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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Product Development Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 

  : ชื่อย่อ    วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Product Development Technology) 

  : ชื่อย่อ    B.S. (Product Development Technology) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) - ไม่มี - 
 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ี  

 5.2 ประเภทของหลักสูตร    

   ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ   



มคอ.2 หน้า 2 

 

 5.4 การรับเข้าศึกษา  
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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2560 

- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันที่ 18 เดือน กรกฏาคม  

พ.ศ.2560 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  7/2560 เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฏาคม    

พ.ศ2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 ประกอบอาชีพในโรงงานหรืออุตสาหกรรมอาหารในตําแหน่ง 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

 เจ้าของธุรกิจ 
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9.  ช่ือ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา,ปีที่

สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

1. อ.ดร.ปยิวรรณ  สิมะไพศาล 

 

- Ph.D. (Food Sciences), The University of 

Nottingham, United Kingdom., 2013 

- วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 

- วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)  

 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2541 

3 101500313 14 2

2. อ.ดร.ชิตาพัณณ์  ใบงิ้ว 

 

- ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

- วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อตสาหกรรมเกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

1 5099 00202 16 7

3. อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล 

 

- วท.ม. (วิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยว),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

3 101202264 640

4. อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร 

 

- วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร),

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537 

3 67 0800508 28 8

5. อ.กัญญรัตน์ สุทธภักติ 

 

- วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- วท.บ. (เคมี),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

3 569900064 07 1

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีนํามาใช้พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรข้ึนอยู่กับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ประเทศให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ด้วยการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดัก

รายได้ปานกลางสู่รายได้สูงซ่ึงทําได้โดยการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนจาก

การผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมภูมิเป็นสินค้าอาหารแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถ

สร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาศัยการบูรณาการระบบบริหารและจัดการ การ

ปรับปรุงผลิตภาพการผลิตอาหารแปรรูป โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน เข้ากับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สินค้าที่เกิดจากการแปรรูปผลผลิตด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวัตถุดิบเพื่อการบริโภค มีความสําคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศท้ังในด้านการบริโภคภายในประเทศ

และการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นที่ต้องการสูงมากใน

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาและยิ่งมีความต้องการสูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

เน่ืองจากการแข่งขันด้านการตลาดที่ต้องตอบสนองต่อลูกค้า  บุคลากรดังกล่าว จึงต้องมีความสามารถทั้งใน

ด้านเทคโนโลยี  การจัดการ การตลาด และการส่ือสาร  เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการดังกล่าวได้

อย่างครบถ้วน ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแปรรูป การจัดการการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึง

สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  และสามารถผลักดันให้องค์กรธุกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร ให้แข่งขันกับ

คู่ค้าในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและทัดเทียม 

  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  สังคมและวัฒนธรรม เป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ความเข้าใจถึงสังคมและวัฒนธรรม

เป็นพ้ืนฐานสําคัญในกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมเกษตร การ

ส่งผ่านด้านวัฒนธรรมผ่านกระบวนการโลกาภิวัฒน์เกิดข้ึนตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าท่ี

ตอบสนองความต้องการของส่วนรวม เพื่อการอนุรักษ์ ความยั่งยืน รูปแบบเฉพาะ การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อเกิดความสมดุลและสมบูรณ์เชิง

สังคมและวัฒนธรรม  

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

  จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวของโลก ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นที่

ต้องให้บุคลากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรมีความพร้อมอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเชื่อมโยงวัตถุดิบ เทคโนโลยีที่ทันยุคสมัย เพื่อสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก 

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รอบรู้ คู่คุณธรรมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นและส่งเสริมการใช้กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
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มนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อให้บัณฑิตคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 

โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่า 

และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

       หมวดวิชาเฉพาะ 

         หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็น  

    วิชาศึกษาทั่วไป 

    วิชาเฉพาะ 

 วิชาเลือกเสรี 

 ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจะดําเนินการโดยคณะท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะดําเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอน

ให้ทราบล่วงหน้าถึงจํานวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะ

จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุตมศึกษาแห่งชาติ  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  โดยมีคณะกรรมการกํากับ  ติดตามการ

จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6  ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ทุกปีการศึกษา 

นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา    

  องค์ความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นความจําเป็นและ

สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและโลก หลักสูตรเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นให้

สามารถใช้ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงระบบ  ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อลดการสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์   

มีความรู้และเข้าใจด้านการจัดการวัตถุดิบ การจัดการการผลิต ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านบรรจุภัณฑ์ การประเมินอายุการเก็บรักษา กระประเมินและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจากต้องมีความรู้และความเข้าใจในบริบทดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องเน้นถึงทักษะ

เพื่อให้เกิดความสามารถในการบูรณาการความรู้ทั้งมวลให้สามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ ตอบสนองความ

ต้องการด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะด้านอาหารให้แก่สังคมได้อย่างครบถ้วน 

 1.2  วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้  ความสามารถ  มีความคิดเชิงระบบ  และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ สามารถ   

บูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพท่ี

จะดําเนินการวิจัยในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความใฝ่รู้  และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต 

3.  มีความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรม  และจิตสํานึกต่อสังคม  สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับ                  

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก  5  ป ี

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ในการ

ประ เ มินคุณภาพการศึ กษา ท่ี

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา    

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 

 ระบบทวิภาค 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ                                        . 
 .................................................................................................................................................................................  
 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   ระบบทวิภาค    

ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

       ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 5  

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

   การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อทําหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 

และให้เน้นย้ําในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัการสร้างความสัมพนัธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบ

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ีี 1 จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม เป็นต้น 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี     

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 2 - 70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 3 - - 70 70 70 
ชั้นปีที่ 4 - - - 70 70 
รวม 70 140 210 280 280 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 70 70 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป ี 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

  

แผนงาน 

ปงีบประมาณ 

2560 2561 2562

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้
การเรียนการสอน 51,913,470 9,883,900 54,509,144 12,730,400 57,234,601 13,366,920

วิจัย 4,480,500 1,393,900 4,704,525 1,662,200 4,939,751 1,745,310

บริการวิชาการแก่สังคม 2,064,017 677,000 2,167,218 402,000 2,275,579 422,100

การทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

- 921,000 - 1,147,500 - 1,204,875

สนับสนุนวิชาการ 103,100 1,172,300 103,100 1,091,800 103,100 1,146,390

บริหารมหาวทิยาลัย 17,728,830 13,951,900 18,615,272 18,766,100 19,546,035 19,704,405

รวม 76,289,917 28,000,000 80,099,259 35,800,000 84,099,066 37,590,000

รวมทั้งสิ้น 104,289,917 115,899,259 121,689,066

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว 93,516 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) ต่อนักศึกษา/หลักสูตร 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเลคทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

1) กระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเน้ือหาอยู่ใน

ระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา  จํานวนหน่วยกิต  ลําดับขั้นของกระบวนวิชาท่ี

นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  โดยความเห็นชอบของคณะท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งน้ี อาจต้องมีการ

พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบลําดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และ 9 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

  (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      12  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3  หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า            100 หน่วยกิต 

- วิชาแกน 38  หน่วยกิต

- วิชาเอก                                     ไม่น้อยกว่า 62  หน่วยกิต

 แผน 1  (แผนปกติ)

 เอกบังคับ 56  หน่วยกิต

 เอกเลือก                              ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต

 แผน 2  (แผนสหกิจศึกษา)  

 เอกบังคับ 62  หน่วยกิต

- วิชาโท   (ถ้ามี)                                   ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 กระบวนวิชา   
 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 หน่วยกิต 

 (1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

 001101 ม.อ. 101 

ENGL 101 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1

Fundamental English 1   

3(3-0-6)

 001102 ม.อ.102 

ENGL 102 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2

Fundamental English 2 

3(3-0-6)

 001201 ม.อ. 201 

ENGL 201 

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6)

 001227 ม.อ. 227 

ENGL 227 

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 

English for Agriculture and Agro-Industry    

3(3-0-6)

 (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

  บังคับเรียน 1 กระบวนวิชา   

 (Students must select :) 

  

 703103 บธ.กจ. 103 

MGMT 103 

การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น

Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6)

 

  และเลือก 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี  

 (and select 2 courses from the following courses :) 

 009103 ม.บร. 103 

LS 103 

การรู้สารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ

Information Literacy and Information Presentation 

3(3-0-6)

 

 011269 ม.ปร. 269 

PHIL 269 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6)

 013110 ม.จว.110 

PSY 110 

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน

Psychology and Daily Life 

3(3-0-6)

 050103 ม.ศท. 103 

HUGE 103 

สังคมและวัฒนธรรมไทย

Thai Society and Culture 

3(3-0-6)

 

 109115 วจ.ศป.115 

FAGE 115 

ชีวิตกับสุนทรียะ

Life and Aesthetics 

3(3-0-6)

 

 176100 น.ศท. 100 

LAGE 100 

กฎหมายและโลกสมัยใหม่

Law and Modern World 

3(3-0-6)

 

 751100 ศศ. 100 

ECON 100 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

Economics for Everyday Life 

3(3-0-6)
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 851103 สม.103  

MC 103 

ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ

Life and Society through Media 

3(3-0-6)

 

 (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 

   เลือกเรียน 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี  

  (Students select 2 courses from the following courses:) 

 

 201111 ว.วท.111  

SC 111 

โลกแห่งวิทยาศาสตร์

The World of Science 

3(3-0-6)

 211100 

 

ว.ชท.100 

BCT 100 

กินดี  การมีชีวิตท่ีดีขึ้นและการป้องกันโรค

Eating Well : Better Living and Disease Prevention 

3(3-0-6)

 261111 วศ.คพ.111 

CPE 111 

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

Internet and Online Community 

3(3-0-6)

 357110 ก.กฎ.110 

ENT 110 

แมลงกับมนุษยชาติ

Insects and  Mankind 

3(3-0-6)

 461100 ภ.วภ.100 

PHPS 100 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

Herbs for Health and Beauty 

3(3-0-6)

 510100 ทน.ทน.100 

AMS 100 

ความสุขสมบูรณ์

Wellness 

3(2-3-4)

 571115 พย.ศท.115 

NGGE 115 

สปาเพื่อสุขภาพ

Spa for Health 

3(3-0-6)

 610114 อ.อก.114 

AG 114 

 

อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

Food for Health and Beauty 

 

3(3-0-6)

 (1.4)  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

         บังคับเรียน 2 กระบวนวิชา 

  (Students must select 2 courses from:) 

 

 610101 อ.อก. 101 

AG 101 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1

Learning through Activities 1   

1(0-3-1)

 610102 อ.อก. 102 

AG 102 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  2 

Learning through Activities 2  

1(0-3-1)

  และเลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังตอ่ไปน้ี 

 (and select one course from:) 

 057122 ศ.ล. 122  

EDPE 122 

ว่ายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

Swimming for Life and Exercise 

 

1(1-0-2)
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 057125 ศ.ล. 125  

EDPE 125 

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 

Rhythmic Activities for Life and Exercise 

1(1-0-2)

 057126 ศ.ล.126 

EDPE 126 

บาสเก็ตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

Basketball for Life and Exercise 

1(1-0-2)

 057127 ศ.ล.127 

EDPE 127 

แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

Badminton for Life and Exercise 

1(1-0-2)

 057128 ศ.ล.128 

EDPE 128 

เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

Tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2)

 057129 ศ.ล.129 

EDPE 129 

เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

Table Tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2)

 057134 ศ.ล.134 

EDPE 134 

ออกกําลังกายด้วยน้ําหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ

Muscle Building with Weight Training 

2(2-0-4)

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ แล้วมาเทียบแทนหน่วยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดไว้ในหลักสูตรได้โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา 

(Students may request, by approval of the curriculum administrative committee, to transfer the credits of 

his/her enrolled General Education courses offered by academic Thai or international institutions.) 

 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

  (2.1)  วิชาแกน  38 หน่วยกิต 

202101 ว.ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6)

 BIOL 101 Basic Biology 1

202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)

 BIOL 103 Biology Laboratory 1

203111 ว.คม. 111 เคมี 1 3(3-0-6)

 CHEM 111 Chemistry 1

203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)

 CHEM 115 Chemistry Laboratory 1

203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6)

 CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students

203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 1(0-3-0)

 CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 

203226 ว.คม. 226 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6)

 CHEM 226 Physical Chemistry for Non-Chemistry Students
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203229 ว.คม. 229 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1(0-3-0)

 CHEM 229 Physical Chemistry Laboratory

203236 ว.คม. 236 ปริมาณวิเคราะห์ 3(3-0-6)

 CHEM 236 Quantitative Analysis

203239 ว.คม. 239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ 1(0-3-0)

 CHEM 239 Quantitative Analysis Laboratory

206181 ว.คณ. 181 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 1 2(2-0-4)

 MATH 181 Calculus for Agriculture 1

206182 ว.คณ. 182 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 2 2(2-0-4)

 MATH 182 Calculus for Agriculture 2

208263 ว.สถ. 263 สถิติเบ้ืองต้น 3(3-0-6)

 STAT 263 Elementary Statistics

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบ้ืองต้น 3(3-0-6)

 BCT 315 Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1(0-3-0)

 BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory

215207 ว.จช. 207 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

 MICB 207 Introductory Microbiology

215208 ว.จช. 208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 1(0-3-0)

 MICB 208 Introductory Microbiology Laboratory

603211 อ.ทบ. 211 หลักการบรรจุ 3(3-0-6)

 PKT 211  Principles of Packaging
 

 

(2.2)   วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหน่ึง จาก 2 แผนดังต่อไปน้ี  

(Students must choose one of the following two plans:)  

แผน 1 : แผนปกต ิ  

Plan 1 : Regular  Plan  

       2.2.1  วิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต 

605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)

 PDT 201 Introduction to Agro-Industry

605203 อ.ทพ. 203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

 PDT 203 Agro-Industrial Product Regulations
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605204 อ.ทพ. 204 การจัดการคณุภาพวัตถุดิบในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

2(2-0-4)

 PDT 204 Management of Raw Material Quality in Agro-Industrial 

Product Development 

605301 อ.ทพ. 301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3(2-3-4)

 PDT 301 Product Development Technology 1

605302 อ.ทพ. 302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3(2-3-4)

 PDT 302 Product Development Technology 2

605313 อ.ทพ. 313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)

 PDT 313 Experimental Design in Product Development

605315 อ.ทพ. 315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)

 PDT 315 Chemicals in Food Product Development

605316 อ.ทพ. 316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

 PDT 316 Experimental Analysis for Product Development 

605321 อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

 PDT 321 Agro-Industrial Process Technology

605322 อ.ทพ. 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-0)

 PDT 322 Agro-Industrial Process Technology Laboratory

605331 อ.ทพ. 331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-4)

 PDT 331 Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products

605341 อ.ทพ. 341 ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ 2(2-0-4)

 PDT 341 Functional and Nutritional Products

605412 อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 3(1-6-2)

 PDT 412 Agro-Industrial Product Design 1

605430 อ.ทพ. 430 การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4(3-3-6)

 PDT 430 Quality Analysis in Product Development

605432 อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

 PDT 432 Quality Planning in Product Development

605446 อ.ทพ. 446 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

 PDT 446 Agro-Industrial Management and Marketing

605476 อ.ทพ. 476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6)

 PDT 476 Shelf Life Evaluation of Food Products

605491 อ.ทพ. 491 โครงการวิจัย 1 3(0-9-0)

 PDT 491 Research Project 1
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605492 อ.ทพ. 492 โครงการวิจัย 2 3(0-9-0)

 PDT 492 Research Project 2

605496 อ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1(1-0-2)

 PDT 496 Seminar in Product Development Technology 1  

605497 อ.ทพ. 497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 1(1-0-2)

 PDT 497 Seminar in Product Development Technology 2  
  

      2.2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในสาขาวิชา ระดับ 300-400 ข้ึนไป ดังต่อไปนี้  

(select from the following courses in the 300 - 400 levels of Product Development 

Technology programme) 
605332 อ.ทพ. 332 บทบาทผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 (3-0-6)

 PDT 332 Role of Consumer in Product Development System 

605340 อ.ทพ. 340 เทคโนโลยีขนมหวาน 3 (2-3-4 )

 PDT 340 Dessert Technology

605413 อ.ทพ. 413 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2 3 (2-3-4 )

 PDT 413 Agro-Industrial Product Design 2  

605441 อ.ทพ. 441 การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0- 6) 

 PDT 441 Operation Management in Agro-Industry  

605456 อ.ทพ. 456 สตาร์ชเทคโนโลยี 3 (2-3-4)

 PDT 456 Starch Technology

605459 อ.ทพ. 459 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

ไม่ใช่อาหาร 3 

3 (3-0-6)

 PDT 459 Selected Topics in Non-Food Product Development 

Technology 3 

605460 อ.ทพ. 460 กลิ่นรสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 (3-0-6)

 PDT 460 Flavor for Product Development

605461 อ.ทพ. 461 ไฮโดรคอลลอยด์และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3 (3-0-6)

 PDT 461 Hydrocolloids and Applications in Food Product Development 

605471 อ.ทพ. 471 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ 3 (2-3-4)

 PDT 471 Nutritional Product Development

605475 อ.ทพ. 475 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน 3 (2-3-4 )

 PDT 475 Indigenous Food Product Development
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605477 อ.ทพ. 477 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 1 

1(1-0-2)

 PDT 477 Selected Topics In Food Product Development

Technology 1 

605478 อ.ทพ. 478 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 2 

2(2-0-4)

 PDT 478 Selected Topics In Food Product Development

Technology 2 

605479 อ.ทพ. 479 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 (3-0-6)

 PDT 479 Selected Topics in Food Product Development Technology 3 
  

หรือ เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ระดับ 300-400 ขึ้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

or select from courses in the 300 - 400 levels  approved by the curriculum 

committee of Product Development Technology programme 
   

แผน 2 : สหกิจศึกษา 

Plan 2 : Coopertive study 

 

ให้เรียนกระบวนวิชาที่กําหนดให้ 

Students must enroll the assigned courses. 

