นโลหะและเหล็กปลอดสนิม การเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าของเหล็กปลอดสนิม การกัดเฟืองและ
เครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)  

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง /สัปดาห์)               
10404391 Workshop Practices 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None 
 Safety in workshop. Part and assembly drawing recognition. Work-piece 
measuring and material properties. Hand tools and machine tools. Metal and stainless 
steel machining and sheeting. Gas and electric welding on stainless steel. Gear milling 
and computerized numerical control (CNC) machines. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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10401491  ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1  1 (0-3-1) 
                 วิชาบังคับก่อน : 10401204 กลศาสตร์ของแข็ง และ  
                        10404202 กลศาสตร์ของไหล และ  
                        10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการความร้อน หรือ 
                                     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับวิชาอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน ระบบการทำความเย็น ทฤษฎีทางเครื่องจักรกล และการ
ทดสอบเครื่องยนต์  

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10401491 Engineering Laboratory 1  1 (0-3-1) 
        Prerequisite : 10401204 Mechanics of Solids and  
     10404202 Fluid Mechanics and  
     10404301 Heat Transfer and Thermal Unit Operations or  
    As Approved by Program Committee 
 Fundamental laboratories for Thermodynamics, Mechanics of fluid, 
Mechanic of solid, Heat transfer, Mechanics of machinery, Refrigeration and Engine 
test. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
 
10401492  ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2   1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401204 กลศาสตร์ของแข็ง และ  
                     10404202 กลศาสตร์ของไหล และ  
                     10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการความร้อน หรือ 
                     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 การทดลองประยุกต์ทางวิศวกรรม เช่น การควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์จากค่า
อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล น้ำหนัก แสงสี และความช้ืน การทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลองในทางวิศวกรรม และการทดลองเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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10401492 Engineering Laboratory 2  1 (0-3-1) 
 Prerequisite : 10401204 Mechanics of Solids and  
                    10404202 Fluid Mechanics and  
                    10404301 Heat Transfer and Thermal Unit Operations or  
                    As Approved by Program Committee 
             Application laboratories for engineering such as Automatic control system 
with sensor i.e. temperature, pressure, flow rate, weight, light and humidity. 
Compared between experimental and computer aids engineering and simulation. 
Experimental with fire protection. 

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

10404481  สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 2  2 (1-2-3) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
             การสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาชีพและงานวิชาการด้านวิศวกรรมอาหาร การสืบค้น
ข้อมูลขั้นสูง การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมอาหาร การ
นำเสนอการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร ทักษะและเทคนิคการนำเสนอ
งานในการประชุมวิชาการหรืองานวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404481 English Seminar on Food Engineering 2 2 (1-2-3) 
           Prerequisite : None 
           English seminar on food engineering for professional and academic purposes. 
Advanced exploring and compiling the knowledge, technology and innovation in food 
engineering. Presentation related to analysis and synthesis of food engineering 
knowledge. Skills and techniques for presentation in national/international academic 
or professional conference. 

(Lecture 1 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
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10400497  สหกจิศึกษา  6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน: ตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและผ่านการอบรมเตรียม 
     ความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
 การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการท่ีมีการดำเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาท่ีศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่าน
การอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา และนำเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ 
หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
10400497 Co-operative Education  6 credits 

 Prerequisite :  As approved by program committee and passing of  the 30-  
      hours preparation session prior to their practical training 

 The minimum practical training experience, consisted 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) 
 

10400498  การเรียนรู้อิสระ    6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน:  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
 การวิจัยหรือศึกษาหรือทำโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง อาจมีการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ในการทำวิจัยหรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้การกำกับดูแล
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการเรียนรู้อิสระส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
10400498 Independent Study    6 credits 
 Prerequisite : As approved by the program committee  
       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 
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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, 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) 
 
10400499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับก่อน: ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาต้องเขียน
โครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
10400499 Overseas Study, Training or Internship    6 credits 
 Prerequisite:  As approved by the University 
 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, 
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) 
 
- วิชาเลือกทางวิศวกรรมเฉพาะทาง (เลือกคละกลุ่มได้)  6   หน่วยกิต 
กลุ่มวิศวกรรมอาหารเฉพาะทาง   
10404421 การหมักเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ                                        3  (2-3-5) 
               วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
               ประโยชน์ทางยาของเห็ด สารอาหารท่ีต้องการในการหมัก อุปกรณ์และเครื่องมือในการ
หมัก การหมักในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว การหมักในอาหารเล้ียงเช้ือแข็ง การสกัดสารสำคัญจากไมซี
เลียมเห็ด การวิเคราะห์ทางสถิติและการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการหมักและสกัด 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
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10404421 Fermentation for Healthy Foods                    3  (2-3-5) 
               Prerequisite : None 
               Medicinal benefits of mushrooms. Nutritional requirements for 
fermentation. Equipment and Tools in Fermentation. Submerged Fermentation. Solid 
Fermentation. Extraction of Compound from mycelium mushroom Statistical Analysis 
and Optimization in Fermentation Processes. 

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

10404422 เทคโนโลยีกาสกัดในงานวิศวกรรมอาหาร 3  (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและพื้นฐานของเทคโนโลยีการสกัด ชนิดของตัวทำละลายในการสกัด การสกัด

แบบของเหลวกับของเหลว การสกัดแบบของแข็งกับของเหลว การสกัดพืชสมุนไพร การสกัดน้ำมัน
หอมระเหยจากพืช การกล่ันน้ำมันหอมระเหย การสกัดเหนือวิกฤต เทคโนโลยกีารสกัดแบบใหม่ เช่น 
การใช้ไมโครเวฟร่วม การใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะ การใช้อัลตราโซนิก 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404422 Extraction Technology in Food Engineering 3  (2-3-5) 
 Prerequisite: None 
 Introduction of extraction technology. Extraction solvents. Liquid-liquid 
extraction. Solid-liquid extraction. Medicinal plant extraction. Aromatic plant 
extraction. Distillation technology for essential oils. Supercritical fluid extraction. 
Modern extraction technology such as microwave assisted extraction, pulse electric 
field extraction, ultrasonic extraction. 

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

10404423 วิศวกรรมกระบวนการสำหรับอาหารท่ีแปรรูปจากนม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404221 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาอาหารเบ้ืองต้น 
 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนม พื้นฐานของกระบวนการจัดการและ
จัดเก็บนม การเก็บรักษา การประกันคุณภาพ กระบวนการทางความร้อน (การพาสเจอร์ไรซ์และสเต
อริไรซ์) การหมุนเหวี่ยงแยก การโฮโมจีไนซ์ กระบวนการทำให้นมเข้มข้น กระบวนการให้ความเย็น
และแช่แข็ง การบรรจุ ภาชนะสำหรับบรรจุและกระบวนการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ (นม ครีม ไอศกรีม เนย 
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นมเข้มข้น นมผง และชีส) ระบบขนส่ง การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์จากนม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404423 Process Engineering for Dairy Foods 3 (3-0-6)
 Prerequisite : 10404221 Introduction to 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. Dairy  
products such as liquid milk cream, ice cream, butter, concentrated milks, milk 
powder and cheese. Transportation systems. Production plant design. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
10404424  เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปข้ันต้น                             3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสำคัญของอาหารแปรรูปขั้นต้น กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขั้นต้นโดยใช้ความ
ร้อน กระบวนการให้ความร้อนอาหารภายใต้ถุงบรรจุแบบสุญญากาศ กระบวนการผลิตอาหารโดยไม่
ใช้ความร้อน การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ เทคโนโลยีการบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนท์
เทคโนโลยีเฮอร์เดิล กระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูปข้ันต้น  
 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404424 Minimal Food Processing Technology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: None 
 Importance of minimal processed foods. Minimal processing of foods with 
thermal methods and sous-vide processing. Minimal processing of food with non-
thermal methods. Modified atmosphere packaging, active and intelligent packaging. 
Hurdle technology and minimal processing for fruits and vegetables. 
 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-Study 6 hours /week)   
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

62 

10404425 พื้นฐานเทคโนโลยีการอบแห้งในงานวิศวกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานเชิงพลังงาน ความร้อน และของไหลของการอบแห้ง  ความรู้พื้นฐานของการ
อบแห้ง แผนภาพไซโครเมตริกซ์และพื้นฐานการคำนวณการอบแห้ง หลักการออกแบบเครื่องอบแห้ง
ในงานวิศวกรรมอาหาร เครื่องอบแห้งสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ของกระบวนการการอบแห้งอาหาร  และเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมของการอบแห้ง 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404425 Fundamental Drying Concepts in Food Engineering 3 (3-0-6)
 Prerequisite : None 
 Fundamental concepts of energy thermal and gluid systems. Introduction 
to drying process. Psychrometric chart and basic of calculation. Food engineering 
design of drying processes. Drying equipment for food industry. Mathematical 
modeling of drying processes. Engineering economy in drying process. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
10404426 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องฆ่าเช้ืออาหาร  3 (3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท (กระป๋อง ถุงรีทอร์ทเพาซ์ ขวดแก้ว) ด้วยความร้อน 

หลักการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน เครื่องฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในอาหารภาชนะปิดสนิท เครื่องฆ่าเช้ือแบบความ

ดันสูงกว่าปกติ เครื่องฆ่าเช้ือระบบหมุนและระบบแรงดันน้ำส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องฆ่าเช้ือ 

การออกแบบ การควบคุมกระบวนการ การติดต้ังและการทำงานของเครื่องฆ่าเช้ือ การกระจายความ

ร้อนในเครื่องฆ่าเช้ือและการทดสอบการแทรกผ่านความร้อนในอาหารเพื่อสามารถกำหนดอุณหภูมิ

และเวลาในการฆ่าเช้ือ น้ำท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุอาหารและการควบคุมคุณภาพ  

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
 10404426 Design and Process Control of Food Machinery Retort    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 



มคอ. 2 

 

63 

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) 

 
10404427  การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร         3 (3-0-6) 
               วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
               ทฤษฎีทางสถิติในการหาสภาวะท่ีเหมาะสม การพัฒนาแบบจำลอง วิธีทางคณิตศาสตร์
สำหรับการหาสภาวะท่ีเหมาะสม การจัดการข้อมูล การออกแบบการทดลองโดยวิธีแฟคทอเรียลเต็ม
รูป และแฟคทอเรียลบางส่วน การออกแบบการทดลอง แบบ Box-Behnken design, Central 
Composite Design และ Plackett-Burman design วิธีผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับการหาสภาวะท่ีเหมาะสม การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร  
               (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404427 Optimization in Engineering and Agro-industry                    3 (3-0-6) 
               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 and Plackett-
Burman design. Response Surface Methodology. Computer program in optimization, 
and application in engineering and agro-industry. 

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

10404428  การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
               วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
               หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน ปัญหากำหนดการเชิงเส้น 
แบบจำลองการถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยสุดและเมทริกซ์ วิธีพื้นผิวตอบสนอง โครงข่ายประสาท
เทียม การคัดเลือกตัวแปร การแปลความหมายของการวิเคราะห์ โปรแกรมสำเร็จทางสถิติ การ
ประยุกต์เทคนิคทางสถิติในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
               (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
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10404428 Experimental Design and Statistical Analysis in  3 (3-0-6) 
 Engineering and Agro-industry   
               Prerequisite : None 
               Principles of experimental design. Analysis of variance. Linear programming. 
Regression model by least squares method and matrix. Response surface method. 
Rrtificial neural network. Variables screening. Statistical program package. Application 
of statistical technique and in Engineering and Agro-industry. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
กลุ่มระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม 4.0   
10404441 การออกแบบระบบแมชชีนวิชันสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแมชีนวิชัน การบันทึกภาพและข้อมูล เทคนิคการให้แสง 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพถ่าย เทคนิคการประมวลผลภาพถ่าย  การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในงานแมชีนวิชันในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404441 Machine Vision for Food and Agro-Industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: 10404102 Computer Digital Technologies for Engineer 
 Machine vision, image and data acquisition. Lighting techniques. Classical 

image processing and analysis. Artificial Intelligence for machine vision in food 

and agro-industry.  

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

10404442  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ฝังตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 
 การออกแบบเชิงแนวคิด การอินเทอร์เฟสอินพุตและเอาท์พุต โปรโตคอลส่ือสารและ
บัสข้อมูล การเช่ือมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบควบคุมและเฝ้าตรวจวัดแบบ
เวลาจริง การแจ้งเตือนตามเวลาจริง การประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
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10404442 Embedded Controller Programming and Internet of Things 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: 10404102 Computer Digital Technologies for Engineer 
 Design thinking concept. I/O Interface. Protocol and Bus. Smart device and 
internet network interface. Real-Time control and monitoring system. Real-Time alert. 
Programming application in food and agro-industry. 

 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-Study 6 hours /week) 
 
10404443  ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 
 เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบมี
ผู้สอนและไม่มีผู้สอน การประเมินสมรรถนะของปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือท่ีใช้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 
การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404443 Artificial Intelligence in Food and Agro-Industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: 10404102 Computer Digital Technologies for Engineer 
 Introduction to Artificial Intelligence. Machine learning, deep learning, 
supervised and unsupervised learning. Tools for artificial intelligence development. 
Applications in food and agro-industry   

 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-Study 6 hours /week) 
 
10404444  การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 
   พื้นฐานเกี่ยวกับภาพดิจิทัล ปริภูมิของสี การแปลงภาพ การตรวจวัดลักษณะสี การ
ตรวจวัดรูปร่าง การตรวจวัดลักษณะของพื้นผิว การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   
 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404444 Image Processing and Analysis for Food and Agro-Industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite: 10404102 Computer Digital Technologies for Engineer 
 Introduction to digital image. Color space. Image transformation. Inspection 
of color, shape, texture, applications in food and agro-industry 

 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-Study 6 hours /week) 
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กลุ่มวิศวกรรมระบบสนับสนุนการผลิต   
10404451 การเผาไหม้และวิศวกรรมสีเขียว 3  (3-0-6) 

            วิชาบังคับก่อน : 10401203 อุณหพลศาสตร์ 

            เช้ือเพลิง สมบัติของเช้ือเพลิง การวิเคราะห์ปริมาณสัมพันธ์ของการเผาไหม้ การวิเคราะห์
อุณหภูมิ พลังงาน เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบปั่นป่วน เปลวไฟชนิด
แพร่และเปลวไฟชนิดผสมก่อน เสถียรภาพของเปลวไฟ การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง หัวเผาของแก๊สและ
น้ามัน การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ การดูแลส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีวิศวกรรมสีเขียว                     

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404451 Combustion and Green Engineering   3 (3-0-6) 
             Prerequisite : 10401203 Thermodynamics 
             Fuel and 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, environmental and green engineering 

technology. 

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

10404452  การออกแบบระบบความร้อนในงานวิศวกรรมอาหาร  3  (3-0-6) 
            วิชาบังคับก่อน : 10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน 

            การออกแบบระบบทางความร้อนในงานวิศวกรรมอาหาร การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทาง
ความร้อน การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม การหา
สภาวะท่ีเหมาะสมของระบบทางความร้อน เทคนิคการออกแบบระบบทางความร้อนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ในงานระบบทางวิศวกรรมอาหาร  

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง, ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง, ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

10404452 Thermal System Design in Food Engineering 3  (3-0-6) 
              Prerequisite : 10404301 Heat Transfer and Thermal Unit Operations 

   Design of thermal systems in food engineering. Economic analysis on 

thermal systems. Mathematical models of thermal equipment. System simulation 

and optimization. Designing technique for thermal systems using computer 

programming. Application in food engineering system. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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10404453  เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404202 กลศาสตร์ของไหลและหน่วยปฏิบัติการของไหล 
 การจำแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องสูบ กฎของเครื่องสูบ โบลเวอร์ และเครื่องอัด
อากาศท่ีใช้ในระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก การคำนวณหาขนาดและปรเสิทธิภาพของเครื่องจักรกล
ของไหล การออกแบบระบบท่อสำหรับการจ่ายของไหล การคำนวณหาค่าของการสูญเสียแรงเสียด
ทานของท่อ การคำนวณกำลังขับ การประยุกต์ใช้และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของเครื่องจักรกลของ
ไหลในอุตสาหกรรมอาหาร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404453 Fluid Machinery in Food Industry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : 10404202 Fluid Mechanics and Fluid Unit Operation 
 Classification and characteristic of pumps. Blowers and compressors used 
in hydraulic and pneumatic systems. Calculation of capacity and efficiency of fluid 
machinery. Design of piping system for fluid distribution. Pipe friction loss calculation. 
Driving power calculation. Application and solution of occurring problems of fluid 
machinery in food industry. 

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

10404454 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401203 อุณหพลศาสตร์ 
 การวิเคราะห์และการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนและไฟฟ้าสำหรับ
ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นระบบน้ำร้อน/ไอน้ำ ระบบอัดอากาศ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
แสงสว่าง เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน สถานการณ์พลังงานและแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404454 Energy Utilization in Food Industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401203 Thermodynamics 
 Analysis and measurement of performance of energy utilization in thermal 
and electrical systems for air conditioning systems, refrigeration systems, hot 
water/steam systems, air compression systems, electric motor systems, lighting 
systems. Energy conservation techniques. Energy situation and concepts of energy 
conservation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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10404455 วิศวกรรมการกำจัดของเสีย 3  (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะของของเสียแบบต่าง ๆ ในงานวิศวกรรม เช่น น้ำเสีย ก๊าซและมลสารในอากาศใน
โรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือจากการเกษตร แหล่งท่ีมาของของเสีย เทคนิคการตรวจวัด วิธีกำจัด
การออกแบบระบบการกำจัดและการควบคุม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404455 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. Waste measurement 
techniques. Waste disposal methods. Designing of disposal system and controlling. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
กลุ่มนวัตกรรมทางอาหารและการประกอบการ 
10404471  เทคโนโลยีใหม่เพื่อการแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน        3  (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
            กระบวนการแปรรูปและอุปกรณ์ทางความร้อนขั้นสูงในวิศวกรรมอาหารเช่น ไมโครเวฟ , 

อินฟราเรด รังสีอัลตราไวเลต สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะ กระบวนการความร้อนแบบโอห์มมิค 

กระบวนการแปรรูปและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้ความร้อนขั้นสูงในวิศวกรรมอาหารเช่น การใช้ความดันสูง 

เทคโนโลยีโอโซน, กระบวนการโฮโมจิไนซ์, เทคโนโลยีการทำไมโคร/นาโนบับเบ้ิล  

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404471 Emerging Technologies for Thermal and  3 (3-0-6) 
 Non-Thermal Processing   
 Prerequisite: None 
 Advanced thermal process and equipment in food engineering, e.g., 

microwave, infrared, ultraviolet, pulse electric field, ohmic heating. Advanced non-

thermal process and equipment in food engineering, e.g., high pressure, ozone 

technology, homogenization, micro/nano bubble technology. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self-Study 6 hours /week)  
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10404472  นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารเพื่อการประกอบการ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเภทของนวัตกรรมและแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางอาหาร การประกอบการ
เบ้ืองต้น โมเดลแคนวาสทางธุรกิจ การออกแบบเชิงแนวคิดสำหรับธุรกิจนวัตกรรม การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุนทางธุรกิจนวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหาร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404472 Food Engineering Innovation for Entrepreneurships  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Type of innovation and conceptual development on food innovation. Basic 
Entrepreneurships. Business model canvas. Design thinking for innovation business. 
Feasibility study of business investment on food engineering innovation. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 
10404473  การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน-ห่วงโซ่คุณค่า
อาหาร กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้านอาหาร โอกาสและการความเส่ียงคุกคามทางการตลาดและ
ธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานอาหาร การวางแผนและประยุกต์โครงงานเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404473 Food Supply Chain Management 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 
 Basic knowledge of theories and concepts of food value/supply chain 
management. Collaborative business activities in food markets. Market and business 
opportunities and threats within food supply chains. Plan and implement food supply 
chain project. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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10404474 ระเบียบวิธีเชิงคำนวณสำหรับโรงงานอาหารอัจฉริยะ  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงงานอาหารอัจฉริยะ ระบบทางกายภาพและระบบทางสมการ

คณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกต์สำหรับแก้ระบบปัญหาในโรงงานอาหาร การพัฒนา

อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาสำหรับโรงงานอาหารอัจฉริยะ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404474 Computational Method for Smart Food Factory  3 (3-0-6) 

 Prerequisite : As Approved by Program Committee 
 Fundamental of smart food factory. Physical system and mathematical 

systems. Applied numerical method for solved problem system in food factory. 

Development of algorithm and computer programs for smart food factory. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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3.2  ชื่อตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 รองศาสตราจารย์ นายจตุรภัทร  
วาฤทธิ์ 
 

Doctor of 
Philosophy 

Biological Systems 
Engineering  

Washington State 
University, U.S.A. 

2544 

Master of Science  Engineering        Washington State 
University, U.S.A. 

2542 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
 

2 รองศาสตราจารย์ นายพูนพัฒน์  
พูนน้อย 

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2550 
 
2546 
 
2544 
 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายนักรบ  
นาคประสม 

Doctor of 
Philosophy  

Food Engineering 
 

National Pingtung 
University of Science and 
Technology, Taiwan 

2555 
 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

2548 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2545 
 

4 อาจารย์ น.ส.ภานาถ  
แสงเจริญรัตน์      

Doctor of 
Philosophy 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Agricultural 
Engineering 
เทคโนโลยีการอาหาร 
 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

Michigan State University, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2541 
 
2533 
 
2529 
 

5 อาจารย์ นางมุกริน  
หนูคง 

Master of Science  
 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

Agricultural and 
Biological Engineering 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Pennsylvania State 
University, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
 
2543 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายจตุรภัทร  
วาฤทธิ์ 
 

Doctor of 
Philosophy 
Master of Science 
 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

Biological Systems 
Engineering 
Engineering 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

Washington State 
University, U.S.A. 
Washington State 
University, U.S.A.
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
 
2542 
 
2537 

2 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายพูนพัฒน์  
พูนน้อย 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2550 
 
2546 
 
2544 

3 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายสมเกียรติ 
จตุรงค์ล้ำเลิศ 
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมพลังงาน 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2553 
 
2546 
 
2541 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชนวัฒน์  
นิทัศน์วิจิตร 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
 
2543 
 
2535 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายฤทธิชัย  
อัศวราชันย์ 
 

Doctor of 
Philosophy  
 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

Food Engineering and 
Bioprocess 
Technology 
วิศวกรรมอาหาร 
 
วิศวกรรมอาหาร 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 
 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2553 
 
 
2546 
 
2543 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายนักรบ  
นาคประสม 

Doctor of 
Philosophy 
 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

Food Engineering 
 
 
วิศวกรรมการอาหาร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

National Pingtung 
University of Science and 
Technology, Taiwan
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2555 
 
 
2548 
 
2545 
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ท่ี ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

7 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางกาญจนา  
นาคประสม 

Doctor of 
Philosophy 
 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Food Processing 
 
 
วิศวกรรมอาหาร 
 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร 

National Pingtung 
University of Science and 
Technology, Taiwan 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2555 
 
 
2550 
 
2544 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

น.ส.หยาดฝน   
ทนงการกิจ 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร 
 
วิทยาการหลังการ 
เก็บเก่ียว 
วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
 
2548 
 
2545 
 

9 อาจารย์ น.ส.ภานาถ  
แสงเจริญรัตน์      

Doctor of 
Philosophy 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Agricultural 
Engineering 
เทคโนโลยีการอาหาร 
 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

Michigan State University, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2541 
 
2533 
 
2529 

10 อาจารย์ นางมุกริน  
หนูคง 

Master of Science 
 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

Agricultural and 
Biological Engineering 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Pennsylvania State 
University, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
 
2543 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน 
ท่ี ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 รองศาสตราจารย์ นายจตุรภัทร  
วาฤทธิ์ 

Doctor of 
Philosophy 

Biological Systems 
Engineering  

Washington State 
University, U.S.A. 

2544 

Master of Science Engineering        Washington State 
University, U.S.A. 

2542 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2537 

2 รองศาสตราจารย์ นางสุเนตร  
สืบค้า 

Doctor of 
Philosophy 

Agricultural Process 
Engineering 

Ehime University, Japan 
 

2546 
 

   วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

เคร่ืองจักรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2536 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศึกษา-เกษตรกล
วิธาน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
บางพระ 

2534 

3 รองศาสตราจารย์ นายพูนพัฒน์ 
พูนน้อย 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2550 

   วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2546 

   วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 

4 รองศาสตราจารย์ นายสมเกียรติ 
จตุรงค์ล้ำเลศิ 
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2546 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 2541 

5 รองศาสตราจารย์ นายบัณฑิต  
หิรัญสถิตย์พร 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2534 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2532 

6 รองศาสตราจารย์     
 

นายเสมอขวัญ 
ตันติกุล        

การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2538 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

เคร่ืองจักรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2536 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2532 

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางฐิตินันท์  
รัตนพรหม 

Doctor of 
Philosophy  

Polymer Engineering  University of Akron, U.S.A. 2543 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2537 
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ท่ี ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชนวัฒน์  
นิทัศน์วิจิตร 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2551 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2535 

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายฤทธิชัย  
อัศวราชันย์ 
 

Doctor of 
Philosophy  
 

Food Engineering and 
Bioprocess 
Technology 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2553 
 
 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2546 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร                                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2543 

10 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

นายโชติพงศ์ 
กาญจนประโชติ 

Doctor of 
Philosophy  

Bio-Industrial 
Mechatronics 
Engineering 

National Chung-Hsing 
University, Taiwan 

2554 

   วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 

   วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2544 

11 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายธนศิษฏ์   
วงศ์ศิริอำนวย 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิตวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2555 
2545 
 
2542 

12 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายนักรบ 
นาคประสม 

Doctor of 
Philosophy  
 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

Food Engineering 
 
 
วิศวกรรมการอาหาร 
 
วิศวกรรมเกษตร 

National Pingtung 
University of Science and 
Technology, Taiwan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2555 
 
 
2548 
 
2545 

13 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางกาญจนา  
นาคประสม 

Doctor of 
Philosophy  

Food Processing National Pingtung 
University of Science  

2555 

  and Technology, Taiwan  

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2550 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2544 
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ท่ี ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

14 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว 
ทิพาพร  
คำแดง 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

2555 
 
2549 

15 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาว 
หยาดฝน   
ทนงการกิจ 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บณัฑิต 

วิศวกรรมอาหาร 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2555 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาการหลังการ 
เก็บเก่ียว 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2548 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2545 
 

16 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายนำพร    
ปัญโญใหญ่     

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2556 
 
2547 
 
2544 

17 อาจารย์ นางสาวภานาถ   
แสงเจริญรัตน์ 

Doctor of 
Philosophy  

Agricultural 
Engineering 

Michigan State University, 
U.S.A. 

2541 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2533 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2529 

18 อาจารย์ นายญาณากร 
สุทัสนมาลี 

Doctor of 
Philosophy  

Agricultural 
Engineering 

Central Luzon State 
University, Philippines 

2548 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2536 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2527 
 

19 อาจารย์ นายแสนวสันต์   
ยอดคำ 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมพลังงาน 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2562 
 
2552 

   วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2546 
 

20 อาจารย ์ นายพิสุทธิ์  
กลิ่นขจร 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2544 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2537 
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ท่ี ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ปี 

21 อาจารย์ นางมุกริน  
หนูคง 

Master of Science Agricultural and 
Biological Engineering 

Pennsylvania State 
University, U.S.A. 

2555 
 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 

 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา หรือการฝึกงานต่างประเทศ) 
จากความต้องการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้น

หลักสูตรได้กำหนดรายวิชา 10400497 สหกิจศึกษา อยู่ในกลุ่มเอกบังคับ โดยอยู่กลุ่มเดียวกับ 
10400498 การศึกษาอิสระ หรือ 10400499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ

จำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้ 

5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของช้ันปีท่ี 4 ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ตามเวลาทำงานของหน่วยงานท่ีเข้าฝึกงาน โดยให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
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5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย  
นักศึกษาท่ีเลือกเรียน 10400498 การเรียนรู้อิสระ จะต้องทำโครงงานโดยข้อกำหนดในการ

ทำโครงงานต้องเป็นโครงงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมอาหาร และมี
รายงานท่ีต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

โครงงานวิศวกรรมอาหารท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีนำมาใช้ในการทำโครงงาน 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกัน มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ
โครงงาน สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหาร 

5.3 ช่วงเวลา 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

6   หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

1) มีการกำหนดช่ัวโมงการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน ฯ อย่างสม่ำเสมอ 

และมีตัวอย่างโครงงานให้นักศึกษา 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าท่ีดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้

อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 

3) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดการทำงาน

นอกเวลา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมอาหาร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 
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2) ประเมินความก้าวหน้าการทำโครงงาน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษางานโครงงานฯ จากการ

สังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

3) ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยในแบบรูปเล่ม และการนำเสนอด้วยวาจาและส่ือ

ประกอบ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานฯ และอาจารย์อื่นท่ี

เกีย่วขอ้งกับโครงงานไม่ต่ำกว่า 3 คน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์และตัวชี้วัด 
1. มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิคที่จำเป็นต่อ
การปฏิ บั ติงาน วิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 
 

กลยุทธ์ :  
- จัดให้มีการกิจกรรมการฝึกทักษะการทำงานในโรงงานนำร่อง เพ่ือจำลองและฝึกทักษะ
ด้านการวิศวกรรมอาหารที่จำเป็นในอุตสาหกรรมอาหารทุกปี 
- จัดให้มีการฝึกทักษะช่าง เช่น งานเชื่อม งานข้ึนรูปโลหะ สร้างหรือประกอบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลอาหาร ในชั้นปีที่ 3 
- จัดให้มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลอาหารสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ Industrial IOT หุ่นยนต์
ในอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 
- จัดให้มีการฝึกทักษะสำหรับการเป็นนักออกแบบทางวิศวกรรมอาหารที่รองรับการเข้าสู่
อุตสาหกรรมอาหารตามหลักสุขอนามัยสากล 
ตัวชี้วัด : 
1. มีผลการประเมินระดับของทักษะการทำงานในโรงงานอาหาร 
2. มีผลการประเมินระดับทักษะทางช่าง  
3. มีผลการประเมินระดับความรู้ด้านเครื่องจักรกลอาหารและระบบอัตโนมัติ 
4. มีผลการประเมินระดับทักษะการเป็นนักออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร 

2. มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
ยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน 

กลยุทธ์ :  
- จัดให้มีการกิจกรรมการฝึกทักษะการทำงานในโรงงานนำร่อง เพ่ือจำลองและฝึกทักษะการ
ทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในระดับอุตสาหกรรมทุกปี 
- จัดให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมในหลักสูตรเพ่ือฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด :  
มีผลการประเมินทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. มีความตระหนักรู้ถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
จิตสำนึกต่อสังคมบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นแม่โจ้ และสภา
วิชาชีพวิศวกร 

กลยุทธ์ : 
- จัดให้มีการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะการเข้าสังคม 
และจิตสำนึกความเป็นแม่โจ้ 
- จัดให้มีการฝึกอบรม จรรยาบรรณวิชาชีพ วิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ตัวชี้วัด :  
1. มี Transcript กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

2. มีประกาศนียบัตร ผ่านการฝึกอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 
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4.2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ำใจ    
  ช่วยเหลือผู้อื่น  

2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  
3) เคารพสิทธิของผู้อื่นคำนึงถึงความเสมอภาครวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม  

4.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี

 เมตตา กรุณา และความเสียสละ 
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาและการส่ง

 งานภายในเวลาท่ีกำหนด 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียน    

การสอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง 
4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบ

 ของมหาวทิยาลัย 
5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย

 ยกตัวอย่าง จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอย่าง 
6) เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์หรือผู้นำทางศาสนาต่าง ๆ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ

 จริยธรรม  คุณธรรมท่ีศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีหน่วยงานภายในและภายนอก 

 มหาวิทยาลัยจัด 
8) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและ

 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีต้ัง 
9) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

4.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2)  ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำไม่ว่าจะเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่ม 
3)  ประเมินจากบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบ  
 ตัดสินสำรวจ หรือการสัมภาษณ์ 
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4)  ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
5)  ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
6)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง 
7)  ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม

และจริยธรรม  
8)  ประเมินจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อวัดประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
9)  ประเมินจากจำนวนนักศึกษาท่ีทำการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการสอดแทรก

คุณธรรม และจริยธรรมขณะท่ีมีการเรียนการสอนของอาจารย์ และการประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

4.2.2 ด้านความรู้ 
4.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
3) มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ  

         4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์  
  จำลองบทบาทสมมติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความ   
  คิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 
2) การค้นคว้าและทำรายงานท้ังเด่ียวและกลุ่มตามหัวข้อท่ีเป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี

 ความสนใจ 
3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนำเนื้อหาท่ีเรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นท่ี

 เกี่ยวข้อง 
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานท่ี 
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและทำรายงานสรุปประเด็นความรู้ท่ีได้รับ 
6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้ 
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ท้ังใน

 ระดับบุคคลตัดสินและกลุ่ม  
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4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบยอ่ย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทำงานท่ีได้รับมอบหมายและรายงานท่ีให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 
7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ท่ีจัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าใช้บรกิาร   
     ศูนย์ การเรียนรู้ 

4.2.3 ทักษะทางปัญญา 
4.2.3.1 ผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง            
   เพื่อแก้ไขปัญหาได้ 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรูใ้หม่ได้  
4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายงานท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้

รูปแบบการสอนท่ีหลายหลาก 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุก ต์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem-Based Learning) หรือ การ
จัดทำโครงการ (Project Based Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ 
ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การทำกรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนทำรายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องนำมาบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-
Based Learning) 
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4.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการทดสอบท้ังการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย
 ภาค 
2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว เช่น โครงการหรือ
 งานวิจัยท่ีมอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน 

4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.2.4.1 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
3) มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง   
   เหมาะสม 
4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์   
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมี             

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ  
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น 
เป็นต้น กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นำกลุ่มสมาชิก
กลุ่มและผู้รายงานผล 

3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและ 

เสวนางานท่ีได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
5) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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4.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทำกิจกรรม

 กลุ่มและงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำ 

 และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม 
 ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

3) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้
 ทำงาน 

4) ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
6) ติดตามการทำงานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ โดยการสัมภาษณ์และบันทึก

 พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ

 บันทึกผลการประเมิน 
4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อส่ือสาร 

จัดการและนำเสนอข้อมูลได้ 

3) มีความสามารถนำเทคนิคทางสถิติ  และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาใช้ใน

การศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้ 

4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการส่ือสารท้ังการพูด 

การฟังและการเขียน  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักศึกษามี โอกาสค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล  
พร้อมการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล  และสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง  และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการนำ
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานท่ีต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและนำเสนองานท่ีต้องมีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และให้นักศึกษา
นำเสนอหน้าช้ัน 

4.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน เช่น การสังเกต

พฤติกรรม การสอบย่อย 
2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนท้ังรูปแบบการนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนและ

รายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 
3) ประเมินจากเทคนิคท่ีนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และ

ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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4.3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

ด้านคุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
 

ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               

- กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม                 

10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ใน
ชีวิตประจำวัน 

               

10700109 จิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม                

11400110 เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

               

11400111 อาเซียนศึกษา                

- กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้
ชีวิต  

               

10700211 การพัฒนาบุคลิกภาพความ
เป็นผู้ประกอบการที่ย่ังยืน 

               

10100214 เกษตรเพ่ือชีวิต                 

- กลุ่มภาษาและการสือ่สาร                

10700304 ภาษาไทยเพ่ืองานเขียนเชิง
วิชาการ 

    



 



 



 

10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 

          

10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน       


    


10700310 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับ
ธุรกิจและสตาร์ทอัพ 

              

10700311 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัคร
งาน 
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
 

ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
10700313 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม 

            

- กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและ
เทคโนโลยี  

              

10400405 การคำนวณทางธุรกิจและการ
ลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม ่

               

10400406 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
และยา 

              

10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21               

- กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ               

10400502 ผู้ประกอบการนวัตกรรมทาง
การเกษตร 

              

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                

วิชาเฉพาะพื้นฐาน                

-   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

               

10303105 เคมีพ้ืนฐาน                

10303106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                

10305103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1                

10305104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2                

10305203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3                

10309111 ฟิสิกส์ 1                

10309112 ฟิสิกส์ 2                

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ     

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้ง ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ัง
เคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเปน็มนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล    
องค์กร สังคมและส่ิงแวดล้อม  

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่    
อดีตจนถึงปัจจุบัน  

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
1)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณา และความเสียสละ 
2)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาและการส่งงาน

ภายในเวลาท่ีกำหนด 
3)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ

สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง 
4)  ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
5)  สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย

ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอย่าง 
6)  เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์หรือผู้นำทางศาสนาต่างๆบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ

จริยธรรม คุณธรรมท่ีศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
7)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด 
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8)  จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและ
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีต้ัง 

9)  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำไม่ว่าจะเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบ

สำรวจหรือการสัมภาษณ์ 
4) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
5) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง 
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ

จริยธรรม  
8) ประเมินจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อวัดประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
9) ประเมินจากจำนวนนักศึกษาท่ีทำการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการสอดแทรกคุณธรรม

และจริยธรรมขณะท่ีมีการเรียนการสอนของอาจารย์ และการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

 
2. ความรู้  
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้อง และ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหา ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือ ท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้  

2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จำลอง 

บทบาทสมมติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและทำรายงานท้ังเด่ียวและกลุ่มตามหัวข้อท่ีเป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ 

3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนำเนื้อหาท่ีเรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานท่ี 
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและทำรายงานสรุปประเด็นความรู้ท่ีได้รับ 
6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู ้
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ท้ังในระดับ

บุคคลและกลุ่ม  
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทำงานท่ีได้รับมอบหมายและรายงานท่ีให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 
7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ท่ีจัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าใช้บริการศูนย์

การเรียนรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา  
3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี  
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
ในการ พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อยา่งสร้างสรรค์  

(5)  สามารถสืบค้นขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายงานท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้

รูปแบบการสอนท่ีหลายหลาก 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 

เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทำ
โครงการ (Project Based Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ 
เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การทำกรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนทำรายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องนำมาบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-
Based Learning) 

3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการทดสอบท้ังการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว เช่น โครงการหรือ

งานวิจัยท่ีมอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
ส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัว
และ ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
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รวมท้ังให้ความ ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ  

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ ท้ังของตนเอง และ
สอดคล้องกับ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงาน
บุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้นําและผู้
ตามได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมตอ่สังคม  

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ  การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น 
เป็นต้น  

3) กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นำกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มและ
ผู้รายงานผล 

4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานท่ีได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่ม
และงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2)  ประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ันและอาจารย์ ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำ
และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
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3)  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้
ทำงาน 

4)  ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน  และนักศึกษา 
5)  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
6)  ติดตามการทำงานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ  โดยการสัมภาษณ์และบันทึก

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
7)  สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและบันทึก

ผลการประเมิน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งได้อยา่งสร้างสรรค์  
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้ 

สัญลักษณ์  
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขา วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ 
5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการส่ือสารท้ังการพูด 

การฟังและ การเขียน  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
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4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล พร้อม
การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล และสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  
และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการนำนำ
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานท่ีต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและนำเสนองานท่ีต้องมีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษานำเสนอ
หน้าช้ัน 

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน เข่น การสังเกตพฤติกรรม 

การสอบย่อย 
2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนท้ังรูปแบบการนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนและ

รายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 
3) ประเมินจากเทคนิคท่ีนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

วิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชา 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ
การและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 

                         

10404100 ความรู้
เบื้องต้นทางวิชาชีพ
วิศวกรรม 

                         

10404102 คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับวิศวกร 

                         

10404103 เขยีนแบบ
วิศวกรรม  

                         

10401110 วัสดุ
วิศวกรรม                                          

                         

10401201 กลศาสตร์
วิศวกรรม 

                         

10401203 อุณหพล
ศาสตร์                                  

                         

10404202 กลศาสตร์
ของไหล  

                         

10401204 กลศาสตร์
ของแขง็ 

                         

10401210 กรรมวธิีการ
ผลิต 

                         

10404221 เคมีและจุล
ชีววิทยาอาหารเบื้องต้น  

                         

                          
วิชาเฉพาะด้าน                          
- กลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรม 

                         

10401208 ทฤษฎีของ
เคร่ืองจักรกล  
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ
การและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

10404211 คุณสมบัติ
ทางกายภาพของผลผลิต
เกษตรและอาหาร 

                         

10404232 การควบคุม
คุณภาพและการจัดการ
ด้านวิศวกรรมอาหาร 

                         

10404241 การควบคุม
งานกลด้วยไฟฟ้าและ
หุ่นยนต์เบื้องต้น               

                         

10404301 การถ่ายเท
ความร้อนและหน่วย
ปฏิบัติการทางความร้อน 

                         

10404302 การทำความ
เย็นและหน่วยปฏิบัติการ
ทางความเย็น 

                         

10404304 วศิวกรรม
โรงงานต้นกำลัง 

                         

10404305 คอมพิวเตอร์
ช่วยในงานออกแบบทาง
วิศวกรรม 

                         

10401308 การ
สั่นสะเทือนเชิงกลและ
การบำรุงรักษา 

                         

10404331 การ
ออกแบบโรงงานอาหาร 

                         

10404341 การ
ออกแบบเคร่ืองจักรกล
อาหาร 

                         

10404342 ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติใน
กระบวนการแปรรูป
อาหาร               

                         

10404381 สัมมนา
ภาษาอังกฤษทาง
วิศวกรรมอาหาร 1 
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ
การและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

10404391 การฝึกงาน
โรงงาน                               

                         

10401491 ปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม 1 

                         

10401492 ปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม 2 

                         

10404481 สัมมนา
ภาษาอังกฤษทาง
วิศวกรรมอาหาร 2 

                         

10400497 สหกิจศึกษา                          
10400498 การเรียนรู้
อิสระ                          

10400499 การศึกษา 
หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

                         

                          
วิชาเฉพาะด้าน                          
- กลุ่มวิชาเลือก (เลอืก
คละกลุ่มได้) 

                         

กลุ่มวิศวกรรมอาหาร
เฉพาะทาง 

                         

10404421 การหมักเพื่อ
ผลิตอาหารสุขภาพ                            

                         

10404422 เทคโนโลยี
การสกัดในงานวิศวกรรม
อาหาร 

                         

10404423 วศิวกรรม
กระบวนการสำหรับ
อาหารที่แปรรูปจากนม 

                         

10404424 เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตอาหาร
แปรรูปขั้นต้น 

                         

10404425 พื้นฐาน
เทคโนโลยีการอบแห้งใน
งานวิศวกรรมอาหาร 
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ
การและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

10404426 การ
ออกแบบและควบคุม
กระบวนการทำงานของ
เคร่ืองฆ่าเชื้ออาหาร 

                         

10404427 การหา
สภาวะที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

                         

10404428 การ
ออกแบบการทดลอง
สำหรับวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร                  

                         

กลุ่มระบบอัตโนมัติ
สำหรับอุตสาหกรรม 
4.0 

                         

10404441 การ
ออกแบบระบบแมชชีนวิ
ชันสำหรับอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร 

                         

10404442 การเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์ฝัง
ตัวและอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่ง 

                         

10404443 ปัญญา 
ประดิษฐ์ในงาน
อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร  

                         

10404444 การ
ประมวลผลและ
วิเคราะห์ภาพถ่ายใน
อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร 

                         

กลุ่มวิศวกรรมระบบ
สนับสนุนการผลิต 

                         

10404451 การเผาไหม้
และวิศวกรรมสีเขียว                                                                          
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รายวิชา 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อ
การและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

10404452 การ
ออกแบบระบบความ
ร้อนในงานวิศวกรรม
อาหาร 

                         

10404453 
เคร่ืองจักรกลของไหลใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

                         

10404454 การใช้
พลังงานในอุตสาหกรรม
อาหาร 

                         

10401455 วศิวกรรม
การกำจัดของเสีย 

                         

กลุ่มนวัตกรรมทาง
อาหารและการ
ประกอบการ 

                         

10404471 เทคโนโลยี
ใหม่เพื่อการแปรรูปด้วย
ความร้อนและไม่ใช้ความ
ร้อน 

                         

10404472 นวัตกรรม
ทางวิศวกรรมอาหารเพื่อ
การประกอบการ 

                         

10404473 การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

                         