62 หน่วยกิต 

605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)

 PDT 201 Introduction to Agro-Industry

605203 อ.ทพ. 203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

 PDT 203 Agro-Industrial Product Regulations

605204 อ.ทพ. 204 การจัดการคณุภาพวัตถุดิบในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

2(2-0-4)

 PDT 204 Management of Raw Material Quality in Agro-Industrial 

Product Development 

605301 อ.ทพ. 301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3(2-3-4)

 PDT 301 Product Development Technology 1

605302 อ.ทพ. 302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3(2-3-4)

 PDT 302 Product Development Technology 2

605313 อ.ทพ. 313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)

 PDT 313 Experimental Design in Product Development
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605315 อ.ทพ. 315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)

 PDT 315 Chemicals in Food Product Development

605316 อ.ทพ. 316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

 PDT 316 Experimental Analysis for Product Development 

605321 อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

 PDT 321 Agro-Industrial Process Technology

605322 อ.ทพ. 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-0)

 PDT 322 Agro-Industrial Process Technology Laboratory

605331 อ.ทพ. 331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-4)

 PDT 331 Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products

605341 อ.ทพ. 341 ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ 2(2-0-4)

 PDT 341 Functional and Nutritional Products

605412 อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 3(1-6-2)

 PDT 412 Agro-Industrial Product Design 1

605430 อ.ทพ. 430 การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4(3-3-6)

 PDT 430 Quality Analysis in Product Development

605432 อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

 PDT 432 Quality Planning in Product Development

605446 อ.ทพ. 446 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

 PDT 446 Agro-Industrial Management and Marketing

605476 อ.ทพ. 476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6)

 PDT 476 Shelf Life Evaluation of Food Products

605491 อ.ทพ. 491 โครงการวิจัย 1 3(0-9-0)

 PDT 491 Research Project 1

605495 อ.ทพ. 495 สหกิจศึกษา 10 หน่วยกิต

 PDT 495 Cooperative Education  

605496 อ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1(1-0-2)

 PDT 496 Seminar in Product Development Technology 1  

(2.3)   วิชาโท  (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  เรื่ อง  วิชาโทที่ เปิดสอนสําหรับ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

ซ่ึงจะทําให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

           ความหมายของ อ.ทพ. หมายถึง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

มีรหัสกระบวนวิชา (course code) คือ PDT ย่อมาจาก Product Development Technology และมีรหัสกระบวน

วิชาเป็นเลข 605  ซ่ึงจะใช้รหัสเริ่มต้นของกระบวนวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

           กระบวนวิชา จะประกอบด้วยรหัสกระบวนวิชา คือ อ.ทพ. หรือ PDT หรือ 605 ขึ้นต้นและตามด้วยอีก 3 

เลขหมาย ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กําหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชาน้ันสังกัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จําแนกได้ดังน้ี 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

001101 ม .อ.  101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
   Fundamental English 1  
202101 ว .ชว.  101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
   Basic Biology 1  
202103 ว .ชว.  103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
   Biology Laboratory 1  
203111 ว.คม. 111 เคมี 1 3(3-0-6) 
   Chemistry 1  
203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
   Chemistry Laboratory 1  
206181 ว.คณ. 181 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
   Calculus for Agriculture 1  
605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Agro-Industry  
610101 อ.อก. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1(0-3-1) 
   Learning through Activities 1  
   รวม 17 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
   Fundamental English 2  
215207 ว.จช. 207 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    Introductory Microbiology  
215208 ว.จช. 208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 1(0-3-0) 
   Introductory Microbiology Laboratory  
206182 ว.คณ.  182 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
   Calculus for Agriculture 2  
605203 อ.ทพ. 203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6)
   Agro-Industrial Product Regulations  
610102 อ.อก. 102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1(0-3-1) 
   Learning through Activities 2  
   กลุ่มศึกษาท่ัวไป : วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 

   General Education : Science and Mathematics  

   รวม 19 
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ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
   Critical Reading and Effective Writing  
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6) 
   Organic Chemistry for Non-Chemistry Students  
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 1(0-3-0) 
   Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students  
203226 ว.คม. 226 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6) 
   Physical Chemistry for Non-Chemistry Students  
203229 ว.คม. 229 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1(0-3-0) 
   Physical Chemistry Laboratory  
603211 อ.ทบ. 211 หลักการบรรจุ 3(3-0-6) 
   Principles of Packaging  
605204 อ.ทพ. 204 การจัดการคณุภาพวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเกษตร

2(2-0-4) 

   Management of Raw Material Quality in Agro-

Industrial Product Development

 

   กลุ่มศึกษาทั่วไป : วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
   General Education : Humanities and Social Sciences  
   รวม 19 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   English for Agriculture and Agro-Industry  
203236 ว.คม. 236 ปริมาณวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis  
203239 ว.คม. 239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
   Quantitative Analysis Laboratory  
208263 ว.สถ. 263 สถิติเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
   Elementary Statistics  
605315 อ.ทพ. 315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4) 
   Chemicals in Food Product Development  
703103 บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธรุกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Entrepreneurship and Business  
   กลุ่มศึกษาทั่วไป : วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 
   General Education : Learning through Activities  
   รวม 17 
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ช้ันปีที่ 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบ้ืองต้น 3(3-0-6)

   Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1(0-3-0)

   Introductory Biochemistry Laboratory  

605301 อ.ทพ. 301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3(2-3-4)

   Product Development Technology 1  

605313 อ.ทพ. 313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)

   Experimental Design in Product Development  

605321 อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

   Agro-Industrial Process Technology  

605322 อ.ทพ. 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-0)

   Agro-Industrial Process Technology Laboratory  

605341 อ.ทพ. 341 ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ 2(2-0-4)

   Functional and Nutritional Products  

   กลุ่มศึกษาทั่วไป :: กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3

   General Education : Humanities and Social Sciences

   รวม 19 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

605302 อ.ทพ. 302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3(2-3-4)

   Product Development Technology 2  

605316 อ.ทพ. 316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

   Experimental Analysis for Product Development  

605331 อ.ทพ. 331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-4)

   Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products  

605430 อ.ทพ. 430 การวิเคราะห์คณุภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4(3-3-6)

   Quality Analysis in Product Development  

   วิชาเลือกเสรี 6

   Free Electives

   รวม 19 
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ช้ันปีที่ 4 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

แผน 1 หน่วยกิต 

605412 อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 3(1-6-2)

   Agro-Industrial Product Design 1

605432 อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

   Quality Planning in Product Development

605446 อ.ทพ. 446 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

   Agro-Industrial Management and Marketing

605491 อ.ทพ. 491 โครงงานวิจัย 1 3(0-9-0)

   Research Project 1

605496 อ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1(1-0-2)

   Seminar in Product Development Technology1

   วิชาเอกเลือก 3 

   Major Elective  

   รวม 16 

 

แผน 2  

605412 อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(1-6-2)

   Agro-Industrial Product Design 1

605432 อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)

   Quality Planning in Product Development

605446 อ.ทพ. 446 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)

   Agro-Industrial Management and Marketing

605476 อ.ทพ. 476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6)

   Shelf Life Evaluation of Food Products

605491 อ.ทพ. 491 โครงงานวิจัย 1 3(0-9-0)

   Research Project 1

605496 อ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1(1-0-2)

   Seminar in Product Development Technology1  

   รวม 16 
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ภาคการศึกษาที่ 2  

แผน  1 หน่วยกิต 

605476 อ.ทพ. 476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6)

   Shelf Life Evaluation of Food Products

605492 อ.ทพ. 492 โครงงานวิจัย 2 3(0-9-0)

   Research Project 2

605497 อ.ทพ. 497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 1(1-0-2)

   Seminar in Product Development Technology2  

   วิชาเอกเลือก 3

   Major Elective 

   รวม 10 

 

แผน  2 หน่วยกิต 

605495 อ.ทพ. 495 สหกิจศึกษา 10

   Cooperative Education  

   รวม 10 

 

 

3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา )ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(  

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2  ช่ือ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์    

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ประจํา 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่สําเร็จการศกึษา , 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 5 ปีปัจจุบัน 

เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตร ี บศ.

1 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล *

(3 101500313 14 2) 

 

-  Ph.D. (Food Sciences), The University of 

Nottingham, United Kingdom., 2013 

-  วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2544 

- วท.บ. (เทคโนโลยทีางอาหาร)  

 จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั, 2541 

36.40 13.50 36.40 13.50 3

2 อ.ดร.ชิตาพัณณ ์ ใบงิ้ว * 

(1 5099 00202 16 7) 

 

- ปร.ด. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2558 

- วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2554 

- วท.บ. (เทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ)์, 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2551 

46.05 - 46.05 - 2

3 อ.อิศรพงษ์ พงษศ์ิริกุล * 

(3 101202264 64 0) 

 

-  วท.ม. (วทิยาการหลังการเก็บเก่ียว),

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2553 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531 

42.83 - 42.83 - 5

4 อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร *

(3 67 0800508 28 8) 

 

- วท.ม. (เทคโนโลยทีางอาหาร),

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2541 

- วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารอาหารและ

โภชนาการ), มหาวทิยาลยับูรพา, 2537 

61.98 - 61.98 - 1

5 อ.กัญญรัตน ์สุทธภักต ิ* 

(3 569900064 07 1) 

- วท.ม. (เคมี),มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2546

-  วท.บ. (เคมี), มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2541 

55.18 - 55.18 - 1

6 ศ.ดร.ไพโรจน์  วริิยจาร ี

(3 6099 00009 92 3) 

-  Ph.D. (Product Development), Massey 

University, 1990 

-  วท.ม. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2525 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2523 

10.90 15.75 10.90 15.75 11

7 รศ.ดร.นิรมล  อุตมอ่าง 

(3 6501 01186 83 4) 

 

-  ปร.ด. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2549 

-  วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2535 

31.40 35.40 31.40 35.40 18
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่สําเร็จการศกึษา , 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 5 ปีปัจจุบัน 

เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตร ี บศ.

-  วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531 

8 ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 

(3 5099 01322 42 1) 

-  ปร.ด. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2546 

-  วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2534 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

16.85 9.90 16.85 9.90 14

9 ผศ.ดร.สุทัศน ์ สรุะวัง 

(3 5401 00060 19 6) 

 

-  วท.ด. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

-  วท.ม. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539. 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531. 

21.35 13.05 21.35 13.05 16

10 ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล

(3 1014 02182 24 8) 

-  วท.ด. (เทคโนโลยทีางอาหาร) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2550 

-  วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2545 

-  วท.บ. (พัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2542 

16.50 10.05 16.50 10.05 28

11 ผศ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว

อันเจล ิ

(3 5603 00334 60 5) 

 

-  Ph.D. (Wood Biology and Technology) 

Georg-August UniversityGoettingen,2008 

-  วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิ

เมอร์), จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2543 

-  วท.บ. (เคมี), มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2539 

48.48 49.72 48.48 49.72 16

12 อ.วิญญู  ศักดาทร 

(3 50 9901040 68 0 ) 

 

 

-  คอ.ม.(เทคโนโลยผีลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม), 

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง, 2546 

- วท.บ. (ออกแบบผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม), 

   สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขต 

ภาคพายัพ, 2543 

48.30 - 48.30 - -

หมายเหตุ *  เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร    

  ลําดับที่ 1-11  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร   

  ลําดับที่ 12    เป็นอาจารย์ประจํา 

 



มคอ.2 หน้า 26 

 

  3.2.2  อาจารย์พิเศษ 

   - ไม่มี - 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรม   

 4.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

   -  มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

   -  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

   -  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง   

   -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ 

    ความเป็นมนุษย์ 

   -  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

   -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 4.1.1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

   -  ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกประสบการณ์    

    ภาคสนาม 

   -  กําหนดตารางเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บันทึกเวลาฝึกประสบการณ์    

       ภาคสนาม กําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน 

   -  มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ          

    สถานประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร 

   -  ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 4.1.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

   -  นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม  

       จริยธรรม 

   -  ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   

    จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

       โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง 

   -  ประเมินจากการพูดคุย สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และ 

    ผู้เกี่ยวข้องพร้อมมีรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามประกอบ 
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          4.1.2 ความรู้ 

  4.1.2.1 อธิบายถึง ความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   -  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

   -  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

     การแก้ไขปัญหา 

   -  สามารถสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ คัดเลือกแนวความคิด  พัฒนาสูตร และ

     กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

   -  สามารถกําหนดสูตร  และสมบัติ หรือคุณลักษณะของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ได้

     อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ และระบบประกันคุณภาพ 

   -  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     อุตสาหกรรมเกษตรและสนใจพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   -  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.2.2  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

   -  สถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา 

     เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้   

     นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทํางานได้ด้วยตนเอง 

   -  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของ 

     พนักงานพี่เลี้ยง 

   -  จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม 

   -  พนักงานพี่เล้ียงมอบหมายให้นักศึกษาได้ทํางานวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ

     สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับสถานประกอบการ 

   -  จัดทํารายงานเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 

 4.1.2.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

   -  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

   -  ประเมินผลจากการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

   -  ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับ 

     มอบหมาย โดยกําหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน 

   -  ประเมินผลจากการนําเสนองานหลังจากการฝึกภาคสนาม 

            4.1.3. ทักษะทางปัญญา 

 4.1.3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   -  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

   -  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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   -  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา 

   -  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

    นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา  

    เพิ่มเติมดังน้ี 

   -  มีทักษะการเลือก และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   -  สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการทํางานจริง 

   -  สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

  4.1.3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้ 

   -  การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาสาเหตุของปัญหา และวิเคราะห์ผลเชิง

     สถิติจัดทํารายงานผลวิเคราะห์และนําเสนอ 

   -  มอบหมายโจทย์ปัญหาในรูปแบบของโครงงานวิจัย ให้ฝึกการออกแบบการทดลอง

     และวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม รวมทั้งฝึกการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน 

     สภาพแวดล้อมจริง 

   -  จัดทํารายงานผลการการเรียนรู้และนําเสนอ 

   -  ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

     ภาคสนาม สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

                   4.1.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

      ประเมินผลจากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กําหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีใน

   วิชาที่เกี่ยวข้องและควรนํามาเป็นพื้นฐานในการทํางาน 

         4.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 4.1.4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถ 

           ในการรับภาระความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา  

   -  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ    

     ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

   -  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

   -  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  

        พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

     นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา

     เพิ่มเติมดังน้ี 

   -  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

     เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้เทคนิคการขอ 

     ความช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการทํางาน 

   -  สามารถวางตัวในตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

   -  กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่ 
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   -  พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถาม   

   -  สร้างความสัมพันธ์อันดี ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟ้ือเกื้อกูลกันในหน่วยงาน 

               4.1.4.2  กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 

   -  สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาทัศนคติให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทํางานเป็นทีม 

   -  มอบหมายงานที่ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน 

   -  มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูล 

   -  ประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

4.1.4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

   -  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 

   -  ประเมินข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์ 

   -  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจาก 

     เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 

 

            4.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1.5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 

    ในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา  

   -  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานท่ีเกี่ยวกับการ

     พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

   -  สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

     ทางสถิติต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   -  สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ

     สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 

   -  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

     นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา 

     เพิ่มเติมดังน้ี 

   -  สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการคํานวณ เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ท่ี

     ได้รับมอบหมาย อย่างเหมาะสม 

   -  สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทํางาน 

   -  สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 4.1.5.2  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 

   -  มอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ การการปรับปรุงคุณภาพของ

     ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ทักษะต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการทํา

     ปัญหาพิเศษ 
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   -  มอบหมายงานที่ต้องมีการส่ือสารโดยใช้ภาษาท้ังไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด 

     เขียนในการประสานการทํางาน 

   -  มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหรือนําเสนอผลงาน 

 

 4.1.5.3   วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

   -  ประเมินจากการนําเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   -  ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail การนําเสนอโดยโปรแกรม power point และ 

     การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS , Mini Tap ได้อย่างเหมาะสม 

   -  ประเมินจากผลการแก้ปัญหาโดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา   

     4.2.1 การฝึกงานภาคสนาม : ภาคฤดูร้อนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน

กรกฎาคม รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 178 ชั่วโมง 

 4.2.2 สหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน)

หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฎิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง 

 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  

      4.3.1  การฝึกงานภาคสนาม : ภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 (เป็นการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย)

  4.3.2  สหกิจศึกษา :  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  คําอธิบายโดยย่อ   

 จัดกลุ่มนักศึกษาในการทําวิจัย กลุ่มละ 1-2 คน ทํางานวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจหรือ 

ที่อาจารย์กําหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย และต้อง

ผ่านการประเมินผลงานวิจัยโดยคณาจารย์ และต้องส่งงานวิจัยในรูปแบบรายงานที่สาขาวิชากําหนด 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
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- สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 

- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

- สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
- สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษได้ อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ และ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
- สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

- สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อย่างเหมาะสม 
 

 5.3  ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาที่  1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 

 

5.4  จํานวนหน่วยกิต   

  6  หน่วยกิต 

 

5.5  การเตรียมการ   

  -  อาจารย์ผู้ประสานงานทําหน้าที่จัดกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 -  อาจารย์ผู้ประสานงานจัดตารางเวลาเพื่อให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 

 -  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่    

    ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 - อาจารย์ผู้ประสานงานจัดเตรียมและกําหนดตารางการนํางาน 
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 5.6  กระบวนการประเมินผล    

 -  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจําสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 -  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํางานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 -   ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ Power Point และนําเสนอแบบปากเปล่า