10404474 ระเบียบวิธี
เชิงคำนวณสำหรับ
โรงงานอาหารอัจฉริยะ 

                         

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี                          
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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4.5 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy  
PLOs Outcome Statement Specific 

LO 
Generic 

LO 
Level Type 

1 สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติตต้ัง 
การซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิต
อาหาร ระบบสนับสนุนการผลิต และอาคารผลิต
อาหารได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด สุขลักษณะ 
และความปลอดภัยของอาหาร 

/ 
 

AP/AN K,S 

2 สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร
และระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทางวิศวกรรม
และความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม
แล ะ แก้ ไขปั ญ ห า เบื้ อ ง ต้ น ขอ ง เค รื่ อ งจั ก ร ใน
กระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็นระบบ 

/  AP/AN K,S 

3 สามารถหาความรู้ ใหม่ทางวิศวกรรมอาหารให้
สอดคล้องกับ Thailand Food Industry 4.0 โดย
คำนึงถึงความป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ 
GO-ECO 

/ 
 

U/AP K 

4 สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดำเนินการ
ทดลอง วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพ่ือ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง 

/  AP/AN K 

5 สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ในการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

/  U/AP K 

6 สามารถทำงานเป็นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรม
อาห าร  รู้ จั ก ก าร วา งแผ น งาน  ท ำ ง าน บ ร รลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ 

 
/ AP/E S 

7 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วย
ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล 

 / AP/E S 

8 มีความตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอาหาร 
ตามแนวทางของสภาวิศวกร 

 / R/U AR 

9 มีจิตสำนึกต่อสังคมบนพ้ืนฐานของความเป็นลูกแม่โจ้  / U/AP AR 
Bloom's Taxonomy : R = Remembering   U = Understanding  AP = Applying 

AN = Analyzing  E = Evaluating      C = Creating 
Type: K=Knowledge, S=Skill, AR=Application and Responsibility 



มคอ. 2 

 

102 

4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

PLOs MJU/TQF Program/Faculty Employers/Fre
e 

Student/Alumni 

1 F F F M 
2 F F F P 
3 F F F P 
4 F F F F 
5 M M M M 
6 M M M M 
7 F F F M 
8 M M M M 
9 M M M M 

Remark: F=Fully fulfilled M=Moderately fulfilled P=Partially fulfilled 
 

4.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร 

PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO 1 สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติตต้ัง การซ่อมบำรุงเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในการผลิตอาหาร 
ระบบสนับสนุนการผลิต และอาคารผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด สุขลักษณะ และความปลอดภยัของอาหาร 
10305103 แคลคูลัส
สำหรับวิศวกรรม 1 

              

10305104 แคลคูลัส
สำหรับวิศวกรรม 2 

              

10305203 แคลคูลัส
สำหรับวิศวกรรม 3 

              

10309111 ฟิสิกส์ 1               
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PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
PLO 2 สามารถควบคุมเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตอาหารและระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทางวิศวกรรมและ
ความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปญัหาเบื้องต้นของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตอาหารอยา่งเป็น
ระบบ 
10303105 เคมีพ้ืนฐาน                
10303106 ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน 

               

PLO 8 มีความตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอาหาร ตาม
แนวทางของสภาวิศวกร 
10700304 ภาษาไทยเพ่ือ
งานเขียนเชิงวิชาการ 

     
 

  
 

  
 

   

10700307 ทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 

               

10700308 ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน 

        
 

     
 

10700313 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม 

               

PLO 9 มีจิตสำนึกต่อสังคมบนพื้นฐานของความเป็นลูกแม่โจ้ 
11400110 เศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

               

11400111 อาเซียนศึกษา                

10700211 การพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็น
ผู้ประกอบการที่ย่ังยืน 

               

10400406 นานาสาระ
เก่ียวกับอาหารและยา 
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PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ทักษะด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
10400407 ทักษะดิจิทัลใน
ศตวรรษที ่21 

               

10400502 ผู้ประกอบการ
นวัตกรรมทางการเกษตร 

               

 

PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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 
PLO 1 สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติตต้ัง การซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตอาหาร ระบบสนับสนุนการผลิต 
และอาคารผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด สุขลกัษณะ และความปลอดภัยของอาหาร 
10404103 เขยีนแบบ
วิศวกรรม  

  

10401110 วัสดุวิศวกรรม                                            

10401201 กลศาสตร์
วิศวกรรม 

  

10404202 กลศาสตร์ของ
ไหล 



10401204 กลศาสตร์
ของแขง็ 

  

10401208 ทฤษฎีของ
เคร่ืองจักรกล                          

  

10401210 กรรมวิธีการ
ผลิต 

  

10404221 เคมีและจุล
ชีววิทยาอาหารเบื้องต้น  

  

10404301 การถ่ายเท
ความร้อนและหน่วย
ปฏิบัติการทางความร้อน 

  



มคอ. 2 

 

105 

PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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 
10404302 การทำความ
เย็นและหน่วยปฏิบัติการ
ทางความเย็น 

  

10404304 วศิวกรรม
โรงงานต้นกำลัง 

  

10404305 คอมพิวเตอร์
ช่วยในงานออกแบบทาง
วิศวกรรม 

  

10401308  การสั่น 
สะเทือนเชิงกลและการ
บำรุงรักษา 

  

 10404331 การออกแบบ
โรงงานอาหาร 

  

10404341 การออกแบบ
เคร่ืองจักรกลอาหาร 

  

10404342 ระบบควบคุม
อัตโนมัติในกระบวนการ
แปรรูปอาหาร               

  

10404391 การฝึกงาน
โรงงาน                               

  

10404441 การออกแบบ
ระบบแมชชีนวิชันสำหรับ
อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร 

  

10404442 การเขียนโปร 
แกรมบนอุปกรณ์ฝังตัวและ
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 

  

10404451 การเผาไหม้
และวิศวกรรมสีเขียว   

  

10404452 การออกแบบ
ระบบความร้อนในงาน
วิศวกรรมอาหาร 

  

10404453 เคร่ืองจักรกล
ของไหลในอุตสาหกรรม
อาหาร 
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PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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 
10404454 การใช้
พลังงานในอุตสาหกรรม
อาหาร 

  

10401455 วศิวกรรมการ
กำจัดของเสีย 

  

PLO 2 สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทางวิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์ 
สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็นระบบ
10404102 คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับวิศวกร 

  

10401203 อุณหพล
ศาสตร์                                  

  

10404211 คุณสมบัติทาง
กายภาพของผลผลิต
เกษตรและอาหาร 

  

10404241 การควบคุม
งานกลด้วยไฟฟ้าและ
หุ่นยนต์เบื้องต้น               

  

10404426 การออกแบบ
และควบคุมกระบวนการ
ทำงานของเคร่ืองฆ่าเชื้อ
อาหาร 

  

10404443 ปัญญา 
ประดิษฐ์ในงานอุตสาห 
กรรมเกษตรและอาหาร  

  

10404444 การ
ประมวลผลและวิเคราะห์
ภาพถ่ายในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร 

  

PLO 3 สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมอาหารให้สอดคล้องกับ Thailand Food Industry 4.0 โดยคำนึงถึงความป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์ GO-ECO
10404421 การหมักเพื่อ
ผลิตอาหารสุขภาพ                                

  

10404422 เทคโนโลยีการ 
สกัดในงานวิศวกรรมอาหาร 
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PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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 
10404423 วศิวกรรม
กระบวนการสำหรับ
อาหารที่แปรรูปจากนม 

  

10404424 เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตอาหาร
แปรรูปขั้นต้น 

  

10404425 พื้นฐาน
เทคโนโลยีการอบแห้งใน
งานวิศวกรรมอาหาร 

  

10404471 เทคโนโลยี
ใหม่เพื่อการแปรรูปด้วย
ความร้อนและไม่ใช้ความ
ร้อน 

  

10404472 นวัตกรรมทาง
วิศวกรรมอาหารเพื่อการ
ประกอบการ 

  

10404473 การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

  

10404474 ระเบียบวิธีเชิง
คำนวณสำหรับโรงงาน
อาหารอัจฉริยะ 

  

XXXXXXXX วิชาเลือก
เสรี    

PLO 4 สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดำเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้
อย่างถูกต้อง
10400497 สหกิจศึกษา   

10400498 การเรียนรู้
อิสระ 

  

10400499 การศึกษา 
หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

  

10404427 การหาสภาวะ
ที่เหมาะสมทางวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร 
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PLOs/ รายวิชา 

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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 
10404428 การออกแบบ
การทดลองสำหรับ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร                  

  

PLO 5 สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
10404232 การควบคุม
คุณภาพและการจัดการ
ด้านวิศวกรรมอาหาร 

  

10404472 นวัตกรรมทาง
วิศวกรรมอาหารเพื่อการ
ประกอบการ 

  

10404473 การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

  

PLO 6 สามารถทำงานเป็นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร รู้จักการวางแผนงาน ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดได้
10401491 ปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม 1 

  

10401492 ปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม 2 

  

PLO 7 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย พร้อมด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
10404381 สัมมนา
ภาษาอังกฤษทาง
วิศวกรรมอาหาร 1 

  

10404481 สัมมนา
ภาษาองักฤษทาง
วิศวกรรมอาหาร 2 

  

PLO 8 มีความตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภา
วิศวกร
10404100 ความรู้
เบื้องต้นทางวิชาชีพ
วิศวกรรม 
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4.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของ
แต่ละสาขาวิชา) 
Cross Program Learning outcomes (PLOs) and Curriculum Mapping (CM) 

รายวิชา 

ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 PLOs cross CM (Program Learning Outcomes cross Curriculum Mapping) of BFE 

 PLO 1 (K,S)                
 PLO 2 (K,S)                
PLO 8 (AR)                
PLO 9 (AR)                

 

รายวิชา 

ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทกัษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

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 

 PLOs cross CM (Program Learning Outcomes cross Curriculum Mapping) of BFE 

 PLO 1 (K,S)                          

 PLO 2 (K,S)                          

 PLO 3 (K)                          

 PLO 4 (K)                          

 PLO 5 (K)                          

 PLO 6 (S)                          

 PLO 7 (S)                          

 PLO 8 (AR)                          

หมายเหตุ : กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 2560 กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ ความรู้ (Knowledge, K) ทักษะ (Skill, S) และความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ (Application and Responsibility, AR) 

:  หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 



มคอ. 2 

 

110 

4.9 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีที ่ รายละเอียด 

1 - สามารถประยุกต์ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สามารถปฏิบัติงานในโรงงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร และทำงานเป็นทีมได้ 

2 - สามารถประยุกต์ทฤษฎีทางวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหากระบวนการแปรรูปอาหาร และระบบ
การสนับสนุนการผลิตขั้นต้น 
- สามารถปฏิบัติงาน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหารได้ และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรได้ 

3 - สามารถประยุกต์ทฤษฎี และทักษะทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อออกแบบเครื่องจักรกล ระบบแปรรูป 
และอาคารโรงงานแปรรูปอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
- สามารถปฏิบัติงาน วางแผนการผลิต และแก้ปัญหาการผลิตในสายการผลิตเบ้ืองต้นได้  

4 - สามารถประยุกต์ทฤษฎี และค้นหาองค์ความรู้ใหม่  เพื่ อบูรณาการสร้างสรรค์ช้ินงาน หรือ 
กระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารในยุค 4.0 ได้ 
- สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย ด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข้อท่ี 9 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยกำหนด
ความหมายดังนี้ 

 
อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต้มระดับคะแนน 

A ดีเย่ียม 4.00 
  B+ ดีมาก 3.50 
B ดี 3.00 

  C+ ค่อนข้างดี 2.50 
C ปานกลาง 2.00 

  D+ ค่อนข้างอ่อน 1.50 
D อ่อน 1.00 
F ตก 0.00 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
 

อักษร ความหมาย 
S ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 
U ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
I ไม่สมบูรณ์ 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผลและมี

เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในกำหนดเวลา 
Op 

 
การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุดให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ี
หลักสูตรกำหนด 

 ตัวอักษรอื่นท่ีใช้ในการประเมินผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี 2562 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 - การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมนิการสอนในระดับรายวิชา มีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
 - การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการภายใน

สถาบันการศึกษา ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรโดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำความเห็น ต่อความรู้ความสาม ารถ ความมั่น ใจของบัณฑิตใน 
การประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น ๆ   

3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่ อมีโอกาสถึง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิต และเข้าศึกษา
เพื่อปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ   

4) การประเมินจากนักศึกษาเก่าท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

5) ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเป็น
อาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนและสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หรือประกาศใช้ขณะนั้น ดังนี้ 
1) ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นและต้องไม่มี

รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I และหรือ OP 

2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่เป็นผู้ท่ีได้รับการเทียบรายวิชา

และโอนหน่วยกิต 

3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 

หรือตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 

4) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด  

5) ต้องผ่านการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) 

ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

6) ต้องมีผลการทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพท่ัวไปทางภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

7) ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหนี้สินอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรู้ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
2) ช้ีแจงและมอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ 
ให้อาจารย์ใหม ่

3) ช้ีแจงและมอบเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากรายวิชา 
และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนท้ังอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
1) มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเทคนิค

การประเมินผล 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัย การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ รวมถึงการประชุมทางวิชาการในประเทศ 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และการวิจัยในช้ันเรียนเป็นรอง  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 โดย สภาวิศวกร ตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการเรียนการเสนอในหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรฯมีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวนท่ีกำหนด จำนวน 5 คน 
ได้แก่  
ท่ี  ชื่อ - สกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถาบัน  ปี  
1  รศ.ดร.จตุภัทร  

วาฤทธิ์  
Doctor of Philosophy Biological Systems 

Engineering  
Washington State University, U.S.A.  2544 

Master of Science Engineering  Washington State University, U.S.A.  2542 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2537 

2  รศ.ดร.พูนพัฒน์  
พูนน้อย  

วิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต  

วิศวกรรมอาหาร             
  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

2550 
 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมอาหาร         
  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

2546 
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัแม่โจ้  2544 

3 
ผศ.ดร.นักรบ  
นาคประสม  

Doctor of Philosophy Food Engineering  National Pingtung University of 
Science and Technology, Taiwan  

2555 

 

  
วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมการอาหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2548 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัแม่โจ้  2545 

4 อ.ดร.ภานาถ Doctor of Philosophy  Agricultural Engineering  Michigan State University, U.S.A.  2541 

 แสงเจริญรัตน์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2533 

  
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2529 

5  อ.มุกริน หนูคง  Master of Science  
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Agricultural and 
Biological Engineering  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

Pennsylvania State University, 
U.S.A.  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2555 

 

2543 

 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
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3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตร พ.ศ. 2564 เริ่ม
เปิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ของสกอ. และข้อกำหนดของ
สภาวิศวกร  ล่าสุดมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในปี พ.ศ. 2553 และ 2559 เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.  

4) หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบท้ัง 5 
ข้อ ดังนี้ 

4.1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 

4.2)  มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

4.3)  มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

4.4)  มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.5)  มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
 5) หลักสูตรฯ มีการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ให้เป็น ไปตามเกณฑ์ของ สภา
วิศวกร โดยหลักสูตรได้รับการรับรองโดยสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่เปิดการเรียนการสอนครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 
 5) หลักสูตรมีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มใช้ระบบประกัน
คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของ สกอ. และในปี 2562 ได้เริ่มดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดย
ใช้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA  

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หลักสูตรฯมีการดำเนินการเพื่อประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์



มคอ. 2 

 

117 

เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
2.2 การได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรฯ ร่วมใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตามการดำเนินการของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 
3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ีประกอบด้วยกลไกระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
  3.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย  
 มีคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกเข้าระดับปริญญาตรี เป็นผู้วางแผนและ
รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละช่วยให้คณะกรรมการหรือผู้บริหารทราบ 
  3.1.2 ระดับหลักสูตร 
 มีคณะกรรมการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าท่ีในการวางแผน
กำหนดจำนวนนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และรายงานข้อมูลให้แก่คณะทราบ 

หลักสูตรได้มีการคุณสมบัติของนักศึกษากำหนดไว้ใน มคอ. 2 คือเป็น
นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี  และคณิตศาสตร์  ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษา ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่นๆ 
ท่ีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องโดยอนุโลม 

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนการรับนักศึกษากำหนดไว้ใน มคอ. 2 เช่นกันคือรับปีละ 
40 คน โดยมีสัดส่วนตามมติของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย (1) ระบบ 
TCAS และ ระบบ Admission ตามเกณฑ์ สกอ.  (2) ระบบรับตรง และ (3) โควตาพิเศษอื่นๆ 

หลักสูตรฯ การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยระบบควบคุมคุณภาพ 
(PDCA) ซึ่งประกอบด้วยมีระบบกลไก และมีการนำระบบกลไกไปดำเนินงาน โดยท่ีประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินกระบวนการในเรื่องการรับนักศึกษา และวางแผนเพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
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หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่ งทำหน้าท่ีในการพิจารณาโครงการ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรฯ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะฯ ดำเนินการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทำหน้าท่ี

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(2) อาจารย์ท่ีปรึกษาจะแสดงตารางสอน และเวลาการทำวิจัยไว้หน้าห้องพัก มีการ

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ e-mail address ให้กับนักศึกษาท่ีอาจารย์ดูแล รวมถึงทางนักศึกษาได้แจ้งเบอร์
ติดต่อหรือ e-mail address ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา  

(3) ได้มีการดำเนินโครงการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา ภายใต้กิจกรรมนักศึกษา
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ส่งเสริมให้คณาจารย์มีโอกาสพบปะนักศึกษาในความดูแล และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นปัญหาจากการเรียน หรือปัญหาอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความ
ใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

(4) มีการติดตามนักศึกษากลุ่มเส่ียง ซึ่งได้แก่ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ำ (เกรดเฉล่ีย 
ต่ำกว่า 2.00) และนักศึกษาตกแผน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

(5) การเพิ่มช่องทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถดำเนินการสอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอนโดยตรง การยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวัน
ประกาศผลสอบ หรือนักศึกษาสามารถยื่ นคำร้องอุทธรณ์โดยตรงต่อคณบดี อธิการบดี หรือ
คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

(6) หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์
ประจำหลักสูตร ซึ่งจะทำหน้าท่ีในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม อีกท้ังยังดำเนินการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ 
ตามโครงสร้างของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและวิชาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบและ

กลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะฯ 
และมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร จากนั้นจึงนำผลจากการติดตามและผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

หลักสูตรฯ มีการดำเนินการติดตามข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ของคณะฯ และการรับฟังจากนักศึกษาโดยตรง เมื่อพบว่ามีข้อร้องเรียน 
หลักสูตรฯ จะได้พิจารณาโดยผ่านการประชุมของหลักสูตรฯ  

 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 ในการรับอาจารย์ใหม่ ได้มีการกำหนดรอบอัตรากำลังผ่านคณะฯ ไปยัง
มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง หลักสูตรฯ จะได้ดำเนินการสรรหาอาจารย์ตาม
ขัน้ตอนการดำเนินการสรรหาบุคลากรของคณะฯ และ/หรือ มหาวิทยาลัย ซึ่งในการรับอาจารย์ใหม่ มี
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) การกำหนดคุณสมบัติ แบ่งออกเป็นคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้กำหนด และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำหนด เช่น มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มี
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

(2) การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ 
หรือการทดสอบความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งต้ัง 

(3) การแต่งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยกำหนด 
  4.1.2 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ี
ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียน/ประกาศอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องโดยอนุโลม 
  4.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าท่ีในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
ดำเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
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  4.1.4 กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามหัวข้อ 
4.1.2 และ 4.1.3 
  4.15 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ อ้างอิงตาม
แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
การกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา คำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชาท่ี
สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานท่ี 
  4.1.6 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์โดยร่วมกับคณะฯ ในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนา
ความรู้และทักษาะวิชาชีพท้ังในและต่างประเทศ   
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 80 และมีอาจารย์ท่ีดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ท้ังนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกำหนด นอกจากนี้แล้วคณะฯ ยังมีแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากร
วิชาการทำงานวิจัยและนำผลงานวิจัยทางวิชาการนั้น ๆ ออกไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะฯ และมีการดำเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อหลักสูตร โดยนำผลการประเมินรายงานในการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และ
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตรฯ มีระบบการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีความสอดคล้อง

ตามกรอบ TQF และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลการพัฒนา
หลักสูตรภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังคณะกรรมการการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2554 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอน การ
เปิดรายวิชาต่าง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ การควบคุม-กำกับติดตามให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ.3 ให้ทันก่อนเปิดการเรียนการสอน และร่วมหารือแนวปฏิบัติ
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และพัฒนาการเรียนการสอน และมีการติดตามการจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7 ให้เป็นไปตามกำหนด
ระยะเวลา และมีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา รวมถึงการประเมินระดับความ
พึงพอใจในการดำเนินงานของหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  
ต่อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีการจัดการประชุม
ตกลงภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นประจำอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง มีการ
กำหนดรายวิชาให้ผู้สอนโดยกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเป็นวิชาเอกบังคับ อย่างน้อยผู้สอน 1 คน/
วิชาเอกบังคับ และมีการกระจายภาระงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์มีภาระ
งานสอนผ่านเกณฑ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยกำหนดคือ ไม่น้อยกว่า16 ช่ัวโมงทำการ/สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียน
ในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนท่ีมีความหลากหลาย 
 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุกรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และจัดทำแบบประมวลการสอนทุกรายวิชาแจกนักศึกษา โดยมีการกำกับให้
ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชาและมีการติดตามผลในท่ีประชุมหลักสูตรฯ และยัง
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำมีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชา อีกท้ังกำหนดให้มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปี
การศึกษาในท่ีประชุมหลักสูตรฯ โดยตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนรู้ท่ีระบุในมคอ. 2 
และ มคอ. 3 ร้อยละ 25 ของจำนวนรายวิชาท่ีเปิดสอนตลอดท้ังปีการศึกษา   
 ในด้านการกำกับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรฯใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการสอนใน
มุมมองของผู้เรียน และมีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนแต่ละรายวิชามาปรับปรุงการ
สอนในรอบถัดไป 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา ภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดในทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำหน้าท่ีใน
การควบคุมและตรวจสอบผลการดำเนินการเรียนการสอน ท้ังนี้เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา จะต้องดำเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อ
รับรองการวัดผลการศึกษาของรายวิชาต่าง ๆ จากนั้นจึงสรุปผลเพื่อรับการรับรองจากคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ ต่อไป 



มคอ. 2 

 

122 

 5.4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และ
คณะในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายใน
คณะเดียวกัน ต่างคณะ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกท้ังจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ทุก
รายวิชา (ยกเว้นการฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์) 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.assess.mju.ac.th  

6.2 จำนวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี รวมท้ังส้ิน 268 อาคาร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นันทนาการ ท่ีพักอาศัย บริการสาธารณูปการ และสำนักงาน มี
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
และส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่นเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย การบริการในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online database) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฐานขอ้มูลอ้างอิง (reference 
database) และส่ือในระบบ Video on Demand ซึ่งทางมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าท่ีสำนักหอสมุดได้
มีการวิเคราะห์ความต้องการของเอกสาร ตำรา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลท่ีจำเป็นจากอาจารย์
ประจำหลักสูตร และจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาในทุกปี นอกจากนั้นยังมีระบบ
สารสนเทศในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(LMS) และระบบ Moodle e-learning  
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จำนวนหนังสือ ณ วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2563  
หมวด คำอธิบายหมวด ภาษาไทย (เล่ม) ภาษาอังกฤษ (เล่ม) รวม 
000 เบ็ดเตล็ด 12,802 2,327 15,129 
100 ปรัชญา 3,865  582  4,447 
200 ศาสนา 4,432 477 4,909 
300 สังคมศาสตร์ 50,078 7,758 57,836 
400 ภาษาศาสตร์ 4,983 1,877 6,860 
500 วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์) 18,491 8,374 26,865 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 50,455 15,443 65,898 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,767 1,385 6,152 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 3,045 658 3,703 
900 ประวัติศาสตร์ 8,044 1,065 9,109 

 รวม 160,962 39,946 200,908 
 

สื่อโสตทัศนวัสดุ (รายการ) 
รายการ จำนวน 

CD/DVD เกษตร 66 
CD/DVD สารคดี 280 
CD/DVD บทเรียนภาษา 147 
CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 1,461 
CD/DVD บันเทิง 3,748 

รวม 5,702  
 

บทความ วารสาร และฐานข้อมูล 
หัวข้อ จำนวน ชนิด 

บทความวารสาร 154,846 บทความ 
วารสารภาษาไทย 973 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal) 32 ฐานข้อมูล 
Single Search 1  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 35 รายช่ือ 
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นอกจากนี้ยังมีให้ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และมีการเช่ือโยงเครือข่ายกับฐานข้อมูล Journal 
Link และวิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  

 
6.3 กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุน

การเรียนรู้ 
      มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ อีกท้ังยังได้จัดต้ังคณะทำงานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ันสูง 

      คณะฯ และหลักสูตรฯ นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนมาใช้ในการวิเคราะห์ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีในการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน ตำรา ส่ืออุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 
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7.  ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) 

ดัชนีบง่ชี้ผลการดำเนินงาน 

 

ปีการศึกษา 

1 2 3 4 5 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

  ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 
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ดัชนีบง่ชี้ผลการดำเนินงาน 

 

ปีการศึกษา 

1 2 3 4 5 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ ข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนระดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร หรือวิธี
สอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์
ผลการเรียนของนักศึกษา 

ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำได้โดยรวบรวมปัญหา 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุง และ
รายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา   
2) การสังเกตการณ์ถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ีมอบหมายแก่นักศึกษาของอาจารย์ผู้สอน  

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

 1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา
ในรูปแบบสอบถามหรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
  2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยบัณฑิตใหม่ 
      2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษา  และ/หรือจากผู้ประเมิน 

 การประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน 
      2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่น  ๆ   

ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต  โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายใน และตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานในหมวดท่ี 7 ข้อ 7  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายใน 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร

ประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการ
ประเมินการสอนและส่ิงอำนวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงาน
ผลการประเมินหลักสูตร  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี เสนอคณบดี 

3) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร 
จากร่างรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   ระดมความคิดเห็น  
วางแผนปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเก่า – 
หลักสูตรใหม ่

เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม ่
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแก้ไข 
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
เอกสารแนบ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ 6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ 7 รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
เอกสารแนบ 9      มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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เอกสารแนบ 1  
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่   

หมวดวิชา  เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

โครงสร้างเดิม   โครงสร้างใหม่  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   
โครงสร้างเดิม (พ.ศ. 2559) 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
- กลุ่มวิชาภาษา   
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2564) 
- กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม                             
- กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้
ชีวิต 
- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
- กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและ
เทคโนโลยี 
- กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 

 

 
30 
6 
6 
12 
6 

 
 
 
 
 
 

30 
6 
3 
 
 

12 
6 
3 

หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  และ

วิทยาศาสตร์   
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา   
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   
วิชาเฉพาะด้าน   
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม     
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม   

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 
 

 
 

 
110 
21 

3 

28 

 
52 
6 

 
103 
21 

รวมอยู่ในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

28 
 

48 
6 

หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 6 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 146 139 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

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

ชื่อปริญญา (ใหม)่ 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
                               (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering  
                               (Food Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Food Engineering) 

คงเดิม 

จำนวนหน่วยกิตรวม 146 จำนวนหน่วยกิตรวม 139 ปรบัใหม ่

 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30    

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6   ยกเลิก 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6   ยกเลิก 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12   ยกเลิก 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6   ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หมายเหตุ 

  1.1 กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม                             6 เปิดใหม ่

  11400110  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 
 ทีย่ั่งยืน 

3 (2–2–5)  

  11400111  อาเซียนศึกษา 3 (2–2–5)  

  1.2 กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้
ชีวิต 

3 เปิดใหม ่

  10700211  การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็น 
 ผู้ประกอบการที่ย่ังยืน 

3 (2–2–5)  

  1.3 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 เปิดใหม ่

  10700304  ภาษาไทยเพ่ืองานเขียนเชิง  
 วิชาการ 

3 (2–2–5)  

  10700307  ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ 
 ศตวรรษที่ 21 

3 (2–2–5)  

  10700308  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (2–2–5)  

  10700313  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ 
 นวัตกรรม 

3 (2–2–5)  

  1.4 กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและ
เทคโนโลย ี

6 เปิดใหม ่

  10400406  นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 3 (3–0–6)  

  10400407  ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 3 (3–0–6)  

  1.5 กลุ่มความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3 เปิดใหม ่

  10400502  ผู้ประกอบการนวัตกรรมทาง  
 การเกษตร 

3 (2–2–5)  

2.หมวดวิชาเฉพาะ  
     วิชาเฉพาะพื้นฐาน                           
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

113 
 

24 

2.หมวดวิชาเฉพาะ  
     วิชาเฉพาะพื้นฐาน                           
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

103 
 

21 

ลดลง 
 

ลดลง 

คม 101  หลักเคมี 1 3 (3-0-6) 10303105 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) เปลี่ยนวิชา 

คม 102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-1) 10303106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 (0-3-1) เปลี่ยนวิชา 

คศ 103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 10305103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 3 (3-0-6) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสตูรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

คศ 104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2  3 (3-0-6) 10305104 แคลคูลสัสำหรับวิศวกรรม 2  3 (3-0-6) คงเดิม 

คศ 203   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3  3 (3-0-6) 10305203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3  3 (3-0-6) คงเดิม 

ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) 10309111 ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) คงเดิม 

ฟส 112  ฟิสิกส์ 2 4 (3-3-7) 10309112 ฟิสิกส์ 2 4 (3-3-7) คงเดิม 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 3   ยกเลิก/นำไป
รวมในศึกษา

ทั่วไป 

ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)    ยกเลิก/นำไป
รวมในศึกษา

ทั่วไป 

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 31 2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 28 ลดลง 

   10404100 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพ
วิศวกรรม 

1 (1-0-2) เปิดใหม่ 

วก 102  เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) 10404103   เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วก 110 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 10401110 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 120  คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 10404102
  

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับวิศวกร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส/ 
ชือ่ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ 
และคำอธิบาย

รายวิชา 

วก 203  อุณหพลศาสตร์   3 (3-0-6) 10401203 อุณหพลศาสตร์   
 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
และคำอธิบาย

รายวิชา 

วก 206 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 10404202 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหสั 
และคำอธิบาย

รายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วก 204  กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-6) 10401204  กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-6) คงเดิม 

วก 210 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) 10401210 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) คงเดิม 

วอ 201 
 

เคมีอาหารและจุลชีววิทยา
เบือ้งต้นทางวิศวกรรมอาหาร 

3 (2-3-5) 10404221 เคมีและจุลชีววิทยาอาหาร
เบื้องต้น 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ

รายวิชาบังคับ
ก่อน 

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

วิชาเฉพาะด้าน       วิชาเฉพาะด้าน   

2.4 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 49 2.4 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 ลดลง 

วก 208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล  3 (3-0-6) คงเดิม 

วอ 313 คุณสมบัติทางกายภาพของ
ผลผลิตเกษตรและอาหาร 

3 (2-3-5) 10404211 คุณสมบัติทางกายภาพของ
ผลผลิตเกษตรและอาหาร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส/ 
รายวิชาบงัคับ

ก่อน และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

   10404241   การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและ
หุ่นยนต์เบื้องต้น               

3 (2-3-5) เปิดใหม่ 

วอ 340  การควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารและการ
จัดการด้านวิศวกรรมอาหาร  

3 (3-0-6) 10404232 การควบคุมคุณภาพและการ
จดัการด้านวิศวกรรมอาหาร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วก 301 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6) 10404301   การถ่ายเทความร้อนและหน่วย
ปฏิบัติการทางความร้อน 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วก 306 การทำความเย็น  3 (3-0-6) 10404302   การทำความเย็นและหน่วย
ปฏิบัติการทางความเย็น 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

   10404304   วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง 3 (3-0-6) เปิดใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วอ 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมอาหาร 

3 (2-3-5) 10404305 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
ทางวิศวกรรม 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วก 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3 (3-0-6) 10401308 การสั่นสะเทือนเชิงกลและการ
บำรุงรักษา 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชือ่/ 
รายวิชาบังคับ

ก่อน และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วอ 440  สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพ่ือการ
ออกแบบโรงงานอาหาร 

3 (3-0-6) 10404331 การออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วก 303 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 10404341   การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร                          3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วอ 312 การควบคุมกระบวนการแปรรูป
อาหาร 

3 (3-0-6) 10404342 ระบบควบคุมอัตโนมัติใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร               

3 (3-0-6) 
 

เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

   10404381   สัมมนาภาษาอังกฤษทาง
วิศวกรรมอาหาร 1 

1 (1-0-2) เปิดใหม่ 

วก 191  การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) 10404391  การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัส 
และคำอธิบาย

รายวิชา 

วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) 10401491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) เปลี่ยน
รายวิชาบังคับ

ก่อน และ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) 10401492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) เปลี่ยน
รายวิชาบังคับ

ก่อน และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วอ 310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูป
อาหาร 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

วอ 311 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อาหาร  

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

วอ 490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร 1 (0-2-1) 10404481 สัมมนาภาษาอังกฤษทาง
วิศวกรรมอาหาร 2 

2 (1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

วอ 491    ปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรม   
 อาหาร 

1 (0-3-1)    ยกเลิก 

วอ 492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร 3 (0-9-0)    ยกเลิก 

วอ 497 สหกิจศึกษา หรือ 6 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 16 
สัปดาห์) 

10400497 สหกิจศึกษา หรือ 6 (ปฏิบัติ ไม่
น้อยกว่า 16 
สัปดาห์) 

คงเดิม 

วอ 498 การเรียนรู้อิสระ 10400498 การเรียนรู้อิสระ 

วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

10400499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

2.5 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 2.5 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 คงเดิม 

ให้เลือกเรียนวิชาดังต่อไปน้ี และ/หรือรายวิชา
ที่หลักสูตรฯ จะเปิดสอนในอนาคต หรือวิชา  
อื่น ๆ  ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ให้เลือกเรียนวิชาดังต่อไปน้ี และ/หรือรายวิชาท่ี
หลักสูตรฯ จะเปิดสอนในอนาคต หรือวิชาอื่น 
ๆ  ท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ตาม
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

   กลุ่มวิศวกรรมอาหารเฉพาะทาง   

วอ 321   เทคโนโลยีการหมักทางวิศวกรรม
อาหาร 

3 (2-3-5) 10404421 การหมักเพ่ือผลิตอาหารสุขภาพ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส/ 
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

วอ 322 เทคโนโลยีการสกัดสำหรับ
วิศวกรรมอาหาร 

3 (2-3-5) 10404422 เทคโนโลยีการสกัดในงาน
วิศวกรรมอาหาร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

วอ 324 วิศวกรรมกระบวนการและ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่แปรรูปจากนม 
 

3 (3-0-6) 10404423 วิศวกรรมกระบวนการสำหรับ
อาหารที่แปรรูปจากนม 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/
ชื่อ และ

รายวิชาบังคับ
ก่อน 

วอ 325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
อาหารแปรรูปข้ันต้น 

3 (3-0-6) 10404424 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหาร
แปรรูปข้ันต้น 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

วอ 326 วิศวกรรมการแปรรูปผักและ
ผลไม ้

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

วอ 327 พ้ืนฐานเทคโนโลยีการอบแห้งใน
งานวิศวกรรมอาหาร 

3 (3-0-6) 10404425 พ้ืนฐานเทคโนโลยีการอบแห้งใน
งานวิศวกรรมอาหาร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

วอ 420 การออกแบบและกระบวนการ
ทำงานของเครื่องฆ่าเชื้ออาหาร
ในภาชนะปิดสนิท 

3 (3-0-6) 10404426 การออกแบบและควบคุม
กระบวนการทำงานของเครื่องฆ่า
เชื้ออาหาร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ
และรหัสวิชา 

วอ 421  การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร 

3 (3-0-6) 10404427 การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

วอ 482 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
สมัยใหม่ 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

วอ 422                   การออกแบบการทดลองสำหรับ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร                  

3 (3-0-6) 10404428 การออกแบบการทดลองสำหรับ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร                  

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
วิชา 

 

       
   กลุ่มระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม 4.0   

   10404441 การออกแบบระบบแมชชีนวิชัน
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

   10404442 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ฝัง
ตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

   10404443 ปัญญาประดิษฐ์ในงาน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

วอ 431 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วย
วิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 

 10404444 การประมวลผลและวิเคราะห์
ภาพถ่ายในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/
ชื่อ/ รายวิชา
บังคับก่อน 

และคำอธิบาย
รายวิชา 

   กลุ่มวิศวกรรมระบบสนับสนุนการผลิต   

วก 302 การเผาไหม้  3 (3-0-6) 10404451 การเผาไหม้และวิศวกรรมสีเขียว  3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา/ รายวิชา
บังคับก่อน 

และคำอธิบาย
รายวิชา 

   10404452   การออกแบบระบบความร้อนใน
งานวิศวกรรมอาหาร 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

วอ 432 ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอ
ลิกส์-นิวแมติกส์ 
 

3 (2-3-5) 10404453   เครื่องจักรกลของไหลใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัส/
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

   10404454 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
อาหาร 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

วก 454 วิศวกรรมการกำจัดของเสีย 3 (3-0-6) 10401455 วิศวกรรมการกำจัดของเสีย 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

วก 433  เครื่องสูบและพัดลม 3 (2-3-5)    ยกเลิก 

   กลุ่มนวัตกรรมทางอาหารและการ
ประกอบการ 

  

วอ 323 การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่
ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

3 (3-0-6) 10404471 เทคโนโลยีใหม่เพ่ือการแปรรูป
ด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/
ชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 

   10404472 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหาร
เพ่ือการประกอบการ 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

   10404473 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร 3 (3-0-6) เปิดใหม่ 
   10404474 ระเบียบวิธีเชิงคำนวณสำหรับ

โรงงานอาหารอัจฉริยะ 
3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี                 6 3. หมวดวิชาเลอืกเสรี                 6 คงเดิม 

ให้เลือกรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยฯ  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   

 ให้เลือกรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยฯ  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   
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เอกสารแนบ 3 
สาระการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
i. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร พ.ศ. 2559 
ii. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 

เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2464 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี 1/2564 เป็นต้น
ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหารเพิ่มข้ึน เพื่อให้มีความสามารถในการ 
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้ 
4.2 ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาแกน วิชาเอก วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก  
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง 
 5.1 การปรับปรุงชื่อหลักสูตร  คงเดิม 
 

 5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา   คงเดิม 
 

 5.3 เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 22 รายวิชา ดังนี้  
ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 11400110 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน  3 (2–2–5) 
2 11400111 อาเซียนศึกษา   3 (2–2–5) 
3 10700211 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการท่ี

ยั่งยืน   
3 (2–2–5) 

4 10700304 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ   3 (2–2–5) 
5 10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษท่ี 21  3 (2–2–5) 
6 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3 (2–2–5) 
7 10700313 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  3 (2–2–5) 
8 10400406 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา  3 (3–0–6) 
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 5.4  ยกเลิกรายวิชา จำนวน 12 รายวิชา ดังนี้ 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 
9 10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21   3 (3–0–6) 
10 10400502 ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร  3 (2–2–5) 
11 10404100 ความรู้เบ้ืองต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม 1 (1-0-2) 
12 10404241 การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและหุ่นยนต์เบ้ืองต้น               3 (2-3-5) 
13 10404304 วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง 3 (3-0-6) 
14 10404381 สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 1 1 (1-0-2) 
15 10404441 การออกแบบระบบแมชชีนวิชนัสำหรับอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร 
3 (3-0-6) 

16 10404442 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ฝังตัวและอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพส่ิง 

3 (3-0-6) 

17 10404443 ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3 (3-0-6) 
18 10404452 การออกแบบระบบความร้อนในงานวศิวกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
19 10404454 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
20 10404472 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารเพื่อการประกอบการ 3 (3-0-6) 
21 10404473 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร 3 (3-0-6) 
22 10404474 ระเบียบวิธีเชิงคำนวณสำหรับโรงงานอาหารอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 
1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
3 กลุ่มวิชาภาษา 12 
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 
5 วก 220 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-3-5) 
6 วอ 310 วศิวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 3 (3-0-6) 
7 วอ 311 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร  3 (3-0-6) 
8 วอ 491 ปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรมอาหาร 1 (0-3-1) 
9 วอ 492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร 3 (0-9-0) 
10 วอ 326 วิศวกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ 3 (3-0-6) 
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5.5  ยกเลิกรายวิชา และนำไปรวมในศึกษาทั่วไป จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

 

5.6  เปลี่ยนวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1   
เดิม 
คม 101 หลักเคมี 1 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ชนิดและการจำแนกสสาร เทคนิคการแยกสารออกจากสารผสมและสารละลาย 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว สารละลายและคอลลอยด์ 
ของแข็ง สมดุลเคมี กรด-เบส จลนศาสตร์เคมี 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห)์ 
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) 
 

ใหม่ 
10303105   เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง 

และสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีอินทรีย์ 
     (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
 

ลำดบั รายวิชา หน่วยกิต 
11 วอ 482 เทคโนโลยกีารแปรรูปอาหารสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
12 วก 433 เครื่องสูบและพัดลม 3 (2-3-5) 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 
1 ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
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10303105 Fundamental Chemistry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Atomic structure, stoichiometry, chemical bonding, properties of gas, 
liquid, solid and solution in relation with chemical kinetics, chemical equilibrium, 
acid-base, and organic chemistry. 

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

รายวิชาที่ 2   

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

  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสารเคมี เทคนิคต่าง ๆ ในทาง
การปฏิบัติการทางเคมี การอ่านและการคำนวณเลขนัยสำคัญ ปริมาณสารสัมพันธ์ การคำนวณ
เปอร์เซ็นต์ผลผลิต การคำนวณเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบในของผสม การเตรียมก๊าซและการหาค่าคงท่ี
ของก๊าซ การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารจากการลดลงของจุดเยือกแข็ง การวัดค่าความเป็นกรด-เบส
ของสารละลาย การไทเทรตระหว่างกรดและเบส อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี 

       (บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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) 

 

ใหม่ 
10303106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย และเทคนิคใน
ห้องปฎิบัติการ ปริมาณสารสัมพันธ์ การทดสอบไออนบวกและไอออนลบ เลขออกซิเดชันของธาตุ 
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ทรานซิชัน การหาค่าคงท่ีของแก๊ส สมบัติคอลลิเกทีพ อัตราและกฎอัตรา สมดุลเคมี การไทเทรต กรด-
เบส และเคมีอินทรีย์ 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10303106 Fundamental Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None 

  The practical laboratories including: the scientific method, safety and 
practical techniques, stoichiometry, testing of cations and anions, oxidation state of 
transition metals, determination of gas constant, colligative properties, rate and rate 
law of reaction, chemical equilibrium, acid-base titration and organic chemistry. 

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

 

5.7  เปลี่ยนรหสัวิชา เปลี่ยนชือ่วิชา และแก้ไขคำอธิบายรายวิชา จำนวน 13 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1   
เดิม 
วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การเขียนตัวเลข ตัวอักษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก
(Orthographic projection) การกาหนดขนาดและรายละเอียดประกอบภาพฉายออร์โทกราฟิก การ
เขียนและการให้ขนาดภาพสามมิติ ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย การเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
แบบต่าง ๆ การเขียนแผ่นคล่ี ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในงานเขียนแบบ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /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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ใหม่ 
10404103   เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การเขียนตัวเลข ตัวอักษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก

การกำหนดขนาดและรายละเอียดประกอบภาพฉายออร์โทกราฟิก การเขียนและการให้ขนาดภาพ
สามมิติ ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย การเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ การเขียนแผ่นคล่ี 
ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในงานเขียนแบบ 

     (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404103 Engineering Drawing 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

 Lettering. Orthographic projection, orthographic drawing and pictorial 
drawings. Dimensioning and tolerancing. Sectional and auxiliary views. Freehand 
sketches. Detail and assembly drawings. Basic computer-aided drawing. 