  โดยอาจารย์ประจําสาขาวิชาอย่างน้อย 4 คน 

 -   ประเมินรายงานของงานวิจัย  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี ต่อ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- มีวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

-  การสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอนของ    

  แต่ละกระบวนวิชา 

-  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ 

  ต่างๆ ของสาขาวิชาฯ และคณะฯ  

2. มีทักษะการทํางานเป็นทีม -  จัดกลุ่มทํางานเป็นทีมในชั้นเรียนของ           

  กระบวนวิชาต่างๆ 

-  การทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาในสาขาวิชาฯ  

3. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีพ             มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศในวิชาสัมมนา  การ

ทําโครงงานวิจัย  การแก้ไขปญัหาที่โรงงานมอบหมาย

ให้ในระหว่างการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   -  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

    วิชาการและวิชาชีพ 

   -  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ  และ 

   ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

   - มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

   ลําดับความสําคัญ 

 -  เคารพสิทธ์ิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคณุค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

   - มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   -  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

   -  การสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอนของแต่ละกระบวนวิชา 

   -  จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 -  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนและการร่วมกิจกรรมที่

    สาขาวิชาฯ และคณะจัดขึ้น 

 -  นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 -  ผลการประเมินทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

 2.2 ความรู้ 

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญของเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

   -  สามารถปฏิบัติและมีทักษะเชิงวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโดยใช้วิชาการและความรู้ 

   -  สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง (lifelong learning)  รวมทั้งจากการเชื่อมโยงกับ

    สังคม คนรอบด้านนอกเหนือจากที่ได้เรียนในห้องเรียน (connectivism) 

   -  สามารถนําศาสตร์และวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์ 

    และเกี่ยวข้องได้ 

   - เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 -  ใช้เทคนิคการสอนหลายรูปแบบตามเนื้อสาระของแต่ละรายวิชา เช่น problem based  

  learning, Project based learning เป็นต้น 

   -  ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน การทําแบบทดสอบระหว่างเรียน  การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   -  การเรียนจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เช่น ฝึกงานและสหกิจศึกษา 

   -  การพานักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและสถานประกอบการ 

   - เชิญวิทยากรจากภายนอกสถาบันมาบรรยาย 

  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   -  ประเมินจากการสอบข้อเขียนและปฏิบัติการ 

   -  การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน 

   -  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การจัดทํารายงานหรือการบ้าน 

   -  ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน การทําแบบทดสอบระหว่างเรียน 

   -  ผลประเมินด้านความรู้ของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   -  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   -  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

   -  สามารถวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 

   -  สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   -  ให้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายความคิดในชั้นเรียน 

 -  ฝึกการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จําลอง  รวมทั้งโจทย์จากสถาน 

  ประกอบการจริง 

  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   -  ประเมินจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 

   -  การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน 

   -  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การจัดทํารายงานหรือการบ้าน 

   -  ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน การทําแบบทดสอบระหว่างเรียน 

   -  ผลประเมินทักษะทางปัญญาของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 

   รับผิดชอบ 

   -  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและทํางานร่วมกันได้  

   -  สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกาลเทศะ 

   -  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสาธารณะ 

   -  ความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

   ความรับผิดชอบ  

   -  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายท้ังที่ทําด้วยตนเองและทําร่วมกับผู้อ่ืน 

   -  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เช่น ฝึกงานและสหกิจศึกษา 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

   รับผิดชอบ 

   -  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การจัดทํารายงานหรือการบ้าน 

   -  ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

   -  ผลประเมินจากสถานประกอบการสําหรับการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

 -  ผลประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

   สารสนเทศ 

   -  สามารถนําเสนองานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

 -  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและมาประยุกต์ใช้งาน วางแผนและแก้ไข

  ปัญหาได้ 

   -  สามารถแก้ปัญหาด้วยการวางแผนและวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

   ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - สอนและฝึกการใช้การวางแผนและวิเคราะห์สถิติจากระบวนวิชาที่เรียนและโครงงานวิจัย 

   -  มอบหมายงานให้มีการสืบค้นข้อมูลและส่งงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน

    วิชาต่างๆ 

   - จัดให้มีการนําเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และ

   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 -  ประเมินจากการสอบข้อเขียนในกระบวนวิชาที่ใช้โจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือผ่านวิชาทางสถิติ 

   -  ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมายในชั้นเรียนและจัดส่งงานทางระบบออนไลน์ 

   -  ประเมินจากการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน 

 

 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
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001101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

       Fundamental English 1 
                 

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 Fundamental English 2 
                 

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 

 การเขียนอย่างมีประสิทธิผล 

 Critical Reading and Effective Writing 

                 

001227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร์และ

 อุตสาหกรรมเกษตร 

 English for Agriculture and  

 Agro-Industry 

                  

703103 การเป็นผู้ประกอบการและธรุกิจเบื้องต้น

 Introduction to Entrepreneurship  

 and Business 
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009103 การรู้สารสนเทศและการนําเสนอ

 สารสนเทศ 

 Information Literacy and 

 Information Presentation 

                 

011269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Philosophy of Sufficiency Economy 
                     

013110 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน 

 Psychology and Daily Life 
                 

050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

 Thai Society and Culture 
                 

109115 ชีวิตกับสุนทรียะ

 Life and Aesthetics 
                  

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 Law and Modern World 
                 

 

751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

 Economics for Everyday Life 
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851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ 

 Life and Society through Media 
                 

201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 

 The World of Science 
                 

211100 กินดี : การมีชีวิตที่ดีขึ้นและ 

 การป้องกันโรค 

 Eating well : Better Living and 

 Disease Prevention   



      

     

  



  

   

261111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 

 Internet and Online Community 
                  

357110 แมลงกับมนุษยชาติ 

 Insects and Mankind 
                 

461100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 

 Herbs for Health and Beauty 
                

 

 

510100 ความสุขสมบูรณ์

 Wellness 
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571115 สปาเพื่อสุขภาพ

 Spa for Health 
                 

610114 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

 Food for Health and Beauty 
                     

610101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

 Learning through Activities 1 
                     

610102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

 Learning through Activities 2 
                     

057122 ว่ายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

 Swimming for Life and Exercise 
                 

057125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและ 

 การออกกําลังกาย 

 Rhythmic Activities for Life and Exercise

                

 

057126 บาสเก็ตบอลเพื่อชีวิตและ 

 การออกกําลังกาย 

 Basketball for Life and Exercise 
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ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
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057127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและ 

 การออกกําลังกาย 

 Badminton for Life and Exercise 
                

 

 

 

 

057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและ 

 การออกกําลังกาย 

 Tennis for Life and Exercise 

                 

057129 เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและ 

 การออกกําลังกาย 

 Table Tennis for Life and Exercise 

                 

057134 ออกกําลังกายด้วยน้ําหนักเพื่อ 

 สร้างกล้ามเนื้อ 

 Muscle Building with Weight Training 

                 

202101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 

 Basic Biology 1 
                

 

202103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

 Biology Laboratory 1 
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203111 เคมี 1

 Chemistry 1 
                 

203115 ปฏิบัติการเคมี 1

 Chemistry Laboratory 1 
                 

203206 เคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษา 

 นอกสาขาวิชาเคมี 

 Organic Chemistry for  

 Non-Chemistry Students 

                 

203209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับ 

 นักศึกษานอกภาควิชาเคมี 

 Organic Chemistry Laboratory 

  for Non-Chemistry Students 

                

 

203226 เคมี เ ชิงฟิ สิกส์ สําหรับนักศึกษานอก

 สาขาวิชาเคมี 

 Physical Chemistry for Non-Chemistry 

 Students  
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203229  ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 

 Physical Chemistry Laboratory 
                 

203236 ปริมาณวิเคราะห์

 Quantitative Analysis 
                 

203239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ 

 Quantitative Analysis Laboratory 
                 

206181 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 1 

 Calculus for Agriculture 1 
                

 

206182 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 2 

 Calculus for Agriculture 2 
                

 

208263 สถิติเบื้องต้น

 Elementary Statistcs 
                 

211315 ชีวเคมีเบื้องต้น

 Introductory Biochemistry 
                 

211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 

 Introductory Biochemistry Laboratory 
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215207 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 

 Introductory Microbiology 
                 

215208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 

 Introductory Microbiology Laboratory 
                 

603211 หลักการบรรจุ

 Principles of Packaging 
                 

605201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 

 Introduction to Agro-Industry 
                   

 

605203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 Agro-Industrial Product Regulations 
                     

605204 การจัดการคณุภาพวัตถุดิบในการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 Management of Raw Material Quality   

 in Agro-Industrial Product Development

                 

605301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์1 

 Product Development Technology 1 
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605302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 

 Product Development Technology 2                  

605313 การวางแผนการทดลองทาง 

 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Experimental Design in Product  

 Development 

                 

605315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 Chemicals in Food Product Development 
                 

605316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Experimental Analysis for  

 Product Development 

                 

605321 เทคโนโลยีกระบวนการทาง 

 อุตสาหกรรมเกษตร 

 Agro-Industrial Process Technology 
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605322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการ 

 ทางอุตสาหกรรมเกษตร 

 Agro-Industrial Process  

 Technology Laboratory 

                 

605331  การประเมินผลิตภัณฑ์ 

 อุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสัมผัส 

 Sensory Evaluation of Agro- 

 Industrial Products 

                

 

605341 ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ

 Functional and Nutritional Products                  

605412 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 อุตสาหกรรมเกษตร 1 

 Agro-Industrial Product Design 1 
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605430 การวิเคราะห์คณุภาพใน 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Quality Analysis in Product Development 

                 

605432 การวางแผนคุณภาพใน 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Quality Planning in Product Development 

                 

605446 การจัดการและการตลาด 

 อุตสาหกรรมเกษตร 

 Agro-Industrial Management and 

 Marketing 

                     

605476 การประเมินอายุการเก็บรกัษา 

 ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 Shelf Life Evaluation of Food Products 
                 

605491 โครงการวิจัย 1

 Research Project 1 
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605496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1

 Seminar in Product Development  

 Technology 1

                 

605492 โครงการวิจัย 2

 Research Project 2 
                 

605497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2

 Seminar in Product Development  

 Technology 2

                 

605332 บทบาทผู้บริโภคในระบบ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Role of Consumer in Product  

 Development System 

                 

605340 เทคโนโลยีขนมหวาน 

 Dessert Technology 
                 

605413 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 อุตสาหกรรมเกษตร 2 

 Agro-Industrial Product Design 2 
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605441 การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร

 Operation Management in Agro-Industry 
                     

605456 สตาร์ชเทคโนโลยี 

 Starch Technology 
                 

605459 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยี 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร 3 

 Selected Topics in Non-Food  

 Product Development Technology 3 

                 

605460 กลิ่นรสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Flavor for Product Development 
                 

605461 ไฮโดรคอลลอยด์และการประยุกต์ใช้

 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 Hydrocolloids and Applications  in 

 Food Product Development 

                 

605471 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ

 Nutritional Product  Development 
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605475 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน

 Indigenous Food Product Development 
                     

605477  หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการ

 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 

 Selected Topics In Food Product 

 Development Technology 1 

                     

605478 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการ

 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 

 Selected Topics In Food Product 

 Development Technology 2 

                     

605479 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยี 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 

 Selected Topics in Food Product  

 Development Technology 3 

                 

605495 สหกิจศึกษา

 Cooperative Education 
                 

*  ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง  เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 33-36)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กาํหนดให้วัดและ

ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับขั้น ซ่ึงไม่มีค่าลําดับข้ัน 

 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้กําหนดดังน้ี 

 (1) อักษรลําดับขัน้ที่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนดดังน้ี 

                     อักษรลําดับข้ัน ความหมาย ค่าลําดับข้ัน 

  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 

  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 

  B ดี (GOOD) 3.00 

  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 

  C พอใช้ (FAIR) 2.00 

  D+ อ่อน (POOR) 1.50 

  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 

  F ตก (FAILED) 0.00 

 (2) อักษรลําดับขัน้ที่ไม่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนดดังน้ี  

                     อักษรลําดับข้ัน ความหมาย 

  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 

  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

    CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 

     (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  

     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 

    CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 

    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานต่างๆ 

     (CREDITS FROM TRAINING) 

    CX หน่วยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   

      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
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 (3) อักษรลําดับขัน้ที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนดดังน้ี  

                     อักษรลําดับข้ัน ความหมาย 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  

  P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 

 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เท่าน้ัน 

จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา 

2.1.1  การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  

  การจัดการเรียนการสอนในแต่ละกระบวนวิชาเริ่มจาก กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด

ผู้สอนกระบวนวิชาตามความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญ  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาที่ได้รับ

มอบหมายจัดทํา มอค.3 หรือ มคอ.4   โดยกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ

สอน กลยุทธ์การสอน สัดส่วนและวิธีประเมินใน มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละวิชา   เม่ือเปิดภาคการศึกษา

อาจารย์ผู้สอนจัดทําประมวลการสอนแจกนักศึกษาในช่ัวโมงแรกของการสอน และประเมินผลตาม มคอ. 3 

หรือ มคอ. 4  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาประเมินผลการสอนออนไลน์ 

 จากการเรียนการสอน  และการประเมินผลต่างๆ อาจารย์ผู้สอนนํามาประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และจัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ.6  รวมทั้งทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ภายใน 30 

วันหลังปิดภาคการศึกษา 

 กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 รายวิชา  ปัญหา อุปสรรค และ 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

หลังจากน้ันกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อให้ได้ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน และจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 รอบถัดไป 

  

2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

 มีการจัดทําแบบสอบถามสํารวจการได้งานทําของบัณฑิต  และความพึงพอใจบัณฑิตของผู้

จ้างงาน  เพื่อให้ทราบ 

     1.  ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา     

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 2.2.1  ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

 2.2.2  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชาน้ัน และต้องไม่มี 

      กระบวนวิชาใดที่ได้รับอักษร I  หรืออักษร  P 

3.2  ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  

3.3 มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00   และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด 

      หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 
 

 

 

  



 มคอ.2  หน้า 54

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการทาํวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด

สอน   ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าหรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่าง

น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ป ีโดยนําความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้

บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด ซ่ึงครอบคลุมผลการ

เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการสํารวจข้อมูลบัณฑิตท่ีได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จ

การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามี

ความพร้อมในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย

อาจารย์จะต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการสํารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ดําเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการสํารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ

ดําเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 มีการกําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  (มคอ.

5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
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อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

7.  การกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา   

1. มกีารประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร อยา่ง

นอ้ยปีการศกึษาละสองครัง้ โดยมอีาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรเขา้ร่วมประชุม อยา่ง

นอ้ยร้อยละ 80 และมกีารบันทกึการประชุมทุกคร้ัง 

x x x x x

2. มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหง่ชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 

x x x x x

3. มรีายละเอยีดของกระบวนวชิา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้ม)ี 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยกอ่นการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้

ครบทุกกระบวนวชิา 

x x x x x

4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของกระบวนวชิา และรายงานผลการดําเนนิการของ

ประสบการณภ์าคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหค้รบทุกกระบวนวชิาที่เปิด

สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศกึษา 

x x x x x

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปีการศกึษา 

x x x x x

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3

และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของกระบวนวชิาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา

x x x x x

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ การประเมนิผล

การเรียนรู ้จากผลการประเมนิการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

x x x x

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรั้บการแต่งตั้งใหม ่ ไดรั้บคําแนะนําดา้นการ

บริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x x

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรั้บการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x

10. ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดทา้ย/บัณฑติใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x

11. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

  x
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้ส่ือในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร

ต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระทําทุกๆ 5 ป ีทั้งน้ี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
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1.  คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

ม.อ. 101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

ENGL 101  : Fundamental English 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

 การส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102 : Fundamental English 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, reading 

and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 201 (001201) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี 3(3-0-6) 

   ประสิทธิผล  

ENGL 201 : Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและส่ือต่างๆ และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน 

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 

writing on topics of students’ interests. 

 

ม.อ. 227 (001227) : ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

ENGL 227 : English for Agriculture and Agro-Industry 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

      ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าท่ีของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพใน

บริบททางเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร       
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               Specific language skills, components and functions for effective communication in agricultural 

and agro-industrial contexts. 

 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บธ.กจ. 103 (703103) : การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

MGMT 103 : Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ

จัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และ

จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบการ       

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities. 

The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of 

business, business plans, principle of management, marketing management, production management, 

financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for 

entrepreneur. 

 

ม.บร. 103 (009103) : การรู้สารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LS 103  : Information Literacy and Information Presentation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี; สําหรับนักศึกษาที่ไมใ่ช่วิชาเอก 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้น

สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขียนบรรณานุกรม       

 The definition and the importance of information and information literacy, information needs and 

information seeking, information sources and information services, information resources and organization, 

information searching, information evaluation, information presentation, citation and bibliography writing. 

 

ม.ปร. 269 (011269) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

PHIL 269  : Philosophy of Sufficiency Economy 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  

 นิยาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood according to 

philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency economy. 
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ม.จว.110 (013110) :   จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

PSY 110   :  Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี; สําหรับนักศึกษาที่ไมใ่ช่วิชาเอก 

 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

ม.ศท. 103 (050103) : สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

HUGE 103 : Thai Society and Culture 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  

การศึกษาเชิงแนะนําเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มาจาก

มรดกทางปัญญาของไทย รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์ตะวันตกท่ีใช้ใน

การศึกษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ ของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของไทย 

An introduction to Thai society and culture based on analytical tools derived from Thai 

intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai society and culture arisen from 

Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes. 
 

 

วจ.ศป.115 (109115) :   ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 

FAGE 115  :   Life and Aesthetics 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  

 ความงามโดยรวมซ่ึงสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนส่ือสมัยใหม่

ในชีวิตประจําวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และ

ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญาของสังคม 

 Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and modern media used 

in daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and culture, beliefs and cultural creations 

that reflect social wisdom. 