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

รายวิชาท่ี 2   

เดิม 
วก 120 คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

  ศึกษาถึงหน้าท่ีและการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
กระบวนแบบการปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบการส่ือสารของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รูปแบบการส่ังการทางานของอุปกรณ์ ปฏิบัติการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 

       (บรรยาย 2 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/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; 
Programming Practices high-level language Programming. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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ใหม่ 
10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิศวกร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ โป ร แ ก ร ม ส ำ เร็ จ รู ป  Microsoft Excel แ ล ะ  Visual Basic for 
Applications (VBA) เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐานทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมระบบสมองกลฝังตัวด้วยภาษา Python การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตทุก
สรรพส่ิง (IOT) เพื่องานวิศวกรรมอาหาร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404102 Computer Applications and Digital Technologies for Engineer 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None 

  Application of Microsoft Excel and Visual Basic for Application (VBA) for to 
solve fundamental engineering problems. Programming of embeded systems using 
Python language. Applications of digital technologies and internet of things for food 
engineering. 

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

 

รายวิชาที่ 3   
เดิม 
วอ 340 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการด้านวิศวกรรม

อาหาร  
3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการคุณภาพ การใช้สถิติกับงาน 

ควบคุมคุณภาพ แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับการวางแผนการทดลอง แผนภูมิ ควบคุม 
เครื่องมือคุณภาพขั้นพื้นฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพอาหาร GMP & HACCP 
และ ISO แนวคิดพื้นฐานในการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร โดยใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการ
จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (GMP HACCP ISO) หลักการจัดการเทคโนโลยีสะอาด
และการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมไคเซ็น 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
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FE 340      Quality Control in Food Industry and Food Engineering               3 (3-0-6) 
                Management                                             

     Prerequisite : None 
     Principle of quality control in food industry, quality management, 

application of statistical techniques for quality control, acceptance sampling plans, 
experimental designs, control charts , basic quality tools, industrial standards in food 
quality control of food industry ; GMP, HACCP and ISO, basic concept of food safety 
management system using good manufacturing practice (GMP) and hazard analysis 
and critical control point (HACCP) and the international organization for 
standardization (ISO) as a food safety control system and, in particular, its role as an 
element of public food safety regulation, Kaizen engineering. The principle of 
management of cleaner technology and green productivity. 

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

 

ใหม่ 
10404232 การควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการคุณภาพ การใช้สถิติกับงาน 

ควบคุมคุณภาพ แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับการวางแผนการทดลอง แผนภูมิควบคุม 
เครื่องมือคุณภาพขั้นพื้นฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพอาหาร แนวคิดพื้นฐานใน
การจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร โดยใช้ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการตามมาตรฐานความ
ปลอดภั ยอาหาร (GMP HACCP ISO) หลักการจัดการเทคโน โลยีสะอาดและการปรับปรุง
กระบวนการผลิต วิศวกรรมไคเซ็น 

     (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404232 Quality Control in Food Industry and Food Engineering 

Management 
3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None 
 Principle of quality control in food industry. Quality management. 

Application of statistical techniques for quality control. Acceptance sampling plans. 
Experimental designs, control charts, and basic quality tools. Industrial standards in 
food quality control of food industry. Basic concept of food safety management 
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system using good manufacturing practice (GMP) and hazard analysis and critical 
control point (HACCP) and the international organization for standardization (ISO) as 
a food safety control system.  Principle of cleaner technology and improvement of 
production process, Kaizen engineering. 

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

รายวิชาที่ 4   

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

  รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน สมการการนาความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนและการเพิ่มความสามารถในการ
ถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อนโดยการเดือดและควบแน่น สมการการถ่ายเทมวลสาร และ
หลักการความคล้ายคลึงกับการถ่ายเทความร้อน 

       (บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EA 301 Heat 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) 
 

ใหม่ 
10404301   การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401203 อุณหพลศาสตร์ 

      รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน สมการการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนและการเพิ่มความสามารถ ในการ
ถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อนโดยการเดือดและควบแน่น สมการการถ่ายเทมวลสาร และ
หลักการความคล้ายคลึงกับการถ่ายเทความร้อนหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน เช่น การออกแบบระบบ
ความร้อนในตู้อบแห้งและเครื่องสกัด เป็นต้น 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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10404301 Heat Transfers and Thermal Unit Operations  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401203 Thermodynamics 

  Modes of heat transfer.  Laws governing heat conduction, convection, 
radiation. Applications of heat exchangers and heat transfer enhancement. Boiling and 
condensation. Laws governing mass transfer and analogy with heat transfer. Unit 
operation in thermal system such as dryer and extractor. 

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

 
รายวิชาที่ 5   
เดิม 
วก 306 การทำความเย็น 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 203 อุณหพลศาสตร์ 

ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบติัไซโครเมตริกของอากาศและการทาความเย็นเบ้ืองต้น 
กระบวนการทำความเย็นในอุดมคติและกระบวนการจริง กระบวนการทำความเย็นแบบหลายข้ันตอน
ความดัน สารทำความเย็นและน้ามันหล่อล่ืน การคำนวณภาระการทาความเย็น คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ การขยายตัวของสารทาความเย็น/อุปกรณ์ตรวจวัดและการควบคุม
ระดับ การควบคุมสารทาความเย็น อุปกรณ์วาล์วต่างๆ ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและการมอนิเตอร์ 
การออกแบบระบบท่อสารทาความเย็นและถังเก็บ ความปลอดภัยในการทาความเย็น 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
EA 306      Refrigeration                                                                3 (3-0-6) 

     Prerequisite : EA 203 Thermodynamics 
     Review of thermodynamics, psychometric property of air and introduction 

of refrigeration, ideal and real refrigeration processes, multi-pressure refrigeration 
process, refrigerant and lubricating oil, refrigeration load calculations, compressors, 
condensers, evaporators, refrigerant expansion/metering devices and level control, 
refrigerant controls, valve components, electrical control and monitoring systems, 
refrigerant piping and vessel design, safety. 

          (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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ใหม่ 
10404302   การทำความเย็นและหน่วยปฏิบัติการทางความเย็น 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 10401203 อุณหพลศาสตร์ 
    วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน การประมาณค่าภาระของการทำ

ความเย็น สารทำความเย็นและการออกแบบท่อสารทำความเย็น การออกแบบอุปกรณ์ประกอบ
ระบบการทำความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการทำความเย็น วิธีการละลายน้ำแข็งของแผงทำความ
เย็น ความปลอดภัยในการทำความเย็น การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

     (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบติั 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404302   Refrigeration and Refrigerating Unit Operations  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401203 Thermodynamics 

 Single-stage and multi-stage of refrigeration cycles. Cooling load 
estimation. Refrigerant and refrigerant piping design. Refrigeration plant design. 
Refrigeration control devices. Defrosting of cooling coil. Safety in refrigeration. 
Applications in agricultue and food industries. 

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

รายวิชาที่ 6  

เดิม 
วอ 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 301 การถา่ยเทความร้อน 

  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ และวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมอาหาร 
แบบจาลองทางกายภาพ และการจำลองปัญหาในงานวิศวกรรมอาหาร และการประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้อง
เช่น การไหลแบบพลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน และการถ่ายเทมวลสาร 

       (บรรยาย 2 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
FE 410   Computer Aided Design for Food Engineering 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : EA 301 Heat Transfer 

 Use computer for design and analysis of food engineering problems. 
Physical modeling and simulations of food engineering problems and related 
applications such as fluid dynamic, heat and mass transfer. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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ใหม่ 
10404305 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบัติการทางความร้อน 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ และวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมอาหาร 
แบบจำลองทางกายภาพ และการจำลองปัญหาในงานวิศวกรรมอาหาร และการประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องเช่น 
การไหลแบบพลศาสตร์ เชิงคำนวณ การจำลองระบบทางความร้อนของการถ่ายเทความร้อนและมวล
สาร 

      (บรรยาย 2 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404305 Computer Aided Design for Food Engineering  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : 10404301 Heat Transfer and Thermal Unit Operations 

  Use computer-aids for design and analysis of food engineering problems. 
Physical modeling and simulations of food engineering problems and related 
applications such as computational fluid dynamic, thermal system design in heat and 
mass transfer. 

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

 

รายวิชาที่ 7   
เดิม 
วอ 440   สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การออกแบบเชิงสุขลักษณะของอาคาร พื้น ส่ิงอานวย และเครื่องมือ การเลือกวัสดุ การ
สุขภิบาลท่ีดี การควบคุมป้องกันจุลินทรีย์ สารภูมิแพ้ และอันตรายทางเคมีและกายภาพ การเกิดไบ
โอฟิมล์ การทำความสะอาดและสารทำความสะอาด ทำจัดการของเสียและอุปกรณ์บรรจุ การ
ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และการจัดการระบบสุขาภิบาล 

 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
FE 440       Hygienic and Sanitary Design for Plant                                      3 (3-0-6) 

     Prerequisite : None 
     Introduction to sanitary design of building and ground, facilities, and 

equipment. Material selection. Sanitary best practice. Microorganism, pent, and 
allergen control. Chemical and physical hazard control. Biofilm. Cleaning and agent; 
cleaing and sanitizing method; Handling of waste and waste container; Verification of 
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sanitary; Management of sanitary operation 
          (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
 

ใหม่ 
10404331   การออกแบบโรงงานอาหาร 3 (3-0-6) 

 วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
    สมดุลมวลของสายการผลิตอาหาร การออกแบบและวางผังตําแหน่งเครื่องจักร การ 

ออกแบบเชิงสุขลักษณะของอาคารภายในและภายนอก การออกแบบเพื่อป้องกันการปนเป้ือนข้าม 
และการควบคุมจากสัตวพาหะ การออกแบบระบบทําความสะอาด ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันไฟ
ไหม้ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น 

         (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404331 Food Plant Design 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Food production line balancing. Design and layout of food machinery. 
Hygienic design of building, interior and exterior. Design for prevention of cross-
contamination and pest control. Design of cleaning system, sanitation, and fire 
protection. Basic engineering economy. 

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

รายวิชาที่ 8   

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

วก 208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 
  หลักการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม การออกแบบ

ช้ินส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย ทฤษฎีความเสียหายและความเค้นชนิดต่าง ๆ การต่อช้ินงานด้วยสลัก
เกลียวและหมุดย้า ล่ิมและสลัก เพลาส่งกาลัง สปริง กรูส่งกาลัง การถ่ายทอดกาลังด้วยคับปลิง เฟือง 
สายพานและโซ่ และการออกแบบโครงงาน การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร 

       (บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/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, Material Selection for Design of Agriculture and Food 
engineering. 

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

ใหม่ 
10404341  การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร                          3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401204 กลศาสตร์ของแข็ง และ  

10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 
      หลักการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม ทฤษฎีความเสียหาย 

การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย การปรับใช้และการติดต้ังเครื่องมือลําเลียงผลิตภัณฑ์อาหาร 
การออกแบบเครื่องมือลําเลียง ประเภทสายพาน โซ่กระพ้อ และนิวแมติก 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404341 Food Machine Design  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401204 Mechanics of Solids and 

10401208 Theory of Machinery 
  Fundamental of mechanical design. Properties of materials. Theories of 

failure. Design of simple machine elements. Adjustment and installation of food  
conveying equipment. Design of belt, chain, bucket and pneumatic. 

   (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาที่ 9   
เดิม 
วอ 312   การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2 และ 

ฟส 112 ฟิสิกส์ 2 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การสร้างและวิเคราะห์แบบจาลองกระบวนการผลิตอาหาร 

อุปกรณ์ควบคุมเชิงเส้น การควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพและสมรรถนะ อุปกรณ์วัด
และควบคุม การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
FE 312       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) 
 

ใหม่ 
10404342   ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปอาหาร               3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 10305104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2 และ 
10309112 ฟิสิกส์ 2 

    หลักการควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมลำดับกระบวนการ การ
ประเมินสมรรถนะของระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักการสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองกระบวนการ
ผลิตอาหาร การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

     (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404342 Automatic Control Systems in Food Processing 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305104 Calculus for Engineering 2 and 

       10309112 Physics 2 
 Automatic control principles. Feedback control. Sequence control. 

Principles of food engineering systems modelling and analysis. Applications of 
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automatic control system in food and related industries. 
 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

 
รายวิชาที่ 10   

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

  การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขา
วิศวกรรมอาหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการนาเสนองานในการประชุมวิชาการ 

       (บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/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. 

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

ใหม่ 
10404481   สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 2 2 (1-2-3) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง การประมวลความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมในสาขา
วศิวกรรมอาหาร การนำเสนอการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร ทักษะและ
เทคนิคการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404481 Food Engineering Seminar 2  2 (1-2-3) 
 Prerequisite : None 

  Advanced exploring and compiling the knowledge, technology and 
innovation in food engineering. Presentation related to analysis and synthesis of food 
engineering knowledge. Skills and techniques for presentation in national academic 
conference. 

   (Lecture 1 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour /week) 
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รายวิชาที่ 11   
เดิม 
วอ 321  เทคโนโลยีการหมักทางวิศวกรรมอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 สารอาหารท่ีต้องการในการหมัก, การหมักในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว, การหมักในอาหาร
เล้ียงเช้ือแข็ง, อันตรกิริยาของจุลินทรีย์, การวิเคราะห์การควบคุมฟลักซ์, การวิเคราะห์ทางสถิติและ
การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการหมัก, การออกแบบถังหมัก, กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติก, 
กรรมวิธีการผลิตไซลิทอล, กรรมวิธีการหมักเช้ือราเห็ดเพื่อผลิตยา 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
FE 321       Fermentation Technology in Food Engineering                         3 (2-3-5) 

     Prerequisite : None 
     Nutritional requirements for fermentation, Submerged Fermentation, Solid 

Fermentation, Mathematical Model for Fermentation, Microbial Interaction, Flux 
Control Analysis, Statistical Analysis and Optimization in Fermentation Processes, 
Bioreactor Design, Lactic Acid Fermentation Processes, Xylitol Fermentation 
Processes, Fungal Fermentation Processes for Pharmaceutical. 

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

 

ใหม่ 
10404421   การหมักเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ 3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ประโยชน์ทางยาของเห็ด สารอาหารท่ีต้องการในการหมัก อุปกรณ์และเครื่องมือในการ

หมัก การหมักในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว การหมักในอาหารเล้ียงเช้ือแข็ง การสกัดสารสำคัญจากไมซี
เลียมเห็ด การวิเคราะห์ทางสถิติและการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการหมักและสกัด 
 
รายวิชาที่ 12   
เดิม 
วอ 432   ระบบและเครื่องจักรกลไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 206 กลศาสตร์ของไหล 

กำลังของระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ อุปกรณ์ไอดรอลิกและนิวแมติกส์ท่ีใช้ในระบบ
เครื่องสูบไฮดรอลิกชนิดต่าง ๆ เครื่องอัดลม ล้ินควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในท้ังสอง
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ระบบ กระบอกไฮดรอลิกส์ กระบอกลม มอเตอร์ไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ลม สัญลักษณ์และการ
ออกแบบวงจรของท้ังสองระบบ การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของท้ัง 2 ระบบ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
FE 432       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) 
 

ใหม่ 
10404453   เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : 10404202 กลศาสตร์ของไหล 
    การจำแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องสูบ กฎของเครื่องสูบ โบลเวอร์ และเครื่องอัด

อากาศท่ีใช้ในระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก การคำนวณหาขนาดและปรเสิทธิภาพของเครื่องจักรกล
ของไหล การออกแบบระบบท่อสำหรับการจ่ายของไหล การคำนวณหาค่าของการสูญเสียแรงเสียด
ทานของท่อ การคำนวณกำลังขับ การประยุกต์ใช้และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของเครื่องจักรกลของ
ไหลในอุตสาหกรรมอาหาร 

     (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10404453   Fluid Machinery in Food Industry 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : 10404202 Fluid Mechanics  

 Classification and characteristic of pumps. Blowers and compressors used 
in hydraulic and pneumatic systems. Calculation of capacity and efficiency of fluid 
machinery. Design of piping system for fluid distribution. Pipe friction loss 
calculation. Driving power calculation. Application and solution of occurring 
problems of fluid machinery in food industry. 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 
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รายวิชาที่ 13  

เดิม 
วอ 323   การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

  ตอนท่ี 1 นวัตกรรมการแปรรูปอาหารโดยความร้อน: การแปรรูปอาหารด้วยเทคนิค
สมัยใหม่สาหรับงานวิศวกรรมอาหาร, การเกิดความร้อนแบบโอห์มมิค, การใช้คล่ืนความร้อนจากรังสี
อินฟาเรทในการแปรรูปอาหาร, การเกิดความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟในงานอุตสาหกรรมอาหาร, การ
พัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีคล่ืนวิทยุ ตอนท่ี 2 นวัตกรรมการแปรรูป
อาหารโดยไม่ใช้ความร้อน : การแปรรูปอาหารด้วยเทคนิคการใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลล์, การแปรรูป
อาหารด้วยแรงดันสูง และตอนท่ี 3 เทคโนโลยีใหม่แบบผสมผสานสาหรับการแปรรูปอาหาร : 
เทคโนโลยีการทาแห้งแบบผสมผสาน, การแปรรูปด้วยการทอดสูญญากาศ 

       (บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
FE 323   Emerging of thermal and non thermal processing 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

 Focuses on recent technological innovations in food processing, Part 1 
Emerging of Thermal Processing: Emerging Technologies for Food Engineering, Ohmic 
Heating, Infrared Heating for Food Processing, Microwave Heating for Food Processing, 
Development of Radio Frequency Technology for Agro Processing Industry, Part 2 
Emerging Non-Thermal Processing: Food Processing using Electrical Plus Technic, High 
Pressure for Food Processing and Part 3 Hybrid Emerging Technology for Food 
Processing: Hybrid Drying Technology, Vacuums Fryer Technologies 

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

ใหม่ 
10404471  เทคโนโลยีใหม่เพื่อการแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    

      กระบวนการแปรรูปและอุปกรณ์ทางความร้อนขั้นสูงในวิศวกรรมอาหารเช่น ไมโครเวฟ , 
อินฟราเรด รังสีอัลตราไวเลต สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะ กระบวนการความร้อนแบบโอห์มมิค 
กระบวนการแปรรูปและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้ความร้อนขั้นสูงในวิศวกรรมอาหารเช่น การใช้ความดันสูง 
เทคโนโลยีโอโซน, กระบวนการโฮโมจิไนซ์, เทคโนโลยีการทำไมโคร/นาโนบับเบ้ิล 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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10404471 Emerging Technologies for Thermal and Non-Thermal 
Processing   

3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None 
  Advanced thermal process and equipment in food engineering, e.g., 

microwave, infrared, ultraviolet, pulse electric field, ohmic heating. Advanced non-
thermal process and equipment in food engineering, e.g., high pressure, ozone 
technology, homogenization, micro/nano bubble technology. 

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

 

5.8 เปลี่ยนรหัสรายวิชา เปลี่ยนชือ่วิชา และเปลี่ยนรายวิชาบังคบัก่อน จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาท่ี 1   
เดิม 

วอ 201 
 

เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบ้ืองต้นทางวิศวกรรมอาหาร 
วิชาบังคับก่อน: คม 101 หลักเคมี 

3 (2-3-5) 

       ความสำคัญของเคมีอาหาร องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการอาหาร 
การเปล่ียน แปลงทางเคมีของอาหารท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูปและเก็บรักษา การ
วเิคราะห์ทางเคมีของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร  การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ในอาหาร การควบคุมและ
ทำลายจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการการผลิตและการเก็บรักษา การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
อาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร และการสุขาภิบาลอาหาร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบติั 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง) 

FE 201   Introduction to Food Chemistry and Microbiology for Food 
Engineering 

3 (2-3-5) 

 Prerequisite : CH 101 Principles of Chemistry 1 
        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 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/ week) 
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ใหม่ 
10404221  เคมีอาหารและจุลชีววิทยาอาหารเบ้ืองต้น  3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 แนวคิดพื้นฐานทางเคมีอาหาร ความสำคัญของเคมีอาหาร องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่า
ทางโภชนาการอาหาร น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และรงควัตถุ การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีของอาหารท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูปและการเก็บรักษา การวิเคราะห์ทาง
เคมีอาหาร จุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์และรา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร กระบวนการ
ควบคุมและการทำลายจุลินทรีย์รวมท้ังอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหาร กระบวนการผลิต อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในกระบวนการผลิตอาหารจากการใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404221 Introduction to Food Chemistry and Microbiology  3 (2-3-5) 
            Prerequisite : None 

Basic concept of food chemistry. Importance of food chemistry. Chemical 
composition of food and their nutrition values, water, carbohydrate, protein, lipid, 
mineral, vitamin and pigments. Changes of chemical composition during processing and 
storage, Food chemical analysis. Microorganism in food including bacteria yeast and 
mold. Factors affecting growth of microorganisms. Microbial contamination. 
Determination of microorganism in food. Process, devices and machines for control and 
elimination of microorganisms during food processing and storage. Process, devices and 
machines for food production from microorganism usage. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-study 5 hours/week) 
 
รายวิชาที่ 2   
เดิม 
วอ 324   วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีแปรรูปจาก

นม 
3 (3-0-6) 

 วิชาบงัคับก่อน : วอ 260 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบ้ืองต้นทางวิศวกรรมอาหาร 
 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนม พื้นฐานของกระบวนการจัดการและ

จัดเก็บนม การเก็บรักษา การประกันคุณภาพ กระบวนการทางความร้อน (การพาสเจอร์ไรซ์และสเตอริ
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ไรซ์) การหมุนเหวี่ยงแยก การโฮโมจีไนซ์ กระบวนการทาให้นมเข้มข้น กระบวนการให้ความเย็นและแช่
แข็ง การบรรจุ ภาชนะสาหรับบรรจุและกระบวนการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ (นม ครีม ไอศกรีม เนย นม
เข้มข้น นมผง และชีส) ระบบขนส่ง การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์จากนม 

            (บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
FE 324   Process Engineering and Technology of Dairy Foods 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : FE 260 Introduction to Food Chemistry and Microbiology for  

                   Food Engineering 
 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 and cheese), transportation 
systems, production plant design. 