 

น.ศท.100 (176100) :   กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

LAGE 100 :  Law and Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหว่าง

ประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับ

สังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ

กฎหมายและโลกสมัยใหม่
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 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. 

Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles 

of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern 

world. 

 

ศศ. 100(751100) : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

ECON 100 : Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การจ้างงาน 

เศรษฐกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 

 

สม.103 (851103) :    ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ 3(3-0-6) 

MC 103  :    Life and Society Through Media 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้ง นว

นิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการ์ตูน 

 Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural, 

political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as well 

as novel, short story, and comic book. 

 

(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ว.วท.111 (201111) :   โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

SC 111  :    The World of Science 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :    ไม่มี 

 บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวข้ออื่นๆ ตามความสนใจของ

นักศึกษา และการนําเสนอในห้องเรียน 

  Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, 

Group activities about science and technology in daily life, science and technology and country 

development, economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable 

development, or other topics depending on students’ interests, and class presentations. 

 

ว.ชท.100 (211100) :    กินดี การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค : 3(3-0-6) 

BCT 111  :    Eating Well : Better Living and Disease Prevention 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :    ไม่มี  

  โภชนาการและตัวเรา ความต้องการ  :  สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และวิถีชีวิต อาหารที่ควรรับประทาน :

แต่ละวันและฉลากอาหาร อาหารให้พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ นํ้าและเส้นใย อาหารเสริม สารปรุงแต่งอาหาร 

มะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน เครียด อาหารไม่ย่ : โรคในสังคมสมัยใหม่อย ท้องผูก อาการแก่เกินวัย ภูมิคุ้มกันตํ่า

และภูมิแพ้ 

  Nutrition and self: health, science and life style, What you should eat: dietary requirements, 

food labels and recommendations, Energy from nutrients, Vitamins, minerals, water and fibers, Food 

supplements, Food additives and Diseases in Modern Society: Cancers, Obesity, Diabetes Mellitus, 

Stress, Indigestion, Constipation, Premature Aging, Low Immunity and Allergies. 

 

วศ.คพ.111 (261111) :    อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 

CPE 111  :    Internet and Online Community 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :    ไม่มี ; สําหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก 

 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม่ การใช้เสิร์ชเอน

จินอย่างมีประสิทธิภาพ บริการออนไลน์ และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและสังคม

ออนไลน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตและ

สังคมออนไลน์ จริยธรรมและมารยาทของการเข้าสังคมออนไลน์ แนวคิดด้านสังคมของอินเทอร์เน็ตและสังคม

ออนไลน์ แนวคิดด้านกฎหมายของอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใน

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ อนาคตของอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 

 Introduction to Internet and social networking, Emerging trends in technology, Efficient 

utilization of search engine, Online services and cloud computing, Impact of Internet and social networking 

in daily life, e-Commerce and advertising in Internet and social networking, Online social ethics and 

morals, Social aspects of Internet and online community, Legal aspects of Internet and online community, 

Security and privacy on Internet and social networking, Future trends of Internet and social networking. 
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ก.กฎ.110 (357110) :    แมลงกับมนุษยชาติ 3(3-0-6) 

ENT 110  :    Insects and  Mankind 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :    ไม่มี 

 ความสําคัญและบทบาทของแมลงในสังคมมนุษย์ บทบาทเชิงบวกและเชิงลบของแมลง บทบาทท่ี

สําคัญของวิทยาการทางกีฏวิทยาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยชาติ รวมทั้งความก้าวหน้าและ

บทบาทที่สําคัญในอนาคตของวงการวิจัยทางกีฏวิทยา 

 Significance of insects in human society. Positive and negative roles of insects. Roles of 

entomological science in socio-economic development of human society. Progress and future outlook of 

entomological research work. 

 

ภ.วภ.100 (461100) :   สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

PHPS 100 :   Herbs for Health and Beauty 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

 พืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อเสริมสุขภาพ กลุ่มที่ใช้รักษาโรคพื้นฐาน กลุ่มผักพ้ืนบ้าน รวมถึงพืชพิษต่างๆ  และ

การแก้พิษ สมุนไพรท้ังลักษณะพืชแห้ง พร้อมทั้งยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  สรรพคุณทั้งเป็นยา 

อาหาร และเครื่องสําอาง เน้นที่มีใช้ประจําวันช่วยให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา  

 Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous vegetables 

including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and their various products. Their 

uses as drugs, food and cosmetics, emphasizing  daily usage for proper and safe use. 

 

ทน.ทน.100 (510100) :   ความสุขสมบูรณ์ 3(2-3-4) 

AMS 100  :   Wellness 

เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน   :   ไม่มี 

 ความสุขสมบูรณ์และสุขภาวะด้านต่างๆ ทั้งทางด้านกาย จิต สังคม ปัญญา และจิตวิญญาณ รวมถึง 

หลักการสุขภาพดีโดยองค์รวมท้ังความรู้และคุณธรรม ตลอดจนอาหาร โภชนาการ การออกกําลังกาย 

สมรรถภาพของร่างกาย การตรวจติดตามสุขภาวะทางด้านห้องปฏิบัติการ การจัดการความเครียดและ

จรรยาบรรณ 

 Involving the wellness and health status in physical, emotional, social, intellectual and spiritual

wellness including principle of good health in holistic both knowledge and merit, following by diet, 

nutrition, exercise, fitness, wellness and health status laboratory monitoring, stress management and 

ethic. 
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พย.ศท.115 (571115) :  สปาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

NGGE 115 :   Spa for Health 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ความหมาย ชนิด และ

กิจกรรมการดูแลสุขภาพในสปา การดําเนินงานสปาที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการสปาในการดูแลสุขภาพท่ี

สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในสปา การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้นํ้าในการบําบัด 

และการใช้น้ํามันหอมระเหย อาหารเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายความเครียด 

 Concepts and theories related to spa for health and holistic health care. Meaning, types, and 

activities of health care in spa. Spa management to meet standardized quality, and spa services for 

health care within Thai traditions. Spa products and equipments. Massage for health. Hydrotherapy and 

aromatic theory. Healthy food and relaxation. 

 

อ.อก.114 (610114) : อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

AG 114  : Food for Health and Beauty 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ไม่มี 

  บทบาทของอาหารที่มีต่อสุขภาพและความงาม ชนิดและหน้าที่ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใน

อาหารที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม  โรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับพฤติกรรมการบริโภค (โรคอ้วน โรคไต โรคหลอด

เลือดและหัวใจ โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวานและโรคมะเร็ง) อาหารต้านโรค อาหารชะลอความแก่ อาหาร

เพื่อผิวสวย อาหารล้างพิษ อาหารเสริมแคลเซียม กฏหมายอาหารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

และความงาม 

  Roles of food for health and beauty, types and functions of bioactive compounds in food 

affecting on health and beauty, illness related to eating behavior (overweight, kidney disease, 

cardiovascular disease, a decay of bones, diabetes and cancer), anti-illness food, anti-aging food, food 

for beautiful skin, detoxify food, calcium-fortified food and food regulation related to food for health and 

beauty. 

 

(1.4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

อ.อก.101 (610101) :   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1(0-3-1) 

AG 101  :   Learning through Activities 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี  

 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวด

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หมวดจิตสาธารณะ ภาวะผู้นํา ศิลปะการส่ือสาร หมวดศิลปวัฒนธรรม หมวด

สร้างเสริมสุขภาพกายและจิต หมวดเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ หมวดนันทนาการ และ
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กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกระบวนวิชาตามประกาศของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร โดยเป็นการให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุม

กิจกรรม และ/หรืออาจร่วมกับหน่วยงาน/ องค์กรภายนอกท้ังภาครัฐ/เอกชน โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ 

(S) หรือไม่น่าพอใจ (U) 

 Students attend activities to develop their quality in various aspects including consolidation of 

good morality and ethics, public conscience, leadership, communication skill, art and culture, physical and 

mental health, academic capability skill, recreation and other aspects. The activities in each aspect have 

to be approved by the course administrative committee in accordance with the declaration by the Faculty 

of Agro-Industry. The students will perform the activities under the supervision of academic advisors 

and/or joint supervision with the external organization of both public and private sectors. The assessment 

result may be satisfactory (S) or unsatisfactory (U). 

 

อ.อก.102 (610102) :   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1(0-3-1) 

AG 102  :   Learning through Activities 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี  

 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวด

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หมวดจิตสาธารณะ ภาวะผู้นํา ศิลปะการส่ือสาร หมวดศิลปวัฒนธรรม หมวด

สร้างเสริมสุขภาพกายและจิต หมวดเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ หมวดนันทนาการ และ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกระบวนวิชาตามประกาศของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร โดยเป็นการให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุม

กิจกรรม และ/หรืออาจร่วมกับหน่วยงาน/ องค์กรภายนอกท้ังภาครัฐ/เอกชน โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ 

(S) หรือไม่น่าพอใจ (U) 

 Students attend activities to develop their quality in various aspects including consolidation of 

good morality and ethics, public conscience, leadership, communication skill, art and culture, physical and 

mental health, academic capability skill, recreation and other aspects. The activities in each aspect have 

to be approved by the course administrative committee in accordance with the declaration by the Faculty 

of Agro-Industry. The students will perform the activities under the supervision of academic advisors 

and/or joint supervision with the external organization of both public and private sectors. The assessment 

result may be satisfactory (S) or unsatisfactory (U). 
 

ศ.ล.122 (057122) :    ว่ายนํ้าเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 122  :    Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการว่ายน้ํา การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาว่ายน้ํา 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการว่ายน้ําท่าต่างๆ การช่วยเหลือผู้
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ได้รับอันตรายต่างๆ จากการว่ายนํ้า การวิเคราะห์ท่าทางการว่ายน้ํา การว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพและการเข้าร่วม

การแข่งขันว่ายน้ําในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาว่ายน้ํา                  

The principles of exercise for health by swimming. Warm up and cool down. Principles of 

breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others from 

dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits 

and etiquette for players and spectators. 
 

ศ.ล.125 (057125) :   กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 125  :    Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคล่ือนไหวของร่างกายใน

ลักษณะต่างๆ การเคล่ือนไหวของร่างกายให้เข้ากับจังหวะและเสียงดนตรี การเต้นรําพื้นเมืองของประเทศ

ต่างๆ และการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ มารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะห์

ท่าทางการเต้นลีลาศจังหวะต่างๆ การร่วมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบต่างๆ                   

The principles of exercise for health through rhythmic activity. Body movements in different 

styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and 

social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance 

parties. 

 

ศ.ล.126 (057126) :   บาสเก็ตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 126  :  Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ไม่มี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในตําแหน่งต่างๆ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล กติกาการเล่น

บาสเกตบอลทั่วไป การประยุกต์เล่นกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน

บาสเกตบอลและการเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดู

ที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล 

  The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to 

play in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of 

Basketball matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette 

for players and spectators. 
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ศ.ล.127 (057127) :   แบดมินตันเพือ่ชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 127  :    Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ไม่มี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีลูกแบดมินตันในลักษณะต่างๆ กติกาแบดมินตัน

ทั่ ว ไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน  การประยุก ต์ เ ล่น กีฬาแบดมินตันในรูปแบบต่างๆ 

การวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบดมินตันและการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาท

ของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน  

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing 

Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition 

at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล.128 (057128) :  เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 128  :  Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส 

การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีลูกเทนนิสในลักษณะต่างๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทนนิสในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทนนิสและ

การเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาเทนนิส 

  The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in 

different styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล.129 (057129) :  เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

EDPE 129  :  Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นใน

กีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือเข้าตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะต่างๆ กติกา

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสในรูปแบบต่างๆ การ

วิเคราะห์เกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและการเข้าร่วมแข่งขันเทเบิลเทนนิสในระดับต่างๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาเทเบิลเทนนิส 
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  The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. Playing 

Table Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล.134 (057134) :   ออกกําลังกายด้วยนํ้าหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ 2(2-0-4) 

EDPE 134  :   Muscle Building with Weight Training 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี 

 การออกกําลังกายด้วยน้ําหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เครื่องมือ และเทคนิคการออกกําลังกายด้วย

นํ้าหนัก การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก การออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก และการประเมินการ

ออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก 

 Muscle building with weight training. Equipment and techniques of weight training. Weight 

training program management. Exercise with weight training and weight training evaluation. 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1  วิชาแกน 

ว.ชว.101 (202101)  :   ชีววิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6)  

BIOL101   :   Basic Biology 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ไม่มี 

 บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมี

ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ และนิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, chemical 

of life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity of life, 

structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior. 

 

ว.ชว.103 (202103) :  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)  

BIOL103   :   Biology Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ลงทะเบียนพร้อมกับ ว.ชว.101 (202101) 

   กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ 

วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ พฤติกรรม และนิเวศวิทยาประชากร 

  Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, evolution 

and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 
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ว.คม.111 (203111) :  เคมี 1 3(3-0-6) 

CHEM111  :   Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ไม่มี 

 บทนําและปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี  โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทต่างๆ 

สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี  เคมีไฟฟ้า  สารละลายและคอลลอยด์ กรด-เบส และจลนพลศาสตร์เชิง

เคมี 

 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 

acid-bases and chemical kinetics. 

 

ว.คม.115 (203115) :   ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 

CHEM115  :   Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ลงทะเบียนพร้อมกับ ว.คม.111 (203111) 

 เทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี  ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารกําหนด

ปริมาณ  : การสังเคราะห์แคลเซียมออกซาเลต  การสังเคราะห์โพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนียมฟอยส์  

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล  สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความร้อนของปฏิกิริยา  เซลล์กัลวานิกและ

เซลล์ความเข้มข้น  อิเล็กโทรลิซีส  การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรด-เบส

และบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตร์เคมี : ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซิโตน 

และการทดลองพิเศษ 

 Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: synthesis 

of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and molecular 

structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and concentration cells, 

electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base equilibria and buffers, 

acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments. 

 

ว.คม.206 (203206) :   เคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6) 

CHEM206 :   Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ว.คม.104 (203104)  หรือ ว.คม.111 (203111) 

 บทนํา การจําแนกและการเรียกชื่อ การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลของ

สารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ แอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน ไอโซเมอริซึมและไอโซเมอร์โครงรูป สเตอริโอเคมี 

สารประกอบแอโรแมติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์และคีโตน 

กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีน 

 Introduction, classification and nomenclature, organic compound analysis, bonding in molecules 

of organic compounds, organic chemistry reactions, aliphatic hydrocarbons, isomerism and conformational 
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isomers, stereochemistry, aromatic compounds, halocompounds, alcohols, phenols and ethers, amines, 

aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides and 

proteins. 

 

ว.คม.209 (203209) :   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 1(0-3-0) 

CHEM209 :    Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.คม.108 (203108) หรือ ว.คม.119(203119) 

    หรือ ว.คม.115 (203115); และลงทะเบียนพร้อม ว.คม.206 (203206) 

 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เน้นเทคนิคท่ีสําคัญ อาทิ การทําสารให้บริสุทธ์ิ การแยกและการสกัด 

สารอินทรีย์ การศึกษาสมบัติของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ และศึกษาปฏิกิริยา

ต่างๆ ที่น่าสนใจของสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี 

 Laboratory course in organic chemistry emphasizing important laboratory techniques: 

purification, separation and extraction of organic compounds. Properties of organic functional groups. 

Organic synthesis and various interesting organic reactions, stereochemistry. 

 

ว.คม.226 (203226) :    เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6) 

CHEM226 :    Physical Chemistry for Non-Chemistry Students 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ว.คม.104 (203104) หรือ ว.คม.111 (203111)  หรือ ว.คม.151 (203151) 

 อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลวัฏภาค จลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมบัติทางกายภาพของสารละลาย

โมเลกุลมหภาค การนําไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ สมดุลกรดเบสและไอออน และเคมีไฟฟ้า- 

 Chemical thermodynamics, phase equilibria, chemical kinetics, physical properties of 

macromolecular solution, electrolytic conductivity, acid-base and ionic equilibria and electrochemistry. 

 

ว.คม.229 (203229) :   ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1(0-3-0) 

CHEM229 :   Physical Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.คม.108(203108) หรือ ว.คม.115(203115) หรือ ว.คม.157(203157);  

    และลงทะเบียนพร้อม ว.คม.226 (203226) 

          เทคนิคพื้นฐานทางเคมีฟิสิกัล: การหามวลโมเลกุล (โดยการวัดความหนืด การวัดจุดเยือกแข็งที่ลดลง) 

การหาค่าคงที่อัตราและอันดับของปฏิกิริยา การวัดค่าเลขทรานส์เฟอร์เรนซ์ของอิออน (วิธีการเคล่ือนท่ีของ

ขอบเขต) การวัดค่าการนําไฟฟ้า การศึกษาแผนผังวัฏภาคระหว่างของแข็ง –ของเหลว และของเหลว – 

ของเหลว  พีเอ็ช  และการไทเทรตโดยการวัดค่าศักย์ไฟฟ้า  การหาค่าคงท่ีสมดุลจากวิธีการกระจาย  การหา

ค่าคง ที่ สมดุ ลของการ เป ลี่ ยนรูประห ว่าง คี โตกับ อีนอลการ วัด ค่าความ ร้อนของการสั นดาป

(บอมบ์คาลอริมิเตอร์) 
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 Basic techniques in physical chemistry: molecular mass determination (viscosity measurement, 

freezing point depression measurement), rate constant and overall order of reaction, transference number 

determination of ions (moving boundary method), conductance measurement, study of solid-liquid and 

liquid-liquid phase diagrams, pH and potentiometric titration, equilibrium constant determination by 

distribution method, equilibrium constant determination in keto-enol tautomerism, heat of combustion 

determination (Bomb calorimeter). 
 

ว.คม.236 (203236) :    ปริมาณวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

CHEM236 :   Quantitative Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.คม.104(203104) หรือ ว.คม.111(203111)  

 การจําแนกประเภทวิธีการวิเคราะห์และสารมาตรฐานทางเคมี สถิติในเคมีวิเคราะห์ ปริมาตรวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เทคนิคการแยกพ้ืนฐาน และเทคนิคสเปกโทรโฟโทเมตรี         

 Classification of chemical analysis methods and standard materials, statistics in analytical 

chemistry, volumetric analysis, gravimetric analysis, electroanalysis, basic separation techniques and 

spectrophotometric analysis. 
 

ว.คม.239 (203239) : ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ 1(0-3-0) 

CHEM239 :  Quantitative Analysis Laboratory 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ลงทะเบียนพร้อมกับ ว.คม.236 (203236) 

 การวิเคราะห์นํ้าส้มสายชู การหาปริมาณบอแร็กซ์โดยการไทเทรต การหาปริมาณคลอโรด์โดยวิธีของ

มอรห์ การหาปริมาณซีโอดีโดยการไทเทรต การหาปริมาณคลอไรด์อิสระในแคลเซียมไฮโปคลอไรต์โดยการ

ไทเทรต  การหาปริมาณแคลเซียมโดยการตกตะกอน โพเทนชิโอเมตริกไทเทรชัน : ปฏิกิริยากรด-เบส คอนดัก

โทเมตริกไทเทรชัน : ปฏิกิริยากรด-เบส  คูลอมเมตริกไทเทรชัน  การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยา  เตรียม

โดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี  การหาปริมาณเหล็กโดยเทคนิคเคมีสะอาด การหาปริมาณโซเดียมและ

โพแทสเซียมโดยเฟลมอิมิสชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  การสกัดและวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก การแยกและ

วิเคราะห์หาองค์ประกอบของยาเตรียมโดยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบาง 

 Analysis of vinegar, determination of Borax by titration, determination of chloride using Mohr 

method, determination of COD by titration, determination of free chloride in calcium hypochlorite by 

titration, determination of water sample hardness by titration, determination of calcium by precipitation, 

potentiometric titration : acid - base reaction, conductometric titration : acid – base reaction, coulometric 

titration, determination of active ingredient in pharmaceutical preparations by spectroscopy technique, 

determination of iron by green chemistry technique, determination of sodium and potassium by flame 

emission spectrophotometer, extraction and determination of iron, separation and composition analysis of 

pharmaceutical preparations by thin layer chromatography. 
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ว.คณ.181 (206181) :   แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 1 2(2-0-4) 

MATH181  :   Calculus for Agriculture 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ไม่มี 

 การหาอนุพันธ์และการประยกุต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ 

 Differentiation and applications, integration and applications. 

 

ว.คณ.182 (206182) :   แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

MATH182 :   Calculus for Agriculture 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ว.คณ.181 (206181) 

 อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นและ

การประยุกต์ การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ด้วยกําหนดการเชิงเส้น 

 Partial derivatives, first order differential equations and some applications, matrices and 

systems of linear equations and applications, mathematical modeling with linear programming. 

 

ว.สถ.263 (208263) :  สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

STAT263  :    Elementary Statistics 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :   ไม่มี 

 ทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็น  และการแจกแจงความน่าจะเป็น

การประมาณค่า  และการทดลองสมมุติฐานของพารามิเตอร์ของประชากร โดยใช้ Z-test, t-test, X2-test 

และ F-test การประยุกต์ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ 

 Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation and 

test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test,x2 test and F-test 

Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 

 

ว.ชท.315 (211315) :   ชีวเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

BCT315  :   Introductory Biochemistry 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ว.คม.202 (203202) หรือ ว.คม.204 (203204)    

   หรือ ว.คม.206 (203206) 

 บทนําสู่ ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต   เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์  :หลักการศึกษาทางชีวเคมี 

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์และโคเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก การส่งผ่านอิเล็กตรอนและ

ชีวพลังงาน และชีวเคมีประยุกต์ 

 Introduction to the biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles methods of 

biochemistry, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzyme and co-enzyme, nucleic acids, 

electron transport and bioenergetics and applied biochemistry. 



 มคอ.2  หน้า 75

ว.ชท.319 (211319) :    ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1(0-3-0) 

BCT319  :    Introductory Biochemistry Laboratory 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :    ลงทะเบียนพร้อมกับ ว.ชท.315 (211315) 

 คาร์โบไฮเดรต ชีวพลังงาน ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก 

 Introductory Biochemistry Laboratory 

 

ว.จช.207 (215207) :   จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

MICB207  :   Introductory Microbiology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ว.ชว.111 (202111) 

ขอบเขต ประวัติและความสําคัญของจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรีย์โพรแคริโอต เซลล์  

ยูแคริโอตและจุลินทรีย์ยูแคริโอต โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์โพรแคริโอต หลักการและเทคนิคทาง

จุลชีววิทยา  การควบคุมจุลินทรีย์  การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์  พันธุศาสตร์

ของจุลินทรีย์ ไวรัส  ภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐาน  จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในคน สัตว์และพืช  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ

อาหารและอุตสาหกรรม   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม     

 Scope, history and importance of microbiology, diversity of prokaryotic microorganisms, 

eukaryotic cell and eukaryotic microorganisms, prokaryotic forms and functions, principles and techniques 

in microbiology, control of microorganisms, microbial growth, microbial metabolism, microbial genetics, 

viruses, basic immunology, pathogenic microorganisms in human, animals and plants, food and industrial 

microbiology and environmental microbiology.  

  

ว.จช.208 (215208) :    ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 1(0-3-0) 

MICB 208 :   Introductory Microbiology Laboratory 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ว.ชว.11 1(202111) และลงทะเบียนพร้อมกับ ว.จช.207 (215207) 

                                     และไม่อนุญาตให้นักศึกษาวิชาเอกลงทะเบียนเรียน 

  การใช้กล้องจุลทรรศน์ การควบคุมจุลินทรีย์ เทคนิคการแยกเช้ือบริสุทธิ์ของแบคทีเรีย การย้อมสี

โครงสร้างของแบคทีเรีย การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไร้ออกซิเจน ลักษณะการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย การเพาะเล้ียงยีสต์และรา ไวรัส ภูมิคุ้มกันวิทยา การทําไวน์และโยเกิร์ต 

การกระจาย ของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ การตรวจจุลินทรีย์ในน้ํา  

  Microscopy, control of microorganisms, isolation techniques of bacterial culture, staining of 

bacterial structures, cultivation of bacteria in anaerobic condition, cultural characteristics of bacteria, 

bacterial metabolism, cultivation of yeasts and molds, viruses, immunology, wine and yoghurt making, 

distribution of microorganisms in nature and microbiological examination of water.  
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อ.ทบ.211 (603211) :  หลักการบรรจุ 3(3-0-6) 

PKT211   :    Principles of Packaging 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ว.คม. 111 (203111), ว.คม. 115 (203115) 

 หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุในการบรรจุ วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ บรรจุ

ภัณฑ์กับการออกแบบ การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรสําหรับการบรรจุ การใช้บรรจุภัณฑ์ การ

ขนส่งบรรจุภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์การบรรจุ มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การ

กําจัดเศษบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ การนํากลับมาใช้ใหม่ของบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

Function of packaging, packaging materials, natural materials for packaging, packaging forms, 

packaging and design, materials and packaging testing, packaging machinery, packaging utilization, 

packaging distribution, packaging economics, packaging standards and regulation, packaging and 

environment, disposal of packaging waste, recycling of packaging and packaging development. 

 

2.2 วิชาเอก 

      2.2.1 เอกบังคับ 

อ.ทพ.201 (605201) :   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น   3(3-0-6) 

PDT201 :   Introduction to Agro-Industry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร คุณภาพของวัตถุดิบที่มีผลต่อการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการตลาดและการจัดการ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 Importance of agro-industry, qualities of raw materials affecting the agro-industrial products and 

their processes, packaging and storage and product development systems, principles of agro-industrial 

marketing and management. 

 

อ.ทพ.203 (605203)     :  ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6)

PDT203 :  Agro-Industrial Product Regulations  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี 

ความสําคัญของข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร องค์กรที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล ข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล องค์กรท่ี

ออกข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

เกษตรภายในประเทศ ข้อกําหนดทางการค้าสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ องค์กรท่ี

ออกข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศคู่ ค้า ข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศคู่ค้า 
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 Importance of agro-industrial product regulations, international agro-industrial product regulation 

organization, international agro-industrial product regulations, domestic agro-industrial product regulation 

organization, domestic agro-industrial product regulations, trade regulations for domestic agro-industrial 

products, agro-industrial product regulation organization of importer country, agro-industrial product 

regulations of importer country. 

 

อ.ทพ.204 (605204) :  การจัดการคุณภาพวัตถุดิบในการพัฒนา 

   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 2(2-0-4) 

PDT204 :  Management of Raw Material Quality in  

   Agro-Industrial Product Development 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ไม่มี 

 ความสําคัญของวัตถุดิบสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน คุณภาพ และการจัดการวัตถุดิบ 

ได้แก่ เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก สัตว์น้ํา ไข่และนม ผักและผลไม้ ถั่วและธัญพืช เครื่องเทศและสมุนไพร 

 Importance of raw materials for product development. Standard, quality and management of raw 

materials, i.e. meat and poultry, aquatic animals, eggs and milk, vegetables and fruits, nuts and cereals, 

herbs and spices. 

 

อ.ทพ.301 (605301) :  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1     3(2-3-4)

PDT301 :  Product Development Technology 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  อ.ทพ.202 (605202)  หรือ อ.ทพ.203 (605203) 

การแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ การค้นหา การสร้างความคิดและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตอบสนองแบบพหุ

เพื่อการกําหนดปัญหา ความคิดรวบยอดและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การวางแผนโครงการและต้นทุนใน

การพัฒนาโครงการ 

 A general introduction to new products and product development innovations in agro-industry, 

systematic product development processes, the search for product ideas and creativities, screening 

techniques, techniques in market research and consumer behavior in product development, multiple 

response to design problems, product concepts and characteristics, project planning and development 

costs of the project. 

 

อ.ทพ.302 (605302) :  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2   3(2-3-4)

PDT302 :  Product Development Technology 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  อ.ทพ.301 (605301) 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้บริโภคสําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบภาชนะบรรจุ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การวางแผนและ

การควบคุมผลิตภัณฑ์สุดท้าย ต้นทุน ราคา และการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การคาดคะเนศักยภาพ

ตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ การวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การประเมินการจําหน่าย การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ และ

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมและสังคม 

 Agro-industrial product design, basic practical skills in consumer studies for product development, 

prototype product development, packaging design, product testing, final product planning and control, 

costs, pricing and evaluation of products, launching of products and evaluation of launch on the market, 

prediction of market potentials for products, the management of new products and product management 

organization, product development in experting, product innovation in the industry and community. 

 

อ.ทพ.313 (605313) :  การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนา 

   ผลิตภัณฑ์  

   3(3-0-6)

PDT313 :  Experimental Design in Product Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ว.สถ.263 (208263) 

ความคลาดเคล่ือนในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

การวางแผนแบบปัจจัยเดียวและหลายปัจจัย การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวางแผนแบบแพลคเกตต์และ

เบอร์แมน แบบเซนทรัลคอมโพสิท และแบบส่วนผสม และการหาจุดที่เหมาะสม 

 Error in product development systems, tools for mean difference tests, design of single factor and 

multi factor, regression and correlation, Plackett and Burman design, central composite design and 

mixture experiments and optimization. 

 

อ.ทพ.315 (605315) :  สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร     3(2-3-4)

PDT315 :  Chemicals  in Food Product Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ว.คม.206 (203206) , ว.คม.209 (203209)  และ อ.ทพ.201 (605201) 

          ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร สารเคมีท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร: สารให้ความเป็นกรด 

สารกันเสีย สารกันหืน สารให้กล่ินรส และสารเสริมรส สารให้สี สารไฮโดรคอลอยด์ รวมถึงสารท่ีใช้ใน

กระบวนการแปรรูปอาหาร 

   Types of chemicals used in agro-industry, chemicals used in food products: acidulants, 

antimicrobial agents, antioxidants, flavoring agents and flavor enhancer, coloring agents, hydrocolloid , 

miscellaneous including chemicals used in food processing

อ.ทพ.316 (605316) :  การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์  3(2-3-4)

PDT316 :  Experimental Analysis for Product Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ว.สถ.263 (208263) และ อ.ทพ.201 (605201) 
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 ความคลาดเคลื่อนในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์สําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์แบบปัจจัยเดียวและหลายปัจจัย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์แผนการทดลองแบบแพลคเกตต์และเบอร์แมน

การวิเคราะห์แผนการทดลองแบบเซนทรัลคอมโพสิท การวิเคราะห์แผนการทดลองแบบส่วนผสมและการหา

จุดที่เหมาะสม 

 Errors in product development systems, software for statistical analysis in product development, 

analysis of single factor and multifactor, mean difference tests, regression and correlation, analysis of 

Plackett and Burman, central composite and mixture experiments and optimization. 

 

อ.ทพ.321 (605321) :  เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร     3(3-0-6)

PDT 321 :  Agro-Industrial Process Technology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  อ.ทพ.201 (605201) 

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกระบวนการในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการด้าน

ความร้อน กระบวนการควบคุมความช้ืน กระบวนการควบคุมอุณหภูมิตํ่า กระบวนการทางจุลชีววิทยา 

เทคโนโลยีทางแม่เหล็กไฟฟ้า เอกซ์ทรูชัน และเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 

The principles and applications of process technology in agro-industry; thermal processing, 

moisture control processes, low temperature control processes, microbiological processes, electromagnetic 

technology, extrusion and modern techniques for agro-industrial processes. 

 

อ.ทพ.322(605322) :  ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร   1(0-3-0) 

PDT322 :  Agro-Industrial Process Technology Laboratory  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ลงทะเบียนพร้อมกับวิชา อ.ทพ. 321 (605321) 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการด้านความร้อน กระบวนการควบคุมความชื้น กระบวนการควบคุม

อุณหภูมิตํ่า กระบวนการทางจุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีการทําเอกซ์ทรูชัน 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 

 The practice of thermal processing, moisture control processes, low temperature control 

processes, microbiological processes, electromagnetic technology, extrusion and modern techniques for 

agro-industrial processes. 

 

อ.ทพ.331 (605331) :  การประเมินผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสัมผัส  3(2-3-4)

PDT331 :  Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :  อ.ทพ.301 (605301) 

ความสําคัญและการใช้การประเมินค่าทางประสาทสัมผัสในเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสาท
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สัมผัสและลักษณะการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ปัจจัยทางสรีระและจิตวิทยาที่มีผลต่อการรับรู้ทางประสาท

สัมผัส เงื่อนไขของการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส วิธีการทดสอบประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกต่าง 

การทดสอบเชิงพรรณนา การทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วัด

ด้วยเครื่องมือ กับค่าทางประสาทสัมผัส  

Importance and use of sensory evaluation in product development technology, the senses and 

sensory attributes, physiological and psychological factors affecting sensory perception, requirements for 

sensory evaluation, methods of sensory evaluation, difference tests, descriptive analysis, consumer 

preference and acceptance tests, correlation of instrumental measurements and sensory data. 

 
อ.ทพ.341 (605341) :  ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ  2(2-0-4)

PDT341 :  Functional and Nutritional Products  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :  อ.ทพ.315 (605315) 

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ โภชนาการตามวัย ส่วนผสม

และสมบัติเชิงหน้าที่สําหรับโภชนบําบัด เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ เทคนิคการวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ กรณีศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางโภชนาการ 

Principles of nutritional product development. Nutrition claim. Nutrition age. Ingredients and 

functional properties for diet therapy. Process technology for functional products. Analytical techniques of 

nutritional products. Case studies and modern technology in nutrition. 

 

อ.ทพ.412 (605412) :  การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 1  3(1-6-2)

PDT412 :  Agro-Industrial Product Design 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :  อ.ทพ.301 (605301) 

ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุและสีที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การ

สร้างแบบ และการออกแบบเพื่อการสื่อสาร 

 History of product design, principle of product design, product design process, creative thinking 

for product design, material and color for product design process, model building, and product design for 

communication. 

 

อ.ทพ.430 (605430) :  การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 4(3-3-6)

PDT430 :  Quality Analysis in Product Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน         :  ว.คม.236 (203236)  และ ว.คม. 239 (203239) 

ความคิดรวบยอดในการวิเคราะห์และวิจัยคุณภาพในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การกําหนด



 มคอ.2  หน้า 81

มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการชักตัวอย่าง และสถิติในการควบคุมคุณภาพ

 Quality research and analysis concept in agro-industrial product development systems, physical, 

chemical and microbiological analysis techniques for agro-industrial product quality, establishment of the 

quality standard for agro-industrial products, sampling techniques and statistical quality control. 

 

อ.ทพ.432 (605432) :  การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   3(2-3- 4)

PDT432 :  Quality Planning in Product Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน         :  อ.ทพ. 321 (605321) 

การวางแผนและการออกแบบคุณภาพ การกําหนดลักษณะจําเพาะของวัตถุดิบ การวางแผนและ

ควบคุมกระบวนการ การประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ ระบบ

สารสนเทศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และจริยธรรมในการวางแผนคุณภาพ 

 Quality planning and design, raw material specification, process planning and control, quality 

assurance and organization for quality including quality management strategies, information systems for 

agro-industrial products and ethics in quality planning. 