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

ใหม่ 
10404423  วิศวกรรมกระบวนการสำหรับอาหารท่ีแปรรูปจากนม 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10404221 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาอาหารเบ้ืองต้น 

 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนม พื้นฐานของกระบวนการจัดการและ

จัดเก็บนม การเก็บรักษา การประกันคุณภาพ กระบวนการทางความร้อน (การพาสเจอร์ไรซ์และสเตอริ

ไรซ์) การหมุนเหวี่ยงแยก การโฮโมจีไนซ์ กระบวนการทำให้นมเข้มข้น กระบวนการให้ความเย็นและแช่

แข็ง การบรรจุ ภาชนะสำหรับบรรจุและกระบวนการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ (นม ครีม ไอศกรีม เนย นม

เข้มข้น นมผง และชีส) ระบบขนส่ง การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงานผลิต

ผลิตภัณฑ์จากนม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404423 Process Engineering for Dairy Foods 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10404221 Introduction to 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 
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processes, cooling and freezing, packaging and packing process. Dairy  products such as 
liquid milk cream, ice cream, butter, concentrated milks, milk powder and cheese. 
Transportation systems. Production plant design. 

        (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
                
5.9 เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน และแก้ไขคำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1   
เดิม 

วก 491 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง และ 

                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 301 การถ่ายเทความร้อน หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ การทดสอบเครื่องยนต์ การ
ควบคุมอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์ทางวิศวกรรม เช่น การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและ
น้ำหนัก 

 

                 (บรรยาย 0 ช่ัวโมง, ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง,  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
   EA 491 Engineering Laboratory  1 1 (0-3-1) 
  Prerequisite :  EA 204  Mechanics of Solids, and 

 EA 206  Fluid Mechanics and  
                    EA 301  Heat Transfer or 
          As Approved by Program Committee 

 

Fundamental laboratories for Air Condition, Engine test, Automatic 
Control, Sensor system for engineering i.e. Temperature, Pressure, Flow rate and 
Weight. 

   (Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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ใหม่ 
10401491 

 
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 

 
1 (0-3-1) 

 วิชาบังคับก่อน : 10401204 กลศาสตร์ของแข็ง และ 
                    10404202 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    10401301 การถ่ายเทความร้อน หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 

          การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับวิชาอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน ระบบการทำความเย็น ทฤษฎีทางเครื่องจักรกล และการ
ทดสอบเครื่องยนต์ 

       (บรรยาย 0 ช่ัวโมง, ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง,  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 10401491 Engineering Laboratory  1 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  10401204 Mechanics of Solids, and 

           10404202 Fluid Mechanics and  
                    10401301 Heat Transfer or 
          As Approved by Program Committee 

 

 Fundamental laboratories for Thermodynamics, Mechanics of fluid, 
Mechanic of solid, Heat transfer, Mechanics of machinery, Refrigeration and Engine test. 

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

รายวิชาที ่2 
เดิม 
วก 492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง และ 

                    วก 206 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    วก 301 การถ่ายเทความร้อน หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของไหล วัสดุวิศวกรรม                  
อุณหพลศาสตร์การถ่ายเทความร้อนระบบการทำความเย็น และทฤษฎีทางเครื่องจักรกล 

      (บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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EA 492 Engineering Laboratory  2 1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  EA 204  Mechanics of Solids, and 

 EA 206  Fluid Mechanics and  
                     EA 301  Heat Transfer 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. 

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

   ใหม่ 
10401492 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2     1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401204 กลศาสตร์ของแข็ง และ 

                    10404202 กลศาสตร์ของไหล และ 
                    10401301 การถ่ายเทความร้อน หรือ 
                    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับวิชาอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน ระบบการทำความเย็น ทฤษฎีทางเครื่องจักรกล และการ
ทดสอบเครื่องยนต์ 

       (บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10401492 Engineering Laboratory  2      1 (0-3-1) 
 Prerequisite :  10401204  Mechanics of Solids, and 

           10404202  Fluid Mechanics and  
                     10401301  Heat and Mass Transfer or 
  As Approved by Program Committee 

 

Fundamental laboratories for Thermodynamics, Mechanics of fluid, 
Mechanic of solid, Heat transfer, Mechanics of machinery, Refrigeration and Engine 
test. 

  (Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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5.10 เปลี่ยนชื่อรายวิชา และแก้ไขคำอธบิายรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา ดังนี ้
เดิม 

วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 วิชาบงัคับก่อน : คศ 103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 และ 

                    ฟส 111 ฟิสิกส์ 1                     
 

การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
จุดศูนย์ถ่วงคาน ความฝืด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นท่ี ความรู้
เบื้องต้นทางพลศาสตร์วิศวกรรม 

 

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

           PH 111 Physics 1 
 

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

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

ใหม่ 
10401201 

 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

 
3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 10305103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 และ 
                    10309111 ฟิสิกส์ 1                     

 

          การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล 
จุดศูนย์ถ่วงคาน ความฝืด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นท่ี ความรู้
เบ้ืองต้นทางพลศาสตร์วิศวกรรม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401201 Engineering Mechanics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305103 Calculus for Engineering 1, and 

                   10309111 Physics 1  
 

 Fundamental laboratories for Thermodynamics, Mechanics of fluid, 
Mechanic of solid, Heat transfer, Mechanics of machinery, Refrigeration and Engine test. 

        (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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5.11 เปลี่ยนรหัสวิชา และคำอธิบายรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่ 1   
เดิม 

วก 203 อุณหพลศาสตร์   3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : คศ 103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 และ 

                    ฟส 111 ฟิสิกส์ 1                     
 

เนื้อเดียวกัน พลังงาน การแปลงสภาพพลังงาน งานและความร้อน การถ่ายเทความ
ร้อนพื้นฐาน กฎข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ของคุณสมบัติของสารอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนท์ เอนโทร
ปี สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ 

 

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

 PH 111 Physics 1                     
 

Properties of pure substance. Energy and energy converslon. Work and 
heat. Baslc heat transfer. First and Second laws of Thermodynamics. Carnot cycle. 
Entropy, Irreversibility and Availability. 

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

ใหม่ 
10404203 

 
อุณหพลศาสตร์   

 
3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 10305103 แคลคูลัสสำหรบัวศิวกรรม 1 และ 
                    10309111 ฟิสิกส์ 1                     

 

             เนื้อเดียวกัน พลังงาน การแปลงสภาพพลังงาน งานและความร้อน การถ่ายเทความ
ร้อนพื้นฐาน กฎข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ของคุณสมบัติของสารอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนท์ เอนโทรปี 
สภาพการส่งผ่านย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ 

       (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
 10404203 Thermodynamics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10305103 Calculus for Engineering 1, and 

                  10309111 Physics 1                     
 

   Properties of pure substance. Energy and energy converslon. Work and 
heat. Baslc heat transfer. First and Second laws of Thermodynamics. Carnot cycle. 
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Entropy, Irreversibility and Availability. 
        (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

 
รายวิชาที่ 2 
เดิม 
วก 206 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนต์ตัม 
และสมการพลังงาน สมการความต่อเนื่องและการเคล่ือนท่ีการวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง 
การไหลคงท่ีท่ีไม่ยุบตัว การวัดอัตราการไหล 

      (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
EA 206 Fluid Mechanics 3 (3-0-6) 
 Prerequisite :  EA 201  Engineering Statics  

Properties of fluid, fluid static; floatation; momentum and energy 
equations; equation of continuity and motion; dimensional analysis and similitude; 
steady incompressible flow; flow measurement. 

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

   ใหม่ 
10404202 กลศาสตร์ของไหล     3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการอนุรักษ์มวล สมการโมเมนตัมและสมการ
พลังงาน การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงกัน การไหลแบบคงตัวของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ใน
ท่อ การวัดการไหล บทนำเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล 
10404202 Fluid Mechanics      3 (3-0-6) 

 Prerequisite : 10401201 Engineering Statics  
Properties of fluid. Fluid static. Continuity equation. Momentum and 

energy equations. Similitude and dimensional analysis. Steady flow of incompressible 
fluids in pipes. Flow measurement. Introduction of fluid machinery. 

          (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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รายวิชาที่ 3 
เดิม 
วก 191 การฝึกงานโรงงาน 1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานช่างไม้ งานช่างเครื่องมือกล งานช่างปรับแต่ง งานโลหะ
แผ่น งานเช่ือมโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า 

      (บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบติั 3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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) 
 

   ใหม่ 
10404391 การฝึกงานโรงงาน     1 (0-3-1) 
 วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี  

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงงาน ความเข้าใจช้ินส่วนและการประกอบช้ินงาน 
การวัดช้ินงานและคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องจักร งานขึ้นรูปและงาน
สร้างแผ่นโลหะและเหล็กปลอดสนิม การเช่ือมแก๊สและไฟฟ้าของเหล็กปลอดสนิม การกัดเฟืองและ
เครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) 

       (บรรยาย 0 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404391 Workshop Practices      1 (0-3-1) 
 Prerequisite : None  

Safety in workshop. Part and assembly drawing recognition. Work-piece 
measuring and material properties. Hand tools and machine tools. Metal and stainless 
steel machining and sheeting. Gas and electric welding on stainless steel. Gear milling 
and computerized numerical control (CNC) machines. 

  (Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour /week) 
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5.12 เปลี่ยนชื่อรายวิชา และรหัสรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม 

วอ 420 การออกแบบและกระบวนการทำงานของเครื่องฆา่เช้ืออาหารใน
ภาชนะปิดสนิท 

3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                      
การผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท (กระป๋อง ถุงรีทอร์ทเพาซ์ ขวดแก้ว) ด้วยความร้อน 

หลักการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน เครื่องฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในอาหารภาชนะปิดสนิท เครื่องฆ่าเช้ือแบบ
ความดันสูงกว่าปกติ เครื่องฆ่าเช้ือระบบหมุนและระบบแรงดันน้า ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องฆ่า
เช้ือ การออกแบบ การควบคุมกระบวนการ การติดต้ังและการทางานของเครื่องฆ่าเช้ือ การกระจาย
ความร้อนในเครื่องฆ่าเช้ือและการทดสอบการแทรกผ่านความร้อนในอาหารเพื่อสามารถกาหนด
อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเช้ือ น้าท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุอาหารและการควบคุม
คุณภาพ 

 

 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
   FE 420 Retort Design and Operations for 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) 
 

ใหม่ 
10404426 

 
การออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องฆ่าเช้ืออาหาร 

 
3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                      
          การผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท (กระป๋อง ถุงรีทอร์ทเพาซ์ ขวดแก้ว) ด้วยความร้อน 

หลักการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน เครื่องฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในอาหารภาชนะปิดสนิท เครื่องฆ่าเช้ือแบบความ
ดันสูงกว่าปกติ เครื่องฆ่าเช้ือระบบหมุนและระบบแรงดันน้ำส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องฆ่าเช้ือ การ
ออกแบบ การควบคุมกระบวนการ การติดต้ังและการทำงานของเครื่องฆ่าเช้ือ การกระจายความร้อน
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ในเครื่องฆ่าเช้ือและการทดสอบการแทรกผ่านความร้อนในอาหารเพื่อสามารถกำหนดอุณหภูมิและ
เวลาในการฆ่าเช้ือ น้ำท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุอาหารและการควบคุมคุณภาพ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
 10404426 Design and Process Control of Food Machinery Retort    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) 
 

5.13 เปลี่ยนรหัสวิชา  จำนวน 6 รายวชิา ดังนี้ 
ลำดับ รหัสวิชา 

(เดิม) 
รหัสวิชา 
(ใหม่) 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1 วอ 322 10404422 เทคโนโลยีการสกัดในงานวิศวกรรมอาหาร 3 (2-3-5) 
2 วอ 325 10404424 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป

ขัน้ต้น 
3 (3-0-6) 

3 วอ 327 10404425 พื้นฐานเทคโนโลยีการอบแห้งในงาน
วิศวกรรมอาหาร 

3 (3-0-6) 

4 วอ 421 10404427 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 (3-0-6) 

5 วอ 422 10404428 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร                  

3 (3-0-6) 

6 วก 454 10401455 วิศวกรรมการกำจัดของเสีย 3 (3-0-6) 
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5.14 เปลี่ยนรหัสรายวิชา เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน และแก้ไขคำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 
รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาท่ี 1   
เดิม 

วอ 313 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 204 กลศาสตร์ของแข็ง  

ลักษณะทางกายภาพ ความรู้พื้นฐานทางรีโอโลยี สมบัติทางอีลาสติก วิสโคอีลาสติก
และความส่ันสะเทือน ปัญหาการสัมผัส ความเสียหายของผลิตภัณฑ์เกษตรเนื่องจากการกระทาแบบ
สัมผัสพลวัตและสถิต 

 

                 (บรรยาย 2 ช่ัวโมง, ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง,  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
   FE 313 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) 
 
ใหม่ 
10404211 

 
คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร 

 
3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : 10309111 ฟิสิกส์ 1  
          ลักษณะทางกายภาพพื้นฐานของผลผลิตเกษตรและอาหาร ความรู้พื้นฐานทางรีโอโลยี 

สมบัติทางอีลาสติก ความเค้นสัมผัส ความเสียหายเชิงกลของผลผลิตเกษตร คุณสมบัติเชิงเนื้อสัมผัส
ของอาหาร คุณสมบัติทางความร้อน 

       (บรรยาย 2 ช่ัวโมง, ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง,  ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
 0404211 Physical Properties of Agricultural and Food Products 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : 10309111 Physics 1  

Physical properties of agricultural and food products. Fundamentals of 
rheology. Elastic, viscoelastic and impact properties. Contact stress. Damage of 
agricultural products. Textural properties of foods. Thermal properties of foods. 

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

เดิม 
วก 302   การเผาไหม้ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 301 การถ่ายเทความร้อน 

  เช้ือเพลิง สมบัติของเช้ือเพลิง การวิเคราะห์ปริมาณสัมพันธ์ของการเผาไหม้ การวิเคราะห์
อุณหภูม-ิพลังงาน เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบป่ันป่วน เปลวไฟชนิดแพร่
และเปลวไฟชนิดผสมก่อน เสถียรภาพของเปลวไฟ การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง หัวเผาของแก๊สและน้ามัน 
การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

       (บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EA 302 Combustion  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : EA 301 Heat Transfer 

 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) 
 

ใหม่ 
10404451   การเผาไหม้ 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401203 อุณหพลศาสตร์ 

      เช้ือเพลิง สมบัติของเช้ือเพลิง การวิเคราะห์ปริมาณสัมพันธ์ของการเผาไหม้ การวิเคราะห์
อุณหภูมิ พลังงาน เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบป่ันป่วน เปลวไฟชนิดแพร่
และเปลวไฟชนิดผสมก่อน เสถียรภาพของเปลวไฟ การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง หัวเผาของแก๊สและน้ามัน 
การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม ้

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
10404451 Combustion  3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401203 Thermodynamics 

  Fuel and 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) 
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5.15 เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน และแก้ไขคำอธิบายรายวิชา จำนวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 

เดิม 
วก 308 การส่ันสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : วก 303 การออกแบบเครื่อจักรกล   

ทฤษฎีเบื้องต้นของการส่ันสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮา
โมนิคส์ การส่ันสะเทือนเชิงเส้น ระบบส่ันสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การส่ันสะเทือนแบบ
บังคับกระตุ้นช่ัวขณะ การส่ันสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การคานวณเชิงตัวเลข การ
ส่ันสะเทือนแบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการส่ันสะเทือน 

      (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /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) 
 

   ใหม่ 
10401308 การส่ันสะเทือนเชิงกลและการบำรุงรักษา     3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล  

ทฤษฎีเบ้ืองต้นของการส่ันสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาโม
นิคส์ การส่ันสะเทือนเชิงเส้น ระบบส่ันสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การส่ันสะเทือนแบบบังคับ
กระตุ้นช่ัวขณะ การส่ันสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ การคำนวณเชิงตัวเลข การส่ันสะเทือน
แบบต่อเนื่องการลดและควบคุมการส่ันสะเทือน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
10401308 Vibrations and Maintenance 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10401208 Theory of Machinery  

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 
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reduce and control vibration. 
  (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 

 

5.16 เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปลี่ยนรหัสรายวิชา เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน และแก้ไขคำอธิบาย
รายวิชา จำนวน 1 รายวิชา ดังนี ้

เดิม 
วอ 431   การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ส่วนประกอบและหลักการทางานระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบขนาด รูปร่างและตาหนิบนอาหาร 
นวัตกรรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 
FE 431       Image Analysis Techniques for Food Quality Inspection            3 (3-0-6) 

     Prerequisite : None 
     Components and principles 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 techniques. 

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

ใหม่ 
10404444   การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวศิวกร 
    พื้นฐานเกี่ยวกับภาพดิจิทัล ปริภูมิของสี การแปลงภาพ การตรวจวัดลักษณะสี การ

ตรวจวัดรูปร่าง การตรวจวัดลักษณะของพื้นผิว การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
     (บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง /สัปดาห์) 

10404444 Image Processing and Analysis for Food and Agro-Industry 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : 10404102 Computer Application and Digital Technologies for 

Engineer 
 Introduction to digital image. Color space. Image transformation. Inspection 

of color, shape, texture, applications in food and agro-industry. 
 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours /week) 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  

1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายจตุรภัทร  วาฤทธิ์  

 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Jaturapatr Varith 
 ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่ง 
สาขาวิชา 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
ประธานหลักสูตร 
วิศวกรรมอาหาร 

 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ 089-755-2145  

โทรสาร 053-878113 
 

  E-mail Address : jatuphon@mju.ac.th 
2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Biological Systems 

Engineering 
Washington State University, 
U.S.A. 

2544 

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

2542 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
 
3. 

 
สาขาวชิาที่มีความชำนาญพิเศษ 

 1. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารช้ันสูงด้วยไมโครเวฟ 
 2. เทคโนโลยีโอโซนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 3. การอบแห้งแบบระเหิด ไมโครเวฟ และสุญญากาศ 
 4. หลักการและทฤษฎีทางวิศวกรรมอาหาร  
 5. การวิเคราะห์ทางคุณสมบัติทางกายภาพ  คุณสมบัติทางความร้อน และการถ่ายเทความร้อนใน

การแปรรูป 
 6. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและควบคุมระบบเครื่องกลอาหาร  
 7. เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
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 8. Agritronics สำหรับงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 

 2560-2561 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 2556-2559 คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2548-2551 รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2537- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ / รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร (2558) 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 2549 - ปัจจุบัน เป็น Associate Editor และเป็น Managing Editor ของวารสาร Maejo 

International Journal of Science and Technology. Impact factor = 0.326 
6.  ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 2563-2564 หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนกับผลลําไยสดเพื่อทดแทนการ

รมแกส๊ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี
งบประมาณ 2563 
2560-2561: เป็นหัวหน้าโครงการ MJU Smart Farm รับผิดชอบในการบูรณาการระบบ IOT 
เช่ือมต่อกันระหว่าง Smart Farm Control และ MJU Big data center (วงเงิน 17 ล้าน บ.) 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปียอ้นหลัง) 
 Asghar, M., Yusof, Y. A, Noriznan Mokhtar, M., Ya'acob, M., M. Ghazali, H., Varith, 

J., Chang, L. S., Manaf, Y. 2020. Effect of processing methods on 
vitamin profile, antioxidant properties and total phenolic contents of 
coconut (Cocos nucifera L.) sugar syrup. Journal of the Science of 
Food and Agriculture. DOI: 10.1002/jsfa.10446. 

 Sujinda, J Varith, S Jaturonglumlert, R Shamsudin. 2020. Closed-loop 
temperature control during microwave freezedrying of carrot slices. 
Maejo International Journal of Science and Technology 14 (1), 81-92. 

 Thaisamak, S Jaturonglumlert, J Varith, K Narkprasom, C Nitatwichit. 2020. Effect 
of combined between microbubble and ultrasonic of c-phycocyanin 
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extraction from s. Platensis. International Journal of Geomate. 18 (65), 
124-131. 

 S Kaewdam, S Jaturonglumlert, J Varith, C Nitatwichit, K Narkprasom. 2019. 
Kinetic models for phycocyanin production by fed-batch cultivation of 
the spirulina platensis. International Journal of Geomate 17 (61), 187-
194. 

 Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., and Nitatwichit, C. 2019. 
Kinetic Model of Ultrasonic-Assisted Extraction with Controlled 
Temperature of C-Phycocyanin from S. Platensis. International Journal 
of Geomate, 16(55), 176-183. 

 Sintuya, P., Narkprasom, K., Jaturonglumlert, S., Whangchai, N., Peng-Ont, D., and 
Varith, J. 2018. Effect of Gaseous Ozone Fumigation on 
Organophosphate Pesticide Degradation of Dried Chilies. Ozone-
Science & Engineering, 40(6), 473-481. 

 Abd Rahman, N. F., Shamsudin, R., Ismail, A., Shah, N. N. A. K., and Varith, J. 
2018. Effects of drying methods on total phenolic contents and 
antioxidant capacity of the pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) peels. 
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 50, 217-225. 

8. ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

- 
10.   ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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1. ประวัติ 
ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายพูนพัฒน์ พูนน้อย 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Poonpat Poonnoy 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร 
หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

          มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  
 จังหวัดเชียงใหม่  50290 
 โทรศัพท์ : 053875000  โทรสาร  : 053878010  
 E-mail Address : poonpat@mju.ac.th 

 

2.   ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2550 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2546 

วศ.บ.  วศิวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2544 
 
3.   สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
     1)  ระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร         
     2)  ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 
4.   ประวัติการทำงาน 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
2558-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ 
2553-2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2550-2553 อาจารย์ 
 

mailto:poonpat@mju.ac.th
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5.  ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลงั) 
1. การพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์วิชันเพื่อการคัดขนาดกุ้งสดเด็ดหัวไว้หาง 

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (หัวหน้าโครงการ) ปี 2561  
2. การพัฒนาระบบไบโอรีแอคเตอร์จมช่ัวคราวเพื่อการผลิตพืชระดับอุตสาหกรรม 

สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ) ปี 
2560 

3. การพัฒนาระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบท่อแรงดันร่วม สนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ (หัวหน้าโครงการ) ปี 2560 

 
6.    ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)  
 - 
7.    ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 - 
8.    ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
นนท์ ปิ่นเงิน และ พูนพัฒน์ พูนน้อย. 2562. การพัฒนาราสป์เบอร์รีไพสำหรับควบคุมระบบไบโอรี

แอคเตอร์จมช่ัวคราวเพื่อการขยายพันธุ์พืช. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. 9(3): 141-156. 
พูนพัฒน์ พูนน้อย และประดิษฐ์ เวียงคำ. 2562. การคัดแยกลำไยอบแห้งท่ีมีรอยแตกและคราบน้ำ

หมากด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย, รายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งท่ี 
5, 28 -29 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา   

หทัยรัตน์ พลชาตรี, เนตรนภา อินสลุด และพูนพัฒน์ พูนน้อย. 2560. ผลของวัสดุและสภาพการเก็บ
รักษาข้าวกล้องนึ่งเฉดสีต่อการเปล่ียนแปลงสีและปริมาณแอนโธไซยานิน. แก่นเกษตร. 45 
ฉบับพิเศษ 1: 1066-1073. 