 

 

อ.ทพ.446 (605446) :  การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร    3(3-0-6)

PDT446 :  Agro-Industrial Management and Marketing 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :  อ.ทพ.201 (605201) 

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร  ประเภทตลาดของ

อุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการจัดการในอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนการตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร 

ภาวะการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  กลยุทธ์การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกษตร และการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร  

 Definition and importance of agro-industrial management and  marketing.  Types of agro-

industrial markets. Techniques of agro-industrial management. Agro-industrial marketing planning. 

Marketing situation for agro-industrial products. Marketing strategies for agro-industrial products.  

Production management for agro-industry. 

 

อ.ทพ.476 (605476) :  การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหาร      3(3-0-6)

PDT476 :  Shelf Life Evaluation of Food Products         

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :  อ.ทพ.302 (605302) 

 ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาอาหาร กลไกการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการคํานวณอายุการเก็บ อันดับของปฏิกิริยา สมการทางจลนพลศาสตร์ ซอร์ปชันไอโซเทอร์ม 

การทดสอบอายุการเก็บในสภาวะเร่ง และกรณีศึกษา 
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 Factor influencing food shelf life, mechanism of food deterioration, computer program in shelf life 

calculation, order of reaction, kinetic equations, sorption isotherms, design of accelerated shelf life testing 

and case studies. 
 

อ.ทพ.491 (605491) :  โครงงานวิจัย 1  3(0-9-0)

PDT491 :  Research Project 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      :  อ.ทพ.316 (605316)  และ อ.ทพ.430 (605430) 

 งานวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้คําแนะนําและคําปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการนําเสนอผลงาน การให้ลําดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory :S) 

หรือ ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory :U) 

 Research work in field of product development technology under the guidance and supervision of 

the instructor, packaging design and presentation. Grading will be given on satisfactory (S) or 

unsatisfactory (U) basis. 
 

อ.ทพ.492 (605492) :  โครงงานวิจัย 2 3(0-9-0)

PDT 492 :  Research Project 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  อ.ทพ.491 (605491) 

งานวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้คําแนะนําและคําปรึกษาของอาจารย์

ที่ปรึกษา 

 Research work in field of product development technology under the guidance and supervision of 

the instructor. 

 

อ.ทพ.495 (605495) :  สหกิจศึกษา                10 หน่วยกิต

PDT495 :  Cooperative Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

โดยปฏิบัติงานเหมือนกับพนักงานในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าท่ีในสถานประกอบการ 

และอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  การให้ลําดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือ ไม่เป็นที่น่า

พอใจ  (UnSatisfactory : U) 

 Students are required to work continuously in the organization related to agro-industry for a 

minimum period of 16 weeks as a staff in the organization under the supervision of in-charge trainer(s) of 

the organization and instructor(s) of the university. Grading will be given on satisfactory and unsatisfactory 

basis. 
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อ.ทพ.496 (605496) :  สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 1  1(1-0-2)

PDT 496 :  Seminar In Product Development Technology 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 

การนําเสนอและอภิปรายในหัวข้อทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Presentation and discussion of current topics in product development technology 

 

อ.ทพ.497 (605497) :  สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 2 1(1-0-2)

PDT 497 :  Seminar In Product Development Technology 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  อ.ทพ.496 (605496) 

การนําเสนอและอภิปรายในหัวข้อทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Presentation and discussion of current topics in product development technology 

 

 2.2.2 เอกเลือก 

อ.ทพ.332 (605332) :  บทบาทของผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6)

PDT 332 :  Role Of Consumer In Product Development System  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  อ.ทพ.302 (605302) 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

พฤติกรรมผู้บริโภค บทบาทของผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดและการใช้ผู้บริโภค

ผู้ประเมินในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกําหนดรูปแบบผู้บริโภค การสุ่มตัวอย่างผู้บริโภค เทคนิคการ

วัดผลผู้บริโภค การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Consumer behavior, role of consumers in product development systems, organization and use of 

consumers, panels, consumer design, sampling of consumers, measurement techniques on consumers 

and experimentation on consumers in product development systems. 

 

อ.ทพ.340 (605340) :  เทคโนโลยีขนมหวาน 3(2-3-4)

PDT340 :  Dessert Technology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

บทบาท ความสําคัญ และตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน สมบัติเชิงหน้าท่ีของส่วนผสม เทคโนโลยี

การผลิตขนมไทยและความเป็นไปได้ในระดับอุตสาหกรรม สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนผสมและเทคโนโลยีการ

ผลิตขนมหวานตะวันตก สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนผสมและเทคโนโลยีการผลิตไอศกรีม สมบัติเชิงหน้าที่ของ

ส่วนผสมและเทคโนโลยีการผลิตลูกกวาดและช็อกโกแลต การออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ขนมหวาน บรรจุ

ภัณฑ์และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 

Roles, importance and market of dessert. Functional properties of ingredients and process 

technology of Thai desserts and industrial scale feasibility. Functional properties of ingredients and process 
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technology of Western desserts. Functional properties of ingredients and process technology of ice cream. 

Functional properties of ingredients and process technology of candies and chocolates. Desserts creation 

and decoration. Packaging and product display. 

 
 

อ.ทพ.413 (605413) :  การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 2 3(2-3-4)

PDT413 :  Agro-Industrial Product Design 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  อ.ทพ.411 (605411)  หรือ  อ.ทพ.412 (605412) 

 ทฤษฎีกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สมรรถนะวิทยาสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จิตวิทยาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ

วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนและควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 Theory of agro-industrial product design process, strategy of product development, ergonomics 

for agro-industrial product design, product design psychology, analysis of agro-industrial product design, 

product planning and design control. 

 

อ.ทพ.441 (605441) :  การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0- 6)

PDT441 :  Operation Management in Agro-Industry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  ว.คณ.104 (206104) และ อ.ทพ. 201 (605201) 

 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ และสถิติในการจัดการขั้นดําเนินการในอุตสาหกรรมเกษตร โปรแกรมเชิงเส้น 

การวิเคราะห์ข่ายงาน ปัญหาการขนส่ง แบบจําลองการมอบหมายงาน การจัดตารางการทํางานและการ

จัดลําดับงาน แบบจําลองสินค้าคงคลัง  และการวางแผนการสั่งซื้อวัสดุ 

 Application of mathematics and statistics in agro-industrial operation management, linear 

programming, network analysis, project management, transportation problems, assignment models, 

scheduling and sequencing, inventory models in agro-industry and material requirement planning. 

 

อ.ทพ.456 (605456) :  สตาร์ชเทคโนโลยี  3(2-3-4)

PDT456    :  Starch Technology   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  อ.ทพ.321 (605321) 

ชนิด โครงสร้าง และการผลิตแป้ง การวิเคราะห์คุณสมบัติของแป้งและสตาร์ชที่ใช้ในงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การดัดแปรสตาร์ชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนําสตาร์ชดัดแปรไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

อาหาร และอุตสาหกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่อาหาร 

 Type, structure and production of flour, property analysis of flour and starch used in product 

development, starch modification for product development, use of modified starch in food and non-food 

industries. 
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อ.ทพ.459 (605459) :  หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่  

   ไม่ใช่อาหาร  3 

3(3-0-6)

PDT459 :  Selected Topics In  Non – Food Product Development Technology 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  อ.ทพ.321 (605321) 

 หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 Current topics in agro-industrial product development technology. 

 
 

อ.ทพ.460 (605460) :  กลิ่นรสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)

PDT460 :  Flavor For Product Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน         :  ว.คม. 206 (203206) และ ว.คม.236 (203236) 

 ภาพรวมของการรับรู้กลิ่นรส การรับรู้กล่ิน และการรับรู้รส  ชนิดและแหล่งของสารให้กลิ่นรส  สาร

เสริมกลิ่นรส การวิเคราะห์สารให้กล่ินรส การผสมและการผลิตสารให้กล่ินรส ข้อกําหนดและกฎหมายการใช้

สารให้กล่ินรส การใช้สารให้กล่ินรสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และงานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวกับการพัฒนากลิ่น

รสอาหาร 

 Overview of flavor perception, odor perception and taste perception. Types and sources of 

flavoring agents, Flavor enhancers. Analysis of flavoring agents. Blending and production of flavoring 

agents. Flavor regulation and legislation. Flavor applications in food product development. New research 

in food flavor development.  
 
อ.ทพ.461 (605461) :  ไฮโดรคอลลอยด์และการประยุกตใ์ช้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ 

   อาหาร 

 3(3-0-6)

PDT461 :  Hydrocolloids and Applications in Food Product Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  อ.ทพ. 321 (605321) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

บทนํา  แหล่งที่มาและองค์ประกอบทางเคมีของไฮโดรคอลลอยด์  สมบัติเชิงหน้าที่และวิทยากระแส

ของไฮโดรคอลลอยด์  วิธีและเครื่องมือสําหรับวิเคราะห์คุณสมบัติของไฮโดรคอลลอยด์  และการประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและในอุตสาหกรรมอ่ืน 

 Introduction . Sources and chemical components of hydrocolloids. Functional properties and 

rheological properties of hydrocolloids. Analytical techniques and methods of hydrocolloid properties. 

Hydrocolloid applications in food product development and in other industries. 

 
อ.ทพ.471 (605471) :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ   3(2-3-4)

PDT471 :  Nutritional Product Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  อ.ทพ.302  (605302)  หรือ อ.วท.441 (605441) 

โภชนาการและชีวิตมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการ 
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วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ การประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 

 Nutrition and human life, food consumption behavior, nutritive value changes, raw materials of 

food product, nutrition labeling, principles of product development, product quality evaluation. 

 

อ.ทพ.475 (605475) :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน 3(2-3-4)

PDT475 :   Indigenous Food Product Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      :  อ.ทพ.302 (605302)  หรือ อ.วท.343 (601343) 

 รูปแบบของอาหารไทยพื้นบ้าน ตลาดสําหรับอาหารไทยพื้นบ้าน เครื่องเทศสําหรับอาหารพื้นบ้าน การ

พัฒนาสูตรอาหารพื้นบ้าน การประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําการพัฒนา การนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

 Thai indigenous styles, Thai indigenous market, spices for indigenous foods, formulation 

development of indigenous foods, evaluation of developed products and product launching. 

 

อ.ทพ.477 (605477) :  หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1(1-0-2)

PDT477 :  Selected Topics in Food Product Development Technology 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      :  อ.ทพ.321 (605321) 

หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 Current topics in food product development technology. 

 

อ.ทพ.478 (605478) :  หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

2 

2(2-0-4)

PDT478 :  Selected Topics in Food Product Development Technology 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      :  อ.ทพ.302 (605302) 

หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 Current topics in food product development technology. 

 

อ.ทพ.479 (605479) :  หวัข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 3 3(3-0-6)

PDT479 :  Selected Topics in Food Product Development Technology 3  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      :  อ.ทพ.321 (605321) 

หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 Current topics in food product development technology. 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตําราของอาจารย์ประจํา   

3.1  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล 

รายงานการวิจัย 

1. สุจินดา  ศรีวัฒนะ, ปิยวรรณ  สิมะไพศาล, โปรดปราน  ทาเขียว  อันเจลิ, และ วชิราพรรณ  บุญญาพุทธิพงศ์. 

2559. การผลิตฟิล์มแป้งข้าวแบบยืดหยุ่นโดยใช้เทคนิคใหม่: การเกิดรีโทรเกรเดชันโดยการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนอะมิโลส-อะมิโลเพคติน และแกรนูลสตาร์ช. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 131 หน้า. 

2. ปิยวรรณ สิมะไพศาล, รัตนา ม่วงรัตน์ และ วชิระ จิระรัตนรังษี. 2559. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําสาร

สกัดจากแก่นฝางมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.  สํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ. 72 หน้า. 

 

บทความวิจัยระดับชาต ิ

1. Singh K, Simapaisan P, and Utama-ang N. 2017. Effect of microwave-assisted extraction on curcuminoid 

from turmeric and application in germinate-coated rice. Food and Applied Bioscience Journal, 5(1): 11–22. 

 
 

3.2  อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ ์ ใบงิ้ว  

บทความวิจัยระดับนานาชาต ิ

1. Bai-Ngew S, Therdthai N, Dhamvithee P, and Zhou W. 2015. Comparison between microwave vacuum 

drying and hot air drying of fully ripe durian. Proceeding of 14th ASEAN Food Conference, The 

Philippines. 

2. Bai-Ngew S, Therdthai N, Dhamvithee P, and Zhou W. 2013. Change in electronic nose profile of oil-free 

durian chip during storage. Proceeding of 13th ASEAN Food Conference, Singapore. 

 

 

3.3  อาจารย์ อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล 

บทความวิจัยระดับนานาชาต ิ

1. Sriwattana S, Pongsirikul I, Siriwoharn T, and Chokumnoyporn N. 2016. Strategies for reducing sodium in 

instant rice porridge and its influence on sensory acceptability. Chiang Mai University Journal of 

Natural Sciences, 15(3): 203-212. 

2. Sangsuwan J, Rattanapanone N, and Pongsirikul I. 2014. Development of active chitosan films 

incorporating potassium sorbate or vanillin to extend the shelf life of butter cake. International Journal 

of Food Science and Technology, 50(2): 323-330. 

3. Phaokuntha S, Poonlarp PB, and Pongsirikul I. 2014. Rheological properties of mango puree and process 

development of mango sheet.  Acta Horticulturae, 1024: 373-380.  
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4. Sriwattana S, Phimolsiripol Y, Pongsirikul I, Utama-ang N, Surawang S, Decharatanangkoon S, 

Chindaluang Y, Senapa J, Wattanatchariya W, Angeli S, and Thakeow P. 2015. Development of a 

concentrated strawberry beverage fortified with longan seed extract. Chiang Mai University Journal of 

Natural Sciences, 14(2): 175-188. 

 

บทความวิจัยระดับชาต ิ

1. ยุทธนา พิมลศิริผล, สุทัศน ์สุระวัง, อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ, นิรมล อุตมอ่าง, จจิรา อิ่มอารมณ์

, อรพรรณ แสงส,ี และ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2558. การพัฒนาอาหารเหลวสําเร็จรูปจากข้าวกํ่าเพาะงอก

ชนิดลดน้ําตาลและเสริมใยอาหารสําหรับผูสู้งอายุ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 31(2): 71-86. 

 

3.4  อาจารย์ สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร 

งานวิจัยระดับนานาชาติ 

1. Sriwattana S, Phimolsiripol Y, Pongsirikul I, Utama-ang N, Surawang S, Decharatanangkoon S, 

Chindaluang Y, Senapa J, Wattanatchariya W, Angeli S, and Thakeow P. 2015. Development of a 

concentrated strawberry beverage fortified with longan seed extract. Chiang Mai University Journal of 

Natural Sciences, 14(2): 175-188. 

 

3.5  อาจารย์ กัญญรัตน์  สุทธภักต ิ

งานวิจัยระดับนานาชาติ 

1. Suthapakti K, Molloy R, Punyodom W, Nalampang K, Leejarkpai T, Topham PD, and Tighe BJ. 2015. 

Preparation, characterization and property testing of compatibilized poly(L-lactide)/thermoplastic 

polyurethane Blends, Macromolecular Symposia, 354: 299-304.  

 

3.6  ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี 

รายงานการวิจัย 

1. ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษพ์สิุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, กรวรรณ ศรีงาม, ศิริกานต ์อิน-

ทมนต์, วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร, และ ชนม์นิภา ภาวศุทธิ์. 2557. การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวพาร์

บอยล์และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารแทรกซมึภายใตสุ้ญญากาศเพื่อผลิตข้าวพาร์บอยล์ที่มีคุณคา่ทาง

โภชนาการสูง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.์ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน). 

กรุงเทพฯ. 166 หน้า. 

2. ศิริกานต ์อินทมนต์, ไพโรจน์ วิริยจารี, จิรนันท ์ โนวิชัย, อนุรักษ ์มะโน, และ รัตติกาล ปันผสม. 2557. การ

พัฒนากระบวนการทําพองข้าวเกรียบฟักทองโดยวิธีการอบ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.์ มูลนิธิโครงการ

หลวง. 204 หน้า. 

3. ไพโรจน์ วิริยจาร,ี ศิริกานต์ อินทมนต์, และ ศิริลักษณ์ อธิคมวิศิษฐ.์ 2555. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สุขภาพจากผลผลิตเกษตร และวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่ง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.์ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 105 หน้า. 
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4. ไพโรจน์ วิริยจารี, ศิริกานต์ อินทมนต์, สิริลักษณ์ ปิยะจันทร์, และ วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร. 2555. การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช้ือบริสุทธิ์เริ่มต้นผสมในการผลิต GABA จาก เศษผักหลังการตัดแตง่: แนวคิดใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิดัดแปลงเพื่อสุขภาพ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.์ มูลนิธิโครงการหลวง. 155 

หน้า. 

5. ไพโรจน์ วิริยจารี, ศิริกานต ์อินทมนต์, สิริลักษณ์ ปิยะจันทร์, และ เอนก โรจนคีรีสันต.ิ 2555. การประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีการฆ่าเช้ือชนิดฉีดพ่นด้วยไอน้ําร้อนในการผลิตข้าวโพดหวานสองสีพร้อมบริโภคเพื่อยืดอายุการ

เก็บ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.์ มูลนิธิโครงการหลวง. 178 หน้า. 

 

งานวิจัยระดับนานาชาติ 

1. Phongphisutthinant R, Wiriyacharee P, Preunglampoo S, Leelapat P, Kanjanakeereetumrong P, and 

Lamyong S. 2015. Selection of Bacillus spp. for isoflavone aglycones enriched Thua-nao, A traditional 

Thai fermented soybean. Journal of Pure and Applied Microbiology, 9 (Spl. Edn. 2): 59-68. 