9.    ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 

 -
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1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายนักรบ  นาคประสม 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Nukrob  Narkprasom 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 ตำแหน่ง รองประธานหลักสูตร 
 สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ : 053875000 โทรสาร  : 053878010 
  E-mail Address : narkprasom@hotmail.com   

 
2. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

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

2555 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2545 

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
 2)  การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

3) การออกแบบการทดลอง 
4) หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 
5) เทคโนโลยีการหมัก 
6) เทคโนโลยีการสกัด 
7) การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรและอาหาร 
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4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2549 อาจารย์  
 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 - 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)  
  
 นักรบ นาคประสม, ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ กาญจนา นาคประสม. 2560. รายงานวิจัยการ

พัฒนาเครื่องกล่ันน้ำมันหอมระเหยแบบไอน้ำและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันตะไคร้หอม. เสนอ
ต่อ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี. 14. 

นักรบ นาคประสม และ กาญจนา นาคประสม. 2560. รายงานวิจัยเรื่อง การกล่ันน้ำมันหอม
ระเหยจากใบยูคาลิปตัสโดยวิธีไมโครเวฟร่วม. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 35. 

นักรบ นาคประสม, และ กาญจนา นาคประสม. 2561. รายงานวิจัยเรื่อง การสกัดสารฟี
นอลิกจากขิงโดยวิธีไมโครเวพร่วมและการพัฒนากระบวนการกักเก็บสารฟีนอลิกในการ
ทำขิงผง เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 20. 

นักรบ นาคประสม, เรืองชัย จูวัฒนสำราญ และ กาญจนา นาคประสม. 2561. รายงานวิจัยเรื่อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมน้ำส้มโดย
การสกัดและกล่ันน้ำมันหอมระเหย สารฟีโนลิกท้ังหมด และเพคตินแบบไมโครเวฟร่วม 
จากเปลือกส้มเขียวหวาน เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 28. 

นักรบ นาคประสม, และ กาญจนา นาคประสม. 2562. รายงานวิจัยเรื่อง จลนพลศาสตร์การ
อบแห้งและการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทอดของเห็ดนางฟ้า เสนอต่อ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 42. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Tanongkankit, Y., Narkprasom, K., Narkprasom, N., Saiupparat, K., & Siriwat, P.  

2017. Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac Arils 
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(Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). World Academy of Science, 
Engineering and Technology, International Journal of Nutrition and Food 
Engineering. 4(3): 2201-2203. 

 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 กาญจนา นาคประสม, จตุรภัทร วาฤทธิ์, อมุาพร อุประ, หยาดฝน ทะนงการกิจ และนักรบ 

นาคประสม. 2560. สภาะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกรวมจากดอกบัว
หลวงโดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 
328-342. 

กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทะนงการกิจ, ภานาท แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. 
2561. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกท้ังหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธี
ไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 24: 48-63. 

นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์ 
และกาญจนา นาคประสม. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกใน
ระหว่างกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 27: 1038-1053. 

สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกยีรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ 
กาญจนา นาคประสม. 2563. การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทา
แห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 25: 448-463. 

อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, กาญจนา นาคประสม, เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
และนักรบ นาคประสม. 2563. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการสกัดเพคตินจาก
เปลือกส้มเขียวหวานโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
28: 1802-1812. 

ณิชกุล เทียนไทย, จตุรภัทร วาฤทธิ์, นักรบ นาคประสม, รัฐพงศ์ ปกแก้ว และกาญจนา นาค
ประสม. 2563. การเพิ่มความคงตัวของแอนโทไซยานินจากกระชายดำโดยการใช้วิธี
โคพิกเมนเทช่ัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 28: 1834-1844. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสง

เจริญรัตน์ และ กาญจนา นาคประสม. 2560. การพัฒนาสูตรท่ีเหมาะสมสำหรับ
เครื่องด่ืมสมุนไพรจากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม. การประชุม
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วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ีสระบุรี: 8. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 171-178. 

วรัญญา เฟื่องชุ่ม, กาญจนา นาคประสม, จตุรภัทร วาฤทธิ์, หยาดฝน ทนงการกิจ, บัณฑิต 
หิรัญสถิตย์พร, และนักรบ นาคประสม. 2560. การเปรยีบเทียบวิธีพื้นผิวตอบสนอง
กับโครงข่ายประสาทเทียมในการสกัดสารบราซิลีนจากแก่นฝางโดยเทคนิคไมโครเวฟ
ร่วม. การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งท่ี 3. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 150-158. 

ศิริลักษณ์ เกิดศิริ, นักรบ นาคประสม, จตุรภัทร วาฤทธิ์, หยาดฝน ทนงการกิจ, บัณฑิต หิรัญ
สถติพร และกาญจนา นาคประสม. 2560. ผลของการใช้ไมโครเวฟต่อการสกัดแอนโท
ไซยานินจากผลหม่อนด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง.การประชุมทางวิชาการวิศวกรรม
อาหารแห่งชาติ ครั้งท่ี 3. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 131-139. 

กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, ณิชกุล เทียนไทย, สุ
ภิญญา สุยะเหล็ก, อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, วรัญญา เฟื่องชุ่ม,และนักรบ นาคประสม. 
2560. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสีแดงจากฝางและความคงตัวของ
ผงสีท่ีผ่านกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอยรายงานการ. ประชุมวิชาการประจำปี 
2560. เชียงใหม:่ นักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 322-
331. 

กาญจนา นาคประสม, อุมาพร อุประ, หยาดฝน ทนงการกิจ, และนักรบ นาคประสม. 2561.
อิทธิพลของปัจจัยในการกล่ันบรั่นดีมะเกี๋ยงและการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส. การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561. กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกริก. 

สาริณี คำแปง, วลัยกร บุญชุม, เจษฎา มีทรง, กาญจนา นาคประสม และนักรบ นาคประสม. 
2563. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งเนื อปลาบดแผ่นกรอบจากเศษเหลือ
กระบวนการแปรรูปปลาหนังลูกผสม (บึกสยาม). การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหาร
แห่งชาติ ครั้งท่ี 6. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 59-
66. 

ฐิติชญาภัทร ชลาชัย, ฑิฆัมพร ไชยวงค์, นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ และ
กาญจนา นาคประสม. 2563. ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาดอกเอื้องคำ. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
อาหารแห่งชาติ ครั้งท่ี 6. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 
67-73. 
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Nukrob Narkprasom, Atchara Laoprasert and Kanjana Narkprasom. 2020. 
Optimization of Microwave assisted extraction of Total Phenolic from 
Citrus reticulate Blanco Peels. The 12th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
XII), Silpakorn University, Thailand 1-8. 

Kanjana Narkprasom, Phanat Saengcharoenrat, Sumit Chueamchaitrakun, 
Thongla Pukumvong, and Nukrob Narkprasom. 2020. Development of 
Organic Coffee (Coffea Arabica L.) for Instant Coffee Tablet. The 12th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University, Thailand 161-
165. 

 
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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1.  ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายสมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 
 ชื่อ-นามสกุล   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Somkiat Jaturonglumlert 
 ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ ดร. 
 ตำแหน่ง    อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา    วิศวกรรมอาหาร 
    หน่วยงานที่สังกัด        คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

       จังหวัดเชียงใหม่  50290 
        โทรศัพท์ : 089-9975765          

       โทรสาร  : 053-498902 
        E-mail Address : yaidragon@mju.ac.th 

       https://publons.com/researcher/AAN-2367-2020/ 
 
2.   ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป ีพ.ศ. 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2541 

 
3.    สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ 

1)  Mechanical Engineering  
2)  Energy Engineering 
3)  Food Engineering 
4)  Power Plant Engineering 
5)  Heat and Mass Transfer 
6)  Agricultural Interdisciplinarity 
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4.    ประวัติการทำงาน 
ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 

2541 – 2543 วิศวกรเครื่องกล บริษัทปณชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตัคช่ัน จำกัด 
2542 – 2543 วิศวกรสานม บริษัทวีบิลด์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตัคช่ัน จำกัด 
2543 – 2545 วิศวกรโครงการ บริษัทวีบิลด์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตัคช่ัน จำกัด 
2545 – 2546 วิศวกรเครื่องกล บริษัทฟอร์เบส จำกัด 
2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2555 – 2559 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2560 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร 
 
5. ประสบการณ์ที่ เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปี

ย้อนหลัง) 
- 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
1. หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาต้นแบบเครื่องสกดัสารไฟโคไซยานินความบริสุทธิ์สูงจากสาหร่ายส

ไปรูลินา. ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) 
ระดับปริญญาเอก ประจำป ี2560. 

2. หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเล้ียงสไปรูลินาด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ. ทุนอุดหนุน
การวิจัยโดย โครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี 
2560. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Sakawduan Kaewdam, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Chanawat 
Nitatwichit and Kanjana Narkprasom. 2020. Effect of isothermal and 
thermal diffusion on aqueous two-phase extraction for the purification 
of C-phycocyanin from Spirulina platensis. International Food Research 
Journal. 27(2): 280 - 286. 

Phirunrat Thaisamak, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Kanjana 
Narkprasom and Chanawat Nitatwichit. 2020. Effect of combined 
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between microbubble and ultrasonic of C-phycocyanin extraction from 
S. Platensis. International Journal of GEOMATE. 18(65): 124 - 131. 

Sakawduan Kaewdam, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Chanawat 
Nitatwichit and Kanjana Narkprasom. 2019. Kinetic models for 
phycocyanin production by fed-batch cultivation of the Spirulina 
platensis. International Journal of GEOMATE. 17(61): 187 - 194. 

Phirunrat Thaisamak, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Farah 
Saleena Taip and Chanawat Nitatwichit. 2019. Kinetic model of 
ultrasonic-assisted extraction with controlled temperature of C-
phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE. 
16(55): 176 - 183. 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ จงกล พรมยะ และจตุรภัทร วาฤทธิ์. 2560. แบบจำลองการทำนาย
อัตรา การเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินาโดยผลของแสงส่องสว่างจากหลอดแอลอีดี
และการประยุกต์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 24(1): 142-
151. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ  และวงเทวัญ แสนไชย. 2560. จลนศาสตร์ของการสกัดสารพอลิ

แซ็กคาไรด์จากสาหร่ายเตาโดยใช้คล่ืนอัลตร้าโซนิคช่วยเสริม. การประชุมวิชาการ
เรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งท่ี16). น. 175-
182. 23-24 กุมภาพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่. 

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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1. ประวัติ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายชนวัฒน์  นิทัศน์วิจิตร 

 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Chanawat  Nitatwichit 
 ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่ง 
สาขาวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิศวกรรมอาหาร 

 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ 053-878123, 089-9975765 

โทรสาร 053-498902 

  E-mail Address : chanawat@mju.ac.th, 
n_chanawat@hotmail.com 
 

2. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
วศ.ม. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1. Thermal Comfort 
 2. Natural Ventilation 
 3. Flow Visualization  
 4. Computational Fluid Dynamics 

5. Vacuum Cooling 
6. Food Engineering 
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4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2535 – 2537 วิศวกรอำนวยการติดต้ัง บริษัทไทยเคนไซซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ลำพูน 
- วางแผนงานและอำนวยการติดต้ังงานระบบปรับอากาศ และ

ระบบห้องสะอาด (Cleanroom) ระบบสุขาภิบาลและป้องกัน
อัคคีภัย ระบบท่อก๊าซ LPG และ IPA (ไอโซโพรพิลอัลกอฮอล์) 
รวมถึงระบบท่อน้ำต่าง ๆ เข้าเครื่องจักร เช่น CHW RO และ 
DI เป็น โรงงาน Hoya Opto และ LTEC จังหวัดลำพูน 

- ติดต้ังระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ CO2 
อาคาร FGD (ควบคุมระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 12 และ 13 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดลำปาง 

 2538 - 2539 วิศวกรควบคุมการติดต้ัง บริษัทสพิคแอนด์สแพน จำกัด จังหวัด
เชียงใหม่ 

-  ควบคุมการติดต้ังงานระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล   
   อาคารสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ เชียงใหม่ 
-  อำนวยการติดต้ังระบบปรับอากาศ อาคารควบคุมการจราจร  
   ด้วยคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 2540 - 2542 วิศวกรอำนวยการติดต้ัง บริษัทเจริญสุขเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัด
เชียงใหม่ 

-  วางแผนงานและอำนวยการติดต้ังงานระบบสุขาภิบาลและ  
   ป้องกันอัคคีภัย อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวน  
   ปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 

 2543 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ 

-  วิชาท่ีเคยสอน ได้แก่ เขียนแบบวิศวกรรม เทอร์โมไดนามิคส์   
   เครื่องสูบและพัดลม การทำความเย็น กลศาสตร์ของ  
   เครื่องจักรกล การออกแบบเครื่องจักรกล โรงงานต้นกำลัง  
   และการจัดการพลังงานในโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตร          
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   เป็นต้น 
5.  ประสบการณ์ที่เก่ียวกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 2563-2564ผู้วิจัย โครงการ การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนกับผลลำไยสดเพื่อทดแทนการรม

แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
งบประมาณ 4,277,200 บาท) อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2561-2562ผู้วิจัย โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์ม
สาหร่ายอัจฉริยะ (ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
งบประมาณ 2,613,000 บาท) 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปียอ้นหลัง) 
 Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C. and Narkprasom, K. 

202 0. Effect of Isothermal and Thermal Diffusion on Aqueous Two-
Phase Extraction for The Purification of C-phycocyanin from Spirulina 
Platensis. International Food Research Journal. 27(2): 280-286. 

Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Narkprasom, K. and Nitatwichit, C. 
2020. Effect of Combined between Microbubble and Ultrasonic of C-
phycocyanin Extraction from S. platensis. International Journal of 
GEOMATE. 18(65): 124-131. 

Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C. and Narkprasom, K. 
2019. Kinetic Models for Phycocyanin Production by Fed-batch 
Cultivation of the Spirulina Platensis. International Journal of GEOMATE. 
17(61): 187-194. 

Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S. and Nitatwichit, C. 2019. 
Kinetic Model of Ultrasonic-Assisted Extraction with Controlled 
Temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal 
of GEOMATE. 16(55): 176-183. 

Sintuya, P., Narkprasom, K., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Whangchai, N., Peng-
ont, D. and Nitatwichit, C. 2019. Degradation Kinetics of Diazinon and 
Triazophos Pesticides in Dried Chili under Gaseous Ozone Fumigation. 
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Pertanika J. Sci & Technol. 27(S1): 169-178. 
8. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, กาญจนา นาคประสม และนักรบ นาคประสม. 

2563. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มเขียวหวานโดย
เท ค นิ ค ไ ม โ ค ร เว ฟ ร่ ว ม . ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โ น โล ยี , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 28(10): 1802-1812.  

นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์ 
และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติก
ในระหว่างกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 27(6): 1038-1053. 

เบญจพร อภิวงค์งาม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และ สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ. 
2560. เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในกระบวนการผลิตถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง , 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 24(2). (in press). 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
  
 พิสินี เสือสืบพันธุ์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และจตุรภัทร วาฤทธิ์. การ

วางแผนใช้งานและพัฒนาปรับปรุงตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบต่อเนื่องชนิดอุโมงค์
ด้วยก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน. การประชุมวิชาการ การ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งท่ี 
19, 12-13 มีนาคม 2563, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี. 

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และจตุรภัทร วาฤทธิ์. ผลของอัตราการป้อน
และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีต่อการเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินา
เพื่อลดต้นทุนการผลิต. การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งท่ี 19, 12-13 มีนาคม 2563, เจ้าหลาว 
คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี 

วีรวัฒน์ วงษ์ภักดี, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ และจตุรภัทร วาฤทธิ์. การจัด
การพลังงานของระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 10 เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในอากาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก (ESTACON 2019), 30 
สิงหาคม 2562, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon 
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Tanongkankit. 2019. Drying Characteristics and Color of Dried Mulberry 
Leaves Using Hot Air and Infrared Drying. In The 11th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. 

ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, ณัฐพล หน่อใจ, ณัฐภัทร โพธิสา และสมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ. การหา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งแอปเป้ิลพันธุ์ฟูจิด้วยวิธีไมโครเวฟ-สุญญากาศ. การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอากาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก (ESTACON 
2019), 30 สิงหาคม 2562, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, จักรพงษ์ พิมพ์พิมล, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. 
ผลกระทบของความเปียกช้ืนบนผิวเปลือกผลลำไยสดต่อการรมแก๊สซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ . การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งท่ี 4 (The 4rd National 
Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business 
Administration, Engineering, Sciences and Technology), 30-31 พฤษภาคม 
2562, โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง 

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, จตุรภัทร วาฤทธิ์ และจงกล พรมยะ. การเสริม
อัตราการถ่ายเทมวลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชุดคาร์บอเนเตอร์ (Carbonator) 
สำหรับการเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินา . การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งท่ี 18, 20-21 
มีนาคม 2562, โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ 

ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, ภาวดี วังไชยเลิศ, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการคัดบรรจุผักกาดหอม
ห่อ. การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั้งท่ี 18, 20-21 มีนาคม 2562, โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์ รี
สอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ 

ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, ชยากร เชิงดี, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. การศึกษา
สภาวะท่ีเหมาะสมและเปรียบเทียบผลการทำความเย็นด้วยสุญญากาศแบบขั้นตอน
เดียวและหลายขั้นตอนสำหรับผักกาดหอมห่อ . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
IAMBEST ค รั้ ง ท่ี  3 (The 3rd National Conference on Informatics, 
Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences 
and Technology), 24-25 พฤษภาคม 2561, โรงแรม  Loft Mania Boutique 
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Hotel อ.เมือง จ.ชุมพร 
ชณานิศ รัตนมงคล, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พิสุทธิ์ กล่ินขจร, หยาดฝน ทนงการกิจ และ 

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ. จลนพลศาสตร์การอบแห้งมะม่วงด้วยเทคนิคสุญญากาศ
ร่วมกับอินฟาเรด. การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งท่ี 17, 15-16 กมุภาพันธ์ 2561, ลำปางรี
สอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง 

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, จตุรภัทร วาฤทธิ์ และ จงกล พรมยะ . การ
พัฒนาฟาร์มสาหร่ายสไปรูลินาในระบบอัจฉริยะ. การประชุมวิชาการ การถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งท่ี 17, 15-
16 กุมภาพันธ์ 2561, ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง 

ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, ชยากร เชิงดี, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. สภาวะท่ี
เหมาะสมของการทำความเย็นด้วยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอนสำหรับผักกาดหอม
ห่อ. การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั้งท่ี 17, 15-16 กุมภาพันธ์ 2561, ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.
ลำปาง 

ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, ภาณุมาศ สมนึก, พิสุทธิ์ กล่ินขจร และ สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ . 
การศึกษาอัตราส่วนปริมาตรของผลิตผลต่อปริมาตรห้องสุญญากาศในการทำความ
เย็นผักกาดขาวปลีด้วยระบบสุญญากาศ. การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้ งท่ี 17, 15-16 
กุมภาพันธ์ 2561, ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง 

 
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
            - 
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1. ประวัติ 

 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายฤทธิชัย อัศวราชันย์ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Rittichai Assawarachan 
 ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่ง 
สาขาวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

 หน่วยงานท่ีสังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ 053-875000 ต่อ 140 

โทรสาร 053-875010 

  E-mail Address : rittichai.assawarachan@gmail.com  
 

2. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

Ph.D. วิศวกรรมอาหารและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2553 

วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า 

2547 

วท.บ. วิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2543 

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหาร 
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4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2553 – 2555 ประธานหลักสูตร สาขาวิศวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2555 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร  
 2555 - 2556 ผู้อำนวยการ สถาบันบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5.  ประสบการณ์ที่เก่ียวกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 1. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความ

ร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที, แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน), 2564 (แหล่งทุนภายนอก) 

2. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ , การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้ : 
กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย , แหล่งทุน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน), 2563 (แหล่งทุนภายนอก)  

3. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอบแห้งของศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ระยะท่ี 2, แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน), 2562 (แหล่งทุนภายนอก) 

4. ฤทธิชัย อัศวราชันย์, การเพิ่มผลผลิตดอกอัญชันอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนระบบถาด
ห มุ น , แ ห ล่ ง ทุ น  Industrial Research and Technology Capacity Development 
Program: (IRTC), 2561 (แหล่งทุนภายนอก) 

5. ฤทธิชัย อัศวราชันย์, โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
สำหรับผู้เพาะไข่สัตว์ปีกด้วยเครื่องฟักไข่ระบบอัฒโนมัติ และสถานท่ีฟักไข่สัตว์ปีก, แหล่ง
ทุน Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet), 
2560 (แหล่งทุนภายนอก). 

6. ฤทธิชัย อัศวราชันย์, การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบ Osmotic dehydration สำหรับผลไม้
ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตในระดับ Industry scale, , แหล่ง
ทุน Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet), 
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2560 (แหล่งทุนภายนอก). 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อน

เสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที, แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2564 (แหล่งทุนภายนอก) 

บัญชา ทองมี และฤทธิชัย อัศวราชันย์, ระบบการเคล่ือนย้ายสัตว์น้ำมีชีวิตแบบอัจฉริยะ, แหล่ง
ทุน แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม, 2563 (แหล่งทุนภายนอก) 

ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้ : กรณีศึกษา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย, แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน), 2563 (แหล่งทุนภายนอก)  

ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอบแห้งของศูนย์พัฒนาศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ระยะ ท่ี 2, แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน), 2562 (แหล่งทุนภายนอก) 

ฤทธิชัย อัศวราชันย์, การเพิ่มผลผลิตดอกอัญชันอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนระบบถาดหมุน, 
แห ล่ ง ทุ น  Industrial Research and Technology Capacity Development 
Program: (IRTC), 2561 (แหล่งทุนภายนอก) 

ฤทธิชัย อัศวราชันย์, โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
สำหรับผู้เพาะไข่สัตว์ปีกด้วยเครื่องฟักไข่ระบบอัฒโนมัติ และสถานท่ีฟักไข่สัตว์ปีก, 
แหล่งทุน Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย 
(TESNet), 2560 (แหล่งทุนภายนอก). 