 

งานวิจัยระดับชาต ิ

1. กันตภาส กังสุวรรณ และ ไพโรจน์วิริยจาร.ี 2558. พื้นที่ตอบสนองของปัจจัยในการสกัดเพกตินและกรดคลอโร-

จีนิกจากเนื้อผลกาแฟโดยการสกัดด้วยน้ํา. งานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย. วันที่ 29-30 มกราคม 

2558. มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา. หน้า 716-726. 

 

หนังสือ 

1. ไพโรจน์  วิริยจารี. 2558. เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์. สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 

464 หน้า. 

2. ไพโรจน์  วิริยจารี. 2555. เทคนิคการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต: การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด ์มีเดีย จํากัด. เชียงใหม่. 263 หน้า 

3. ไพโรจน์  วิริยจารี. 2555. การออกแบบการทดลองขั้นสูง. พิมพ์คร้ังที่ 2. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ 

มีเดีย จํากัด. เชียงใหม่. 467 หน้า 

4. ไพโรจน์  วิริยจารี. 2555. การออกแบบการทดลอง. พิมพ์คร้ังที่ 2. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย 

จํากัด. เชียงใหม่. 402 หน้า 

 
 

3.7  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  อุตมอ่าง 

รายงานการวิจัย 

1. ยุทธนา พิมลศิริผล, นิรมล อุตมอ่าง และจจิรา อิ่มอารมณ์. 2558. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวใยอาหาร

สูงจากข้าวกํ่างอกและรําข้าวด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 84 หน้า  

2. ยุทธนา พิมลศิริผล, นิรมล อุตมอ่าง และจจิรา อิ่มอารมณ์. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวใยอาหาร

สูงจากข้าวกํ่างอกและรําข้าวด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 84 หน้า 
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งานวิจัยระดับนานาชาติ 

1. Utama-ang N, Phawatwiangnak K, Naruenartwongsakul S, and Samakradhamrongthai R. 2017. 

Antioxidative effect of Assam Tea (Camellia sinesis Var. Assamica) extract on rice bran oil and its 

application in breakfast cereal. Food Chemistry, 221: 1733-1740. 

2. Samakradhamrongthai R, Thakeow P, Kopermsub P, and Utama-ang N. 2017. Application of multi-core 

encapsulated Michelia alba D.C. flavor powder in Thai steamed dessert (Nam Dok Mai). Chiang Mai 

Journal of Science, 44(2): 557-572.

3. Samakradhamrongthai R, Thakeow P, Kopermsub P, and Utama-ang N. 2016. Microencapsulation of white 

Champaca (Michelia alba) extract using octenyl succinic anhydride (OSA) starch for controlled release 

aroma. Journal of Microencapsulation, 33(8): 773-784. 

4. Laokuldiloka N, Thakeow P, Kopermsub P, and Utama-ang N. 2016. Optimisation of microencapsulation of 

turmeric extract for masking flavour. Food Chemistry, 194: 695-704. 

5. Sriwattana S, Phimolsiripol Y, Pongsirikul I, Utama-ang N, Surawang S, Decharatanangkoon S, 

Chindaluang Y, Senapa J, Wattanatchariya W, Angeli S, and Thakeow P. 2015. Development of 

concentrated strawberry beverage fortified with longan seed extract. Chiang Mai University Journal of 

Natural Science, 14(2): 175-188.  

6. Laokuldilok N, Thakeow P, Kopermsub P, and Utama-ang N. 2015. Quality and antioxidant properties of 

extruded breakfast cereal containing encapsulated turmeric extract. Chiang Mai Journal of Science, 42: 1-11. 

7. Hirun S, Utama-ang N, Vuong QV, and Scarlett CJ. 2014. Investigating the commercial microwave vacuum 

drying conditions on physicochemical properties and radical scavenging ability of Thai green tea. Drying 

Technology, 32(1): 47-54. 

8. Boonchu T and Utama-ang N. 2013. Optimization of extraction and microencapsulation of bioactive 

compounds from red grape (Vitis vinifera L.) pomace. Journal of Food Science Technology 52(2): 783-

792. 

9. Hirun S, Utama-ang N, and Roach, P.D. 2012. Turmeric (Curcuma longa L.) drying: an optimization 

approach using microwave-vacuum drying. Journal of Food Science Technology, 51(9): 2127-2133. 

10. Sriwattana S, Utama-ang N, Thakeow P, Senapa J, Phimolsiripol J, Surawang S, Pongsirikul I, and Angeli 

S. 2012. Physical, chemical and sensory characterization of the Thai-crispy pork rind 'Kaeb Moo'. 

Chiang Mai University Journal, 11(1): 181-191. 

 

 

งานวิจัยระดับชาต ิ

1. Singh K, Simapaisan P, and Utama-ang N. 2017. Effect of microwave-assisted extraction on curcuminoid from 

turmeric and application in germinate-coated rice. Food and Applied Bioscience Journal, 5(1): 11–22. 

2. Laokuldilok N, Utama-ang N, Kopermsub P, and Thakeow P. 2015. Characterization of odor active 

compounds of fresh and dried turmeric by gas chromatography-mass spectrometry, gas 
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chromatography olfactometry and sensory evaluation. Food and Applied Bioscience Journal, 3 (3): 216–

230. 

3. Kungsuwan K, Singh K, Phetkao S, Utama-ang N. 2014. Effects of pH and anthocyanin concentration on 

color and antioxidant activity of Clitoria ternatea extract. Food and Applied Bioscience Journal, 2(1): 30-

45. 

4. Phawatwiangnak K, Samakradhamrongthai R, Naruenartwongsakul S, and Utama-ang N. 2012. Effect of 

moisture content on extruded dough of green tea breakfast cereal. Food and Applied Bioscience, 1(1): 

11-23. 

5. ยุทธนา พิมลศิริผล, สุทัศน์ สุระวัง, อิศรพงษ ์ พงษ์ศิริกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ, นิรมล อุตมอ่าง, จจิรา อิ่ม-

อารมณ์, อรพรรณ แสงสี, และ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2558. การพัฒนาอาหารเหลวสําเร็จรูปจากข้าวกํ่า

เพาะงอกชนิดลดน้ําตาลและเสริมใยอาหารสําหรับผูสู้งอายุ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 31(2): 71-86. 

6. วอนสี ลอคําเฮือง, กันตภาส กังสุวรรณ, และ นิรมล อุตมอ่าง. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มชาเขียว

ผสมข้าวกํ่าชนิดชงละลาย. Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference: Agricultural 

Extension and Home Economics, Agro-Industry, 1-9. 

 

 

3.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 

รายงานการวิจัย 

1. สุจินดา  ศรีวัฒนะ, ปิยวรรณ  สิมะไพศาล, โปรดปราน  ทาเขียว  อันเจลิ, และ วชิราพรรณ  บุญญาพุทธิพงศ์. 

2559. การผลิตฟิล์มแป้งข้าวแบบยืดหยุ่นโดยใช้เทคนิคใหม่: การเกิดรีโทรเกรเดชันโดยการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนอะมิโลส-อะมิโลเพคติน และแกรนูลสตาร์ช. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 131 หน้า 

 

บทความวิจัยระดับนานาชาต ิ

1. Sriwattana S, Pongsirikul I, Siriwoharn T, and Chokumnoyporn N. 2016. Strategies for reducing sodium in 

instant rice oorridge and its influence on sensory acceptability. Chiang Mai University Journal of 

Natural Sciences, 15(3): 203-212. 

2. Chokumnoyporn N, Sriwattana S, and Prinyawiwatkul W. 2016. Saltiness enhancement of oil roasted 

peanuts induced by foam foam-mat salt and soy sauce odour. International Journal of Food Science 

and Technology, 51: 978-985. 

3. Chokumnoyporn N, Sriwattana S, Phimolsiripol Y, Torrico DD, and Prinyawiwatkul W. 2015. Soy sauce 

odour induces and enhances saltiness perception. International Journal of Food Science and 

Technology, 50(10): 2215–2221. 

4. Torrico DD, Sae-Eaw A, Sriwattana S, Boeneke C, and Prinyawiwatkul W. 2015. Oil-in-water emulsion 

exhibits bitterness-suppressing effects in a sensory threshold study. Journal of Food Science, 80(6): 

S1404-11. 
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5. Sriwattana S, Phimolsiripol Y, Pongsirikul I, Utama-ang N, Surawang S, Decharatanangkoon S, 

Chindaluang Y, Senapa J, Wattanatchariya W, Angeli S, and Thakeow P. 2015. Development of 

concentrated strawberry beverage fortified with longan seed extract. Chiang Mai University Journal of 

Natural Science, 14(2): 175-188. 

6. Jirangrat W, Wang J, Sriwattana S, No HK, and Prinyawiwatkul W. 2014. The split plot with repeated 

randomised complete block design can reduce psychological biases in consumer acceptance testing. 

International Journal of Food Science and Technology, 49: 1106–1111.  

7. Chindaluang Y, and Sriwattana S. 2014. Extraction methods of phenolic compounds in longan  

 (Euphoria longana Lamk.) seed. Chiang Mai University Journal of Natural Science, 14(2): 175-88. 

8. Torrico DD, Janes ME, No HK, Sriwattana S, and Prinyawiwatkul W. 2013. Storage Time and temperature 

affect antimicrobial activity of chitosan solutions against Listeria monocytogenes and Escherichia coli 

O157:H7. Journal of Chitin and Chitosan Science, 18(2): 69-74. 

9. Sriwattana S, Utama-ang N, Thakeow P, Senapa J, Phimolsiripol J, Surawang S, Pongsirikul I, and Angeli 

S. 2012. Physical, chemical and sensory characterization of the Thai-crispy pork rind 'Kaeb Moo'. 

Chiang Mai University Journal, 11(1): 181-191. 

10. Tipwichai B and Sriwattana S. 2012. Optimization of strawberry-longan bar formulation using response 

surface methodology. Chiang Mai University Journal of Natural Science (Special Issue on Agricultural & 

Natural Resources), 11(1): 171-180. 

11. Kitpot T, Thakeow P, Sriwattana S, and Angeli S. 2014. Changes of physical, chemical, and sensory 

properties of crispy pork rind ‘Kaeb Moo’ during storage and its shelf life. International Graduate 
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4. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ และตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ 

 

หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  

001101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

 Listening and Speaking in English 

3(3-0-6) 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

  Fundamental English 1 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา

ตามการปรับปรุงของคณะ

มนุษยศาสตร์ 

001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

 Reading and Writing in English 

3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

  Fundamental English 2

3(3-0-6)  

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล

 Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) เหมือนเดิม  

001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 English in Science and Technology Context 

3(3-0-6)

 

001227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร์และ

  อุตสาหกรรมเกษตร 

  English for Agriculture and Agro-Industry 

3(3-0-6)

 

ปรับเปลี่ยนตามกระบวน

วิชาของคณะมนุษยศาสตร์ 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9  

703103 การเป็นผู้ประกอบการและธรุกิจเบื้องต้น

 Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6)

 

เหมือนเดิม  

และเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ และเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังต่อไป นี้  

009103 การรู้สารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ

 Information Literacy and Information Presentation 

3(3-0-6) เหมือนเดิม   

มคอ.2  หน้า
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

011257 จริยศาสตร์

 ETHICS 

3(3-0-6) ยกเลิก   

011269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) เหมือนเดิม   

 013110 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน

  Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาใน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มวิชา

เลือกให้กับนักศึกษา 

050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

 Thai Society and Culture 

3(3-0-6) เหมือนเดิม   

 109115 ชีวิตกับสุนทรียะ

  Life and Aesthetics 

3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาใน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มวิชา

เลือกให้กับนักศึกษา 

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่  

 Law and Modern World 

3(3-0-6) เหมือนเดิม

701103 การบัญชีทั่วไป

 General Accounting 

3(3-0-6) ยกเลิก

751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

 Economics for Everyday Life 

 

3(3-0-6) เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ

  Life and Society Through Media 

3(3-0-6)

 

ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาใน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มวิชา

เลือกให้กับนักศึกษา 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  

เลือกเรียน  2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี้  เลือกเรียน  2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี้

201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์

  The World of Science 

3(3-0-6) เหมือนเดิม

 

211100 กินดี การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค

   Eating Well : Better Living and Disease Prevention 

3(3-0-6) เหมือนเดิม  

 261111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

    Internet and Online Community 

3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาใน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มวิชา

เลือกให้กับนักศึกษา 

327101 การกู้ชีพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเพื่อใช้ใน

   ชีวิตประจําวัน 

   Basic Life Support and First Aid In Everyday Life 

3(3-0-6) ยกเลิก  

357110 แมลงกับมนุษยชาติ

   Insects and  Mankind 

3(3-0-6) เหมือนเดิม  

461100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 

   Herbs for Health and Beauty 

3(3-0-6) เหมือนเดิม  
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

510100 ความสุขสมบูรณ์

  Wellness 

3(2-3-4)

  

เหมือนเดิม

 571115 สปาเพื่อสุขภาพ

   Spa for Health 

3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาใน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มวิชา

เลือกให้กับนักศึกษา 

603200 บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน 

 Packaging in Daily Life 

3(3-0-6) ยกเลิก

  610114 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

   Food for Health and Beauty 

3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาใน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มวิชา

เลือกให้กับนักศึกษา 

951100  ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 

 Modern Life and Animation 

3(3-0-6) ยกเลิก

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3  

610101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

  Learning through Activities 1 

1(1-3-1)  
 

         เหมือนเดิม 

  

610102  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

  Learning through Activities 2 

 

1(1-3-1)   

มคอ.2  หน้า
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

และเลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังตอ่ไปนี้     

057122 ว่ายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

  Swimming for Life and Exercise 

1(1-0-2)

 

        

 

 

     เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

057125  กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

  Rhythmic Activities for Life and Exercise 

1(1-0-2)   

057126  บาสเก็ตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

  Basketball for Life and Exercise 

1(1-0-2)   

057127  แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

   Badminton for Life and Exercise 

1(1-0-2)   

057128  เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

   Tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2)   

057129  เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

   Table tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2)   

  057134  ออกกําลังกายด้วยน้ําหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ

 Muscle Building with Weight Training 

2(2-0-4) เพิ่มกระบวนวิชาให้

นักศึกษาเลือกเรียน 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วมาเทียบแทน

หน่วยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดไว้ในหลักสูตรได้โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา 

 

 

  
 

 เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 104 

48 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 100 

38 

 

2.1 วิชาแกน 2.1 วิชาแกน 

202111  ชีววิทยา 1

 Basic Biology 1 

4(3-3-6) 202101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1

          Basic Biology 1 

3(3-0-6) ยกเลิก 202111 และให้เรียน 

202101 และ 103 แทน 

 202103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

          Biology Laboratory 1 

1(0-3-0)

203103  เคมีทั่วไป 1

 General Chemistry 1 

 

203104  เคมีทั่วไป 2  

 General Chemistry 2 

3(3-0-6)

 

 

3(3-0-6) 

203111 เคมี 1

           Chemistry 1 

 

   ยกเลิก 

3(3-0-6) ยกเลิก 203103 และ 107 

และ ให้เรียน 203111 และ 

1115  แทน 

203107  ปฏิบัติการเคมี 1

 General Chemistry Laboratory 1 

203108  ปฏิบัติการเคมี 2  

 General Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-0)

 

1(0-3-0) 

203115 ปฏิบัติการเคมี 1

           Chemistry Laboratory 1 

   ยกเลิก 

1(0-3-0)

203206  เคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี

 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students

3(3-0-6)

            

  

203209  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี

 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry  

 Students 

1(0-3-0)   
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

203226  เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี

 Physical Chemistry for Non-Chemistry Students 

3(3-0-6)            
      

  

 

 

 

 

203229 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกลั 

 Physical Chemistry Laboratory 

1(0-3-0)

203236  ปริมาณวิเคราะห์

 Quantitative Analysis 

3(3-0-6)

203239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ 

 Quantitative Analysis Laboratory 

1(0-3-0)

206103  แคลคูลัส 1

 Calculus 1

3(3-0-6) 206181  แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 1

 Calculus for Agriculture 1

2(2-0-4) ยกเลิก 206103 และ 104 

และให้เรียน 206181 และ 

182 แทน 

 

เนื่องจากสาระเน้ือหา

กระบวนวิชาไม่สอดคล้อง

กับวิชาเอก และมีการ

นําไปใช้ทางวิชาชีพน้อย 

206104  แคลคูลัส 2

 Calculus 2 

207117  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

 Physics Laboratory 1 

207187  ฟิสิกส์ 1 

 Physics 1 

3(3-0-6)

 

1(0-3-0) 

 

3(3-0-6) 

 

206182 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 2

             Calculus for Agriculture 2 

 

  ยกเลิก 

2(2-0-4)

208263  สถิติเบื้องต้น

 Elementary Statistics 

3(3-0-6)  

 

            เหมือนเดิม 

 

 

  

211315  ชีวเคมีเบื้องต้น

 Introductory Biochemistry 

3(3-0-6)

211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 

 Introductory Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

215207 จุลชีววิทยาเบื้องต้น  

 Introductory Microbiology 

3(3-0-6)

 

         เหมือนเดิม 

 

 

 

  

215208  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 

 Introductory Microbiology Laboratory

1(0-3-0)

603211  หลักการบรรจุ

 Principles of Packaging 

3(3-0-6)

2.2 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 56 

46 

2.2 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 62

52 

 

 

56 

ปรับรูปแบบการเขียน

วิชาเอกให้มีความชัดเจน

มากขึ้น 
2.2.1 เอกบังคับ ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง จาก 2 แผน 

ดังต่อไปนี้ 

แผน 1 : แผนปกต ิ

2.2.1  วิชาเอกบังคับ 

605201  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 

 Introduction to Agro-Industry 

3(3-0-6) 605201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

 Introduction to Agro-Industry 

3(3-0-6)

605203  ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 Agro-Industrial Product Regulations 

3(3-0-6) 605203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 Agro-Industrial Product Regulations 