ฤทธิชยั อัศวราชันย์, การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบ Osmotic dehydration สำหรับผลไม้ด้วย
เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตในระดับ Industry scale, , 
แหล่งทุน Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย 
(TESNet), 2560 (แหล่งทุนภายนอก). 

7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปียอ้นหลัง) 
 Jongyingcharoen, J.S., P. Wuttigarn and R. Assawarachan. 2019. Hot air drying of 

coconut residue: shelf life, drying characteristics, and product quality. 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES), 301-
012033: 1-6. 
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8. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ฤทธิชัย อัศวราชันย์, เสมอขวัญ ตันติกุล, บุญธรรม บุญเลา อุดร อาวาสพรม และพันนุมาศ  

ทองกระจ่าง. 2564. การพัฒนาการอบแห้งดอกเก๊กฮวย ศูนย์พฒันาโครงการหลวง 
          สะโงะ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี. 13(2): 92-105.  
ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2560. การแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่. Rajabhat J. Sci. 

Humanit. Soc. Sci. 22(2): 41-48.  
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 นายรัชชานนท์ วงศ์จันทรา จันทร์จิรา วันชนะ และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2560. ผลกระทบของ

เทคโนโลยีแบบผสมผสานต่อปริมาณจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษาของการแปรรูป
ลำไยกรอบ. ในการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง ยั่งยืน” ในระหว่างวันท่ี 17-18 
สิงหาคม พ.ศ. 2560. หน้า 147-152. 

ปัทมา ไทยอู่ และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2561. ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำมะเกี๋ยงในระหว่างการให้
ความร้อนแบบโอห์มมิค. ในการประชุมวิชาการ”พะเยาวิชาการครั้งท่ี 7” ในระหว่าง
วันท่ี 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561. หน้า 954-967. 

ปัทมา ไทยอู่ และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2561. จลนพลศาสตร์การสลายแอนโทไซยานินในน้ำ
มะเกี๋ยงด้วยการให้ความร้อน. ในการประชุมวิชาการ”พะเยาวิชาการครั้งท่ี 7” ใน
ระหว่างวันท่ี 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561. หน้า 968-976. 

พิชามญช์ุ ทิพย์เมืองพรม และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2561. สภาวะท่ีเหมาะสมในการทอด
สุญญากาศกล้วยน้ำว้าแผ่น. ในการประชุมวิชาการ”พะเยาวิชาการครั้งท่ี 7” ใน
ระหว่างวันท่ี 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561. หน้า 1317-1325. 

ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2561. ผลของอุณหภูมิและความหนาต่อค่า
สัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่น. ในการประชุมวิชาการ”
พะเยาวิชาการครั้งท่ี 7” ในระหว่างวันท่ี 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561. หน้า 1372-
1378. 

จันทร์จิรา วันชนะ และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2562. ผลของความเข้มสนามไฟฟ้าและเวลาต่อ
การทำลายจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคโนโลยีพัลส์สนามไฟฟ้า. ในการประชุม
วิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งท่ี 20 ประจำปี 2562 
และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 14 หน้า 1-6. ในระหว่างวันท่ี วันท่ี 14-15 มีนาคม 2562 
ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี 
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ประพันธ์ จิโน และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2562. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องฟักไข่
ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจชุมชน. ในการประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งท่ี 20 ประจำปี 2562 และระดับ
นานาชาติ ครั้งท่ี 14 หน้า 7-13. ในระหว่างวันท่ี วันท่ี 14-15 มีนาคม 2562 ณ 
โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี 

นันท์ณภัส ระหงษ์ และฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2562. สภาวะท่ีเหมาะสมของการแปรรูปมะม่วง
แผ่นกรอบโดยใช้การวิเคราะห์แบบบ็อกซ์-เบ็ห์นเกน. ในการประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งท่ี 20 ประจำปี 2562 และระดับ
นานาชาติ ครั้งท่ี 14 หน้า 12-17. ในระหว่างวันท่ี วันท่ี 14-15 มีนาคม 2562 ณ 
โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2561. การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่. พิมพ์ครั้งท่ี 2. เชียงใหม่, สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (งานสำนักพิมพ์) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 328 หน้า. ISBN 978-616-478-289-1 
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1. ประวัติ 
ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) นางกาญจนา นาคประสม 

   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Kanjana Narkprasom 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา   วิศวกรรมอาหร 
 หน่วยงานที่สังกัด  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 
     จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
     โทรศัพท์ : 053-875000-15 EXT. 129 โทรสาร : 053-498902 
     E-mail Address : kanjana_n@mju.ac.th,  
         aoikanjana@hotmail.com 
2.   ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Food Processing National Pingtung University of 

Science and Technology, Taiwan 
2555 
 

วท.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุ ี

2550 

วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2544 

 
3.   สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 

1) การพัฒนาอาหารนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
2)การออกแบบกระบวนการและกำหนดขั้นตอนการฆ่าเช้ือในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะ

ปิดสนิท 
3) การควบคุมระบบประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
 
 
 

mailto:kanjana_n@mju.ac.th


มคอ. 2 

 

200 

4. ประวัติการทำงาน 
ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 

2560-ปัจจุบนั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2556-2560 อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2544-2548 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพแคนนิ่ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นต์ โปรดักส์ จำกัด 

 มหาชน 
 
5. ประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลงั) 

- 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)  

กาญจนา นาคประสม นักรบ นาคประสม หยาดฝน ทนงการกิจ ภาวิณี  อารีศรีสม และรฐัพงศ์ 
ปกแก้ว. 2561. อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร. 

กาญจนา นาคประสม นักรบ นาคประสม และภานาถ แสงเจริญรัตร์. 2562. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

กาญจนา นาคประสม นักรบ นาคประสม ดวงพร อมรเลิศพิศาล เทิดศักด์ิ โทณลักษณ์ และ
นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดำผงสำเร็จรูป
พร้อมดื่ม. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

กาญจนา นาคประสม และนักรบ นาคประสม. 2563. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลซามิกจากเนื้อ
กาแฟ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัทกาแฟชาวไทย
ภูเขา จำกัด. 

กาญจนา นาคประสม และนักรบ นาคประสม. 2563. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและวิสาหกิจ
ชุมชนผสมผสานบ้านศาลาไทย. 

7. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
Tanongkankit, Y., Narkprasom, K., Narkprasom, N., Saiupparat, K., & Siriwat, P. 

2017. Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac Arils 
(Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). International Journal of 
Nutrition and Food Engineering. 4(3): 2201-2203. 
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Sintuya, P., Narkprasom, K., Jaturonglumlert, S., Whangchai, N., Peng-Ont, D., and 
Varith, J. 2018. Effect of Gaseous Ozone Fumigation on Organophosphate 
Pesticide Degradation of Dried Chilies. Ozone: Science & Engineering, 40(6): 
473-481. 

Tanongkankit Y., Kalantakasuwan S., Varith J. and Narkprasom K. 2019. 
Ultrasonic-assisted Extraction of Allicin and Its Stability Durings Storage, 
Food and Applied Bioscience Journal, vol.7, 17-30. 

Sintuya, P., Narkprasom, K., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Whangchai, N., Peng-
ont, D., and Nitatwichit, C. 2019. Degradation Kinetics of Diazinon and 
Triazophos Pesticides in Dried Chili under Gaseous Ozone Fumigation. 
Pertanika Journal of Science and Technology. 27 (S1): 169 – 178. 

Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Narkprasom, K. and Nitatwichit, C. 
2020. Effect of Combined between Microbubble and Ultrasonic of C-
phycocyanin Extraction from S. platensis, International Journal of GEOMATE. 
18(65): 124-131. 

Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C. and Narkprasom, K. 
2019. Kinetic Models for Phycocyanin Production by Fed-batch Cultivation 
of the Spirulina Platensis. International Journal of GEOMATE. 17(61): 187-194. 

 
8. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

กาญจนา นาคประสม, จตุรภัทร วาฤทธิ์, อุมาพร อุประ, หยาดฝน ทนงการกิจ และนักรบ นาค
ประสม. 2560. สภาะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกรวมจากดอกบัวหลวง
โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 328-342. 

กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาท แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. 
2561. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกท้ังหมดจากเมล็ดลำไยโดยวิธี
ไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 24: 48-63. 

นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์ 
และกาญจนา นาคประสม. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่าง
กระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 27: 
1038-1053. 
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สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำาเลิศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ 
กาญจนา นาคประสม. 2563. การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทำแห้ง
แบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 25: 448-463. 

อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, กาญจนา นาคประสม, เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 
และ นักรบ นาคประสม. 2563. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการสกัดเพคตินจากเปลือก
ส้มเขียวหวานโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ได้รับการ
ตอบรับเรียบร้อยอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์). 

ณิชกุล เทียนไทย, จตุรภัทร วาฤทธิ์, นักรบ นาคประสม, รัฐพงศ์ ปกแก้ว และกาญจนา นาค
ประสม. 2563. การเพิ่มความคงตัวของแอนโทไซยานินจากกระชายดำโดยการใช้วิธีโคพิก
เมนเทช่ัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 28(10): 1802-1812.  

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
กาญจนา นาคประสม, อุมาพร อุประ, หยาดฝน ทนงการกิจ, และนักรบ นาคประสม. 2561.

อิทธิพลของปัจจัยในการกล่ันบรั่นดีมะเกี๋ยงและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส. 
การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561. กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย
เกริก. 

สาริณี คำแปง, วลัยกร บุญชุม, เจษฎา มีทรง, กาญจนา นาคประสม และนักรบ นาคประสม. 
2563. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งเนื อปลาบดแผ่นกรอบจากเศษเหลือ
กระบวนการแปรรูปปลาหนังลูกผสม (บึกสยาม). การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหาร
แห่งชาติ คร้ังที่ 6. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 59-66. 

ฐิติชญาภัทร ชลาชัย, ฑิฆัมพร ไชยวงค์, นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ และกาญจนา 
นาคประสม. 2563. ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาดอกเอื้องคำ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ 
คร้ังที่ 6. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 67-73. 

10.  ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 
อนุสิทธิบัตร เรื่อง ตำรับเครื่องด่ืมจากสารสกัดเนื้อผลกาแฟ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 14624 วันออกอนุสิทธิบัตร 8 พย. 2561 
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1. ประวัติ 
ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวหยาดฝน ทนงการกิจ 

   ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Yardfon Tanongkankit 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา   วิศวกรรมอาหร 
 หน่วยงานที่สังกัด  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 
     จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
     โทรศัพท์ : 0916989993  โทรสาร : 053-498902 
     E-mail Address : yardfon@mju.ac.th 
 
2.  ประวัติการศึกษา 
 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2555 

วศ.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

 
3.  สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การอบแหง้ผักและผลไม้ 
 2)  การวิเคราะห์และสกัดสารพฤกษเคมีจากผักและผลไม้ 
 3)  วิศวกรรมอาหาร 
4.   ประวัติการทำงาน 
  ปี พ.ศ.  ตำแหน่ง 

2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 

mailto:yardfon@mju.ac.th
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
1. หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้ง

แบบผสมผสานอัจฉริยะ. ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติตามงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562-2563. 

2. หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการการใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะช่วยสกัดโปรตีนถั่ว
เหลือง ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการทุนพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2563 

3. หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการ การศึกษาการใช้รังสีอินฟราเรดคล่ืนยาวเพื่อเพิ่มสาร
ต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อน ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ในโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2561 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

 Sanpang P., Tanongkankit Y., Jaturonglumlert S. and Chanawat N. 2 0 2 0 . 
Investigation of Physicochemical Properties for Kaffir Lime Leaves 
Drying Using Heat Pump System.  In Proceeding of the 12th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB XII). Bangkok, Thailand, 270-227. 

Kuntamoon K., Tanongkankit Y., Varith J. and Narkprasom K. 2 0 2 0 . 
Application of Pulsed Electric Field for Extraction of Soy Protein. In 
Proceeding of the 12th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII). 
Bangkok, Thailand, 264-269. 

 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Tanongkankit Y., Kalantakasuwan S., Varith J. and Narkprasom K. 2019. Ultrasonic-

assisted Extraction of Allicin and Its Stability During Storage. Food and 
Applied Bioscience Journal. 7: 17-30. 

Tanongkankit Y. and Khongkrapan P. 2019. Production of Tofu Using 
Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation. International Journal 
of Food Engineering. 5: 127-131. 

  



มคอ. 2 

 

205 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
  
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 Sanpang P., Tanongkankit Y., Jaturonglumlert S. and Chanawat N. 2 0 2 0. 

Investigation of Physicochemical Properties for Kaffir Lime Leaves Drying 
Using Heat Pump System.  In Proceeding of the 12th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB XII), Bangkok, Thailand, 270-227. 

Kuntamoon K., Tanongkankit Y., Varith J. and Narkprasom K. 2020. Application of 
Pulsed Electric Field for Extraction of Soy Protein. In Proceeding of the 12th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB XII), Bangkok, Thailand, 264-269. 

Kunvana S., Jaturonglumlert S., Chanawat N. and Tanongkankit Y. 2019. Drying 
Characteristics and Color of Mulberry Leaves Using Hot Air and Infrared. 
Drying In Proceeding of the 11th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-being, Johor Bahru, 
Malaysia, 47-53. 

Kalantakasuwan S., Tanongkankit Y., Varith J. and Narkprasom K. 2018. Effect of 
Various Conditions on Ultrasonic-assisted Extraction of Allicin from Garlic 
(Allium Sativum Linn.). In Proceeding of the 1 0 th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-being, 
Vientiane, Lao, 61-63. 

Tanongkankit Y., Narkprasom K., Narkprasom N., Saiupparat K. and Siriwat P. 2017. 
Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac Arils (Momordica 
cochinchinensis (Lour.) Spreng). In Proceeding of ICFSN 2017: 19th 
International Conference on Food Science and Nutrition, Madrid, Spain, 
2201-2203. 

Tanongkankit Y., Narkprasom K., Narkprasom N., Saiupparat K. and Siriwat P. 2017. 
Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac Arils (Momordica 
cochinchinensis (Lour.) Spreng). In Proceeding of ICFSN 2017: 19th 
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International Conference on Food Science and Nutrition, Madrid, Spain, 
2201-2203. 

 
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
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1. ประวัติ 

 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวภานาถ แสงเจริญรัตน์ 

 ชือ่-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Phanat Saengcharoenrat 
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม ่ 50290 
  โทรศัพท์ : 053878123   โทรสาร  : 053498902 
  E-mail Address : sphanat@ymail.com   
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Agricultural 

Engineering 
Michigan State University, 
U.S.A. 

2541 

วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2529 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)   วิศวกรรมอาหาร 

 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2541-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
  

2533-2535 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ 
Food Technologist บริษัท ไทยชูรส จำกัด 

 2529 Production Supervisor บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด 
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5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 - 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

- 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Muangrat,R., Williams, P.T., and Saengcharoenrat, P. 2017. Subcritical solvent   
       extraction of total anthocyanins from dried purple waxy corn: Influence of  
       process conditions. Journal of Food processing and preservation. 41(6). 
Muangrat,R., and Saengcharoenrat, P. 2018.  Effect of processing conditions of 
      hot pressurized solvent extraction in batch reactor on anthocyanins of 
purple  
       field corn. CIGR Journal. 20(2): 173-182.  
 

  8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

 - 
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1. ประวัติ 
 ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางมุกริน หนูคง 

 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Mookarin Nookong 
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ : 053875000 

โทรสาร  : 053878010 
 

  E-mail Address : mookarin@mju.ac.th 
2. ประวัติการศกึษา   
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป ีพ.ศ. 

M.Sc. Agricultural and 
Biological Engineering 

Pennsylvania State 
University, U.S.A. 

2555 

วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)   การใช้แรงดันสูง (High pressure processing) ในการฆ่าเช้ือ 

2)   อาหารปลอดภัย (Food safety) 
3)   กระบวนการแปรรูปอาหาร (Food processing) 
4)   การจัดการคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม (Quality management) 

4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2555-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 2543-2547 Assistant Manager, Hair Care Production, Procter & Gamble 

Manufacturing, Thailand 
 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
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 - 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 มุกริน หนูคง และกาญจนา นาคประสม. 2560. การยืดอายุนมอัลมอนด์โดยวิธีการใช้ความดันสูง

รายงานวิจัย, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 - 
8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

- 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักด์ิโทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสง

เจริญรัตน์และกาญจนา นาคประสม. 2560. การพัฒนาสูตรท่ีเหมาะสมสำหรับ

เครื่องด่ืมสมุนไพรจากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม. ใน การประชุม

วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพ

มากล้นมีให้ เห็น”. (หน้า 171 -178). ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อภูมิภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี. 

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 

 - 
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เอกสารแนบ 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
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เอกสารแนบ 6 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร 
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เอกสารแนบ 7 รายงานสรุป การประชุมการปรับปรุงหลักสูตร  
และ การประชุมการปรับปรุงวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
มหาวิททยาลัยแม่โจ้ 

 
รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย   ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   กรรมการ 
3. รองศาตราจารย์ ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน ต๊ันสกุล   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ  กรรมการ  
9. นายอนันต์ ศรีตะปัญญะ     กรรมการ 
10. นางสาวนฤมล ทักษอุดม     กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์   กรรมการ 
12. อาจารย์มุกริน หนูคง     กรรมการ.  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม    กรรมการและเลขานุการ  

 
เร่ิมประชุมในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. 
 ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับและแนะนำรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ และเริ่มการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ดังข้อเสนอแนะจาก
การวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจำนวน 30 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มความรู้

ด้านสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มความรู้ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต กลุ่มความรู้

ด้านภาษาและการส่ือสาร กลุ่มความรู้ด้านการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี และ

กลุ่มความรู้ดา้นการเป็นผู้ประกอบการ ให้คงไว้ตามเดิม  

2. ปรับปรุงกลุ่มวิชาหมวดวิชาเฉพาะเพื่อความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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2.1 รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา เสนอให้กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาควรมีการต้ังหัวข้อไว้อย่างชัดเจน
จะได้ประโยชน์ 

2.2  รศ.ดร.อัมพวัน ต๊ันสกุล เสนอให้แยกวิชากลศาสตร์วิศวกรรมเป็นสถิตยศาสตร์
วิศวกรรม (Statics) และกลศาสตร์วิศวกรรม (Dynamics) และควรกำหนดการประเมิน 
PLOs และ LO ในแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน และควรเน้นจุดเด่นของหลักสูตรเพิ่มเติมใน
ปรัชญาของหลักสูตรด้วย 

2.3 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข เสนอให้ตรวจสอบกรรมการหลักสูตรเพื่อใช้ในการขอใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาเครื่องกล ควรให้ความสำคัญกับวิชาทางกลศาสตร์
วิศวกรรม (Dynamics) และวิศวกรรมวัตถุคงรูป (Rigid body) ควรคงหน่วยกิตของวิชา
ฟิสิกส์ไว้อย่างน้อย 6 หน่วยกิต และมีความเห็นชอบท่ีเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับแมชชีนวิช่ัน 
(Machine vision) และสถิติทางวิศวกรรม อีกท้ังต้องมีวิชาทางวิศวกรรมรวมให้ได้อย่าง
น้อย 72 หน่วยกิต (3 หน่วยกิตสำหรับ 24 รายวิชา) ควรวางแผนร่วมกันกับทางบริษัท
ก่อนจะส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และแนะนำว่าการรับรอง
หลักสูตรยังไมม่ีความแน่นอน จึงควรเปล่ียนแปลงรายวิชาในปีการศึกษาท่ี 1 ให้เล็กน้อย
ใกล้เคียงกับหลักสูตรเดิม 

2.4 ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช เสนอให้เน้นทางปฏิบัติการวิศวกรรม และควรเรียนวิชา
กลศาสตร์ วิ ศ วก ร รม  (Dynamics) ก่ อน เรี ยน วิ ช ากลศาสตร์ ขอ ง ไห ล (Fluid 
mechanics) ควรเรียนวิชาเกี่ยวข้องกับด้านหุ่นยนต์ในปีหลัง ๆ และควรสลับเรียนกับ
วิชาสถิติสำหรับวิศวกรรม ควรเพิ่มวิชาเอกเลือกให้มีความหลากหลาย ควรเพิ่มรายวิชา
ท่ีเกี่ยวกับการเก็บรักษา (Storage) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และควรเพิ่มวิชาโครงงาน
ทางวิศวกรรม (Mini project) 

2.5 คุณนฤมล ทักษอุดม เสนอให้ต้ังโจทย์ความสนใจเฉพาะด้านทางการจัดการขยะใน
อุตสาหกรรม (Waste management) ในวิชาสหกิจศึกษา และควรให้คณาจารย์ร่วม
ทำงานกับนักศึกษาในการฝึกสหกิจ โดยนักศึกษายังขาดประสบการณ์การทำงานเป็นทีม
และความกล้านำเสนอ และควรทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการก่อน
เริ่มงานสหกิจ ควรมีการประเมินผลลัพธ์ให้เป็นการเกณฑ์ท่ีวางไว้ ไม่ควรประเมินผลเป็น
เกรดอย่างเดียว 

2.6 ตัวแทนนักศึกษา เสนอให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเป็นโปรแกรม
เขียนแบบสามมิติ (Solidworks) ควรมีการเพิ่มรายวิชาทางสถิติ และควรเพิ่มระยะเวลา
ในการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการสำหรับฝึกสหกิจศึกษา ควรยื่นได้ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 3 



มคอ. 2 

 

215 

3. เสนอใหค้งจำนวนหน่วยกิตของวิชา 10400497  สหกิจศึกษา  10400498  การเรียนรู้อิสระ 
และ10400499  การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ จำนวน 6 หน่วยกิตคง
เดิม 

4. เสนอให้มีประธานหลักสูตรนำข้อเสนอแนะในการวิพากษ์หลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไข และเข้า
ท่ีประชุมสาขาวิชาอีกครั้ง ก่อนจะดำเนินการต่อไป  
 

  ท่ีประชุมรับทราบและจะนำไปหารือในการประชุมหลักสูตรฯ ถึงวิธีการดำเนินการ
และแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
ปิดการประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบ 8 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2562
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เอกสารแนบ 9 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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