3(3-0-6)

 605204 การจัดการคณุภาพวัตถุดิบในการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 Management of Raw Material Quality in 

 Agro-Industrial Product Development 

2(2-0-4) เพิ่มกระบวนวิชาเอกบังคับ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

พื้นฐานที่จํา เป็นในการ

พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
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605301  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 

 Product Development Technology 1 

3(2-3-4) 605301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1

 Product Development Technology 1 

3(2-3-4)  

605302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 

 Product Development Technology 2 

3(2-3-4) 605302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2

 Product Development Technology 2 

3(2-3-4)  

605313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์ 

 Experimental Design in Product Development 

3(3-0-6) 605313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการ

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Experimental Design in Product Development 

3(3-0-6)  

605315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Chemicals in Food Product Development 

3(2-3-4) 605315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Chemicals in Food Product Development 

3(2-3-4)

605316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Experimental Analysis for Product Development 

3(2-3-4) 605316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์ 

 Experimental Analysis for Product Development 

3(2-3-4)

605321  เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร

 Agro-Industrial Process Technology 

3(3-0-6) 605321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร

 Agro-Industrial Process Technology 

3(3-0-6)

605322  ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรม

 เกษตร  

 Agro-Industrial Process Technology Laboratory 

1(0-3-0) 605322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทาง

 อุตสาหกรรมเกษตร  

 Agro-Industrial Process Technology Laboratory 

1(0-3-0)

605331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาท

 สัมผัส 

 Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products 

3(2-3-4) 605331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดย

 ประสาทสัมผัส 

 Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products 

3(2-3-4)
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 605341 ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ

 Functional and Nutritional Products 

2(2-0-4) เพิ่มกระบวนวิชาเอกบังคบั 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

พื้นฐานในการพัฒนาผลิต -

ภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการในสังคมปัจจุบัน  

นั่นคือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพและโภชนาการ 

605412  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1

 Agro-Industrial Product Design 1 

3(1-6-2) 605412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1

 Agro-Industrial Product Design 1 

3(1-6-2)

605430 การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Quality Analysis in Product Development 

4(3-3-6) 605430 การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Quality Analysis in Product Development 

4(3-3-6)

605432  การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Quality Planning in Product Development 

3(2-3-4) 605432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Quality Planning in Product Development 

3(2-3-4)

605444 การตลาดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 อุตสาหกรรมเกษตร 

 Marketing for Agro-Industrial Product Development 

2(2-0-4)
 605446  การจัดการและการตลาด 

    อุตสาหกรรมเกษตร 

  Agro-Industrial Management and 

  Marketing 

3(3-0-6) เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ  แต่

ยังคงครอบคลุมความรู้ด้าน

การตลาด และการจัดการที่

นักศึกษาสามารถนําไปใช้ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

605445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

 Agro-Industrial Management 

2(2-0-4)

 605476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร

    Shelf Life Evaluation of Food Products 

3(3-0-6) โดยปรับจากวิชาเอกเลือก

เป็นวิชาเอกบังคับ 

เนื่องจากเป็นความรู้ที่มี 
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 ความสําคัญในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ในสอดคล้องกับ

ข้อบังคับของกฎหมาย 

605491  โครงการวิจัย 1

 Research Project 1 

3(0-9-0) 605491 โครงการวิจัย 1

 Research Project 1 

3(0-9-0)

605496  สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1

 Seminar in Product Development Technology 1 

1(1-0-2) 605496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1

 Seminar in Product Development Technology 1 

1(1-0-2)

 605492 โครงการวิจัย 2

 Research Project 2 

3(0-9-0)

 605497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2

 Seminar in Product Development Technology 2 

1(1-0-2)

2.2.2   วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 10 2.2.2   วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งจาก 2 แผนดังนี้  

แผน 1  

605492  โครงการวิจัย 2

 Research Project 2 

3(0-9-0)  

605497  สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2

 Seminar in Product Development Technology 2 

1(1-0-2)  

และวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

โดยเลือกจากกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในสาขาวิชา ฯ ระดับ 

300-400 ขึ้นไป  ดังต่อไปนี้ 
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605332  บทบาทผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  Role of Consumer in Product Development System 

3(3-0-6) 605332 บทบาทผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Role of Consumer in Product Development 

 System 

3(3-0-6)  

 605340 เทคโนโลยีขนมหวาน

   Dessert Technology 

3(2-3-4 ) เพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก 

เนื่องจากต้องการให้

นักศึกษามีทางเลือกเพิ่มขึ้น

ในการเพิ่มพูนความรู้  และ

สามารถนําไปใช้ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องความต้องการ

ของสังคมปัจจุบัน 

 605413 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2

 Agro-Industrial Product Design 2 

3(2-3-4 ) เปิดกระบวนวิชาใหม่  

2/2556  เพื่อให้นักศึกษา

มีทางเลือกเพิ่มขึ้น 

605441 การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร

  Operation Management in Agro-Industry 

3(3-0-6) 605441 การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร

  Operation Management in Agro-Industry 

3(3-0-6)  

605456  สตาร์ชเทคโนโลยี

 Starch Technology 

3(2-3-4) 605456 สตาร์ชเทคโนโลยี

 Starch Technology 
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605457 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ที่ไม่ใช่อาหาร 1 

 Selected Topics in Non-Food Product Development 

 Technology 1 

1(1-0-2)

 

 

 

ยกเลิก 

 

605458  หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ที่ไม่ใช่อาหาร 2 

 Selected Topics in Non-Food Product Development 

 Technology 2 

2(2-0-4)  

605459  หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ที่ไม่ใช่อาหาร 3 

 Selected Topics in Non-Food Product Development 

 Technology 3 

3(3-0-6) 605459 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร 3 

 Selected Topics in Non-Food Product 

 Development Technology 3 

3(3-0-6)  

 605460 กลิ่นรสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  Flavor for Product Development 

3(3-0-6) เพิ่มกระบวนวชิาเอกเลือก 

เนื่องจากต้องการให้

นักศึกษามีทางเลือกเพิ่มขึ้น

ในการเพิ่มพูนความรู ้ และ

สามารถนําไปใช้ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้

สอดคล้องความต้องการ

ของสงัคมปัจจบุัน 

มคอ.2  หน้า
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 605461 ไฮโดรคอลลอยด์และการประยุกต์ใช้ในการ

  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  

  Hydrocolloids and Applications in Food   

  Product Development 

3(3-0-6) เพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก 

เ นื่ อ ง จ า ก ต้ อ ง ก า ร ใ ห้

นักศึกษามีทางเลือกเพิ่มขึ้น

ในการเพิ่มพูนความรู้  และ

สามารถนําไปใช้ในการ 

พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้

สอดคล้องความต้องการ

ของสังคมปัจจุบัน 

605471  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ 

 Nutritional Product Development 

3(2-3-4) 605471 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ

 Nutritional Product Development 

3(2-3-4)  

605476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร

 Shelf Life Evaluation of Food Products 

3(3-0-6) ยกเลิกจากการเป็นวิชาเอกเลือก  

  และเปลี่ยนเป็นวิชาเอกบังคับ 

 โดยปรับจากวิชาเอกเลือก

เป็นวิชาเอกบังคับ 

เนื่องจากเป็นความรู้ที่มี

ความสําคัญในการ

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ

ข้อบังคับของกฏหมาย 

605477 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 อาหาร 1 

 Selected Topics In Food Product  Development 

 Technology 1 

 

1(1-0-2) 605477 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์อาหาร 1 

 Selected Topics In Food Product  Development 

 Technology 1 

1(1-0-2)  
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605478 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 อาหาร 2 

 Selected Topics In Food Product  Development 

 Technology 2 

2(2-0-4) 605478 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์อาหาร 2 

 Selected Topics In Food Product  Development 

 Technology 2 

2(2-0-4)  

605479  หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 อาหาร 3  

 Selected Topics in Food Product Development 

 Technology 3 

3(3-0-6 605479 หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์อาหาร 3  

 Selected Topics in Food Product Development 

 Technology 3 

3(3-0-6  

 3(0-9-0) 605492 โครงการวิจัย 2

 Research Project 2 

3(0-9-0)  

 1(1-0-2) 605497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2

 Seminar in Product Development Technology 2 

1(1-0-2)  

หรือเลือกจากกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 300-400 ขึ้นไป  

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 หรือเลือกจากกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในสาขาวิชา

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 300-400 ขึ้นไป  

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร

  

แผน 2 แผน 2  :  สหกิจศึกษา   

605495  สหกิจศึกษา

 Cooperative Education 

10 ให้เรียนกระบวนวิชาที่กําหนดให้ 62  

  605201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

 Introduction to Agro-Industry 

3(3-0-6)  
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  605203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 Agro-Industrial Product Regulations 

3(3-0-6)  

  605204 การจัดการคณุภาพวัตถุดิบในการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

 Management of Raw Material Quality in 

 Agro-Industrial Product Development 

2(2-0-4)  

  605301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1

 Product Development Technology 1 

3(2-3-4)  

  605302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2

 Product Development Technology 2 

3(2-3-4)  

  605313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการ

 พัฒนา ผลิตภัณฑ์ 

 Experimental Design in Product  Development

3(3-0-6)  

  605315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Chemicals in Food Product Development 

3(2-3-4)  

 

  605316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์ 

 Experimental Analysis for Product Development 
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

  605321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรม

 เกษตร  

 Agro-Industrial Process Technology 

3(3-0-6)  

  605322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทาง

 อุตสาหกรรมเกษตร  

 Agro-Industrial Process Technology 

 Laboratory 

1(0-3-0)  

  605331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 โดยประสาทสัมผัส 

 Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products 

3(2-3-4)  

  605341 ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ

 Functional and Nutritional Products 

2(2-0-4)  

  605412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1

 Agro-Industrial Product Design 1 

3(1-6-2)  

  605430 การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Quality Analysis in Product Development 

4(3-3-6)  

  605432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 Quality Planning in Product Development 

3(2-3-4)  

  605446 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร

  Agro-Industrial Management and Marketing  

    

3(3-0-6)  
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หลักสูตรเดิม(พ.ศ.2555) หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) หน่วยกิต เหตุผลในการปรับปรุง 

  605476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร

    Shelf Life Evaluation of Food Products 

3(3-0-6)  

  605491 โครงการวิจัย 1

 Research Project 1 

3(0-9-0)  

  605495 สหกิจศึกษา 

 Cooperative Education 

10  

  605496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1

 Seminar in Product Development Technology 1 

1(1-0-2)  

2.3  วิชาโท  (ถ้ามี)   ไม่มี  2.3  วิชาโท (ถ้ามี)     ไม่น้อยกว่า 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน

วิ ช า โ ท ใ นส า ข า ใ ดก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ด ส อนต ามปร ะก าศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งจะทําให้มี

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก  ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต 

15 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา

สามารถเลือกเรียนวิชาโท

เพิ่มตามความสนใจ เพื่อใหม้ี

ความรู้ในสาขาวิชาอื่นนอก 

เหนือจากสาขาวิชาเอกตาม

นโยบายของมหาวทิยาลัย 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  

เป็นกระบวนวิชาที่นอกเหนือไปจากวิชาเอกและวิชาโทของ

หลักสูตร 

เหมือนเดิม   

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136  
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5.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2555) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2560) 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                        หน่วยกิต 

001101 ม .อ. 101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3 001101 ม .อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 

  Listening and Speaking in English Fundamental English 1  

202111  ว.ชว.111 ชีววิทยา 1 4 202101 ว .ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 3 

  Biology 1 Basic Biology 1  

203103  ว.คม.103 เคมีทั่วไป 1 3 202103 ว .ชว. 103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 

  General Chemistry 1 Biology Laboratory 1  

203107  ว.คม.107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 203111 ว.คม.111 เคมี 1 3 

  General Chemistry Laboratory 1 Chemistry 1  

206103  ว.คณ.103 แคลคูลัส 1 3 203115 ว.คม.115 ปฏิบัติการเคมี 1 1 

  Calculus 1 Chemistry Laboratory 1  

207117  ว.ฟส.117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 206181 ว.คณ.181 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 1 2 

  Physics Laboratory 1 Calculus for Agriculture 1  

207187  ว.ฟส.187 ฟิสิกส์ 1 3 605201 อ.ทพ.201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3 

  Physics 1 Introduction to Agro-Industry  

610101 อ .อก. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 610101 อ.อก.101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 

  Learning  through Activities 1 Learning through Activities 1  

  รวม 19  รวม 17 
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ภาคการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

001102 ม .อ. 102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 001102 ม.อ.102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 

  Reading and Writing in English Fundamental English 2  

215207 ว.จช.207 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3 215207 ว.จช.207 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3 

  Introductory Microbiology Introductory Microbiology  

215208 ว.จช.208 ปฏบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 1 215208 ว.จช.208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 1 

  Introductory Microbiology Laboratory Introductory Microbiology Laboratory  

203104  ว.คม.104 เคมีทั่วไป 2 3 206182 ว.คณ. 182 แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 2 2 

  General Chemistry 2 Calculus for Agriculture 2  

203108  ว.คม.108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 605203 อ.ทพ.203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3 

  General Chemistry Laboratory 2 Agro-Industrial Product Regulations  

206104  ว.คณ.104 แคลคูลัส 2 3 610102 อ.อก.102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 

  Calculus 2 Learning through Activities 2  

605201  อ.ทพ.201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3  กลุ่มศึกษาทั่วไป : วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 

  Introduction to Agro-Industry  General Education : Science and Mathematics  

610102 อ .อก. 102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1    

  Learning  Through Activities 2    

  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

3   

  General Education : Science and Mathematics   

  รวม 21  รวม 19 
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ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                          หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                      หน่วยกิต 

001201  ม.อ.201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล 

3 001201 ม.อ.201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล 

3 

  Critical Reading and Effective Writing Critical Reading and Effective Writing  

203206  ว.คม.206 เคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 3 203206 ว.คม.206 เคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 3 

  Organic Chemistry for Non-Chemistry Students Organic Chemistry for Non-Chemistry Students  

203209  ว.คม.209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอก

ภาควิชาเคมี 

1 203209 ว.คม.209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับนักศึกษานอก

ภาควิชาเคมี 

1 

  Organic Chemistry Laboratory for Non-

Chemistry Students 

Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry 

Students 

 

203226  ว.คม.226 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3 203226 ว.คม.226 เคมีเชิงฟิสิกส์สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3 

  Physical Chemistry for Non-Chemistry Students Physical Chemistry for Non-Chemistry Students  

203229  ว.คม.229 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 203229 ว.คม.229 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 

  Physical Chemistry Laboratory Physical Chemistry Laboratory  

603211 อ.ทบ.211 หลักการบรรจุ 3 603211 อ.ทบ.211 หลักการบรรจุ 3 

  Principles of Packaging Principles of Packaging  

605203  อ.ทพ.203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3 605204 อ.ทพ.204 การจัดการคณุภาพวัตถุดิบในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

2 

  Agro-Industrial Product Regulations Management of Raw Material Quality in Agro-

Industrial Product Development 
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  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3  กลุ่มศึกษาทั่วไป : วิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3 

  General Education : Humanities and Social 

Sciences 

 General Education : Humanities and Social 

Sciences 

 

  รวม 20  รวม 19 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

001225 ม.อ.225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 001227 ม.อ.227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม

เกษตร 

3 

  English in Science and Technology Context English for Agriculture and Agro-Industry  

203236  ว.คม.236 ปริมาณวิเคราะห์ 3 203236 ว.คม.236 ปริมาณวิเคราะห์ 3 

  Quantitative Analysis Quantitative Analysis  

203239  ว.คม.239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ 1 203239 ว.คม.239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ 1 

  Quantitative Analysis Laboratory Quantitative Analysis Laboratory  

208263  ว.สถ.263 สถิติเบื้องต้น 3 208263 ว.สถ.263 สถิติเบื้องต้น 3 

  Elementary Statistics Elementary Statistics  

605315  อ.ทพ.315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 605315 อ.ทพ.315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 

  Chemicals in Food Product Development Chemicals in Food Product Development  

703103 บธ .กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธรุกิจเบื้องต้น 3 703103 บธ.กจ.103 การเป็นผู้ประกอบการและธรุกิจเบื้องต้น 3 

  Introduction to Entrepreneurship and Business Introduction to Entrepreneurship and Business  

  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  กลุ่มศึกษาทั่วไป : วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

  General Education : Activities Base Course

 

 General Education : Learning through Activities  
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  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

3    

  General Education : Science and Mathematics    

  รวม 20  รวม 17 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1                                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                      หน่วยกิต 

211315  ว.ชท.315 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 211315 ว.ชท.315 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 

  Introductory Biochemistry Introductory Biochemistry  

211319  ว.ชท.319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1 211319 ว.ชท.319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1 

  Introductory Biochemistry Laboratory Introductory Biochemistry Laboratory  

605301  อ.ทพ.301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 605301 อ.ทพ.301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  

  Product Development Technology 1 Product Development Technology 1  

605313 อ.ทพ.313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

3 605313 อ.ทพ.313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

3 

  Experimental Design in Product Development Experimental Design in Product Development  

605321  อ.ทพ.321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 605321 อ.ทพ.321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 

  Agro-Industrial Process Technology Agro-Industrial Process Technology  

605322  อ.ทพ.322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

1 605322 อ.ทพ.322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

1 

  Agro-Industrial Process Technology Laboratory Agro-Industrial Process Technology Laboratory  

  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3 605341 อ.ทพ.341 ผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่และโภชนาการ 2 
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  General Education : Humanities and Social 

Sciences 

Functional and Nutritional Products  

  กลุ่มศึกษาทั่วไป :: กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์

3 

  General Education : Humanities and Social Sciences  

  รวม 17  รวม 19 

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

605302  อ.ทพ.302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3 605302 อ.ทพ.302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3 

  Product Development Technology 2 Product Development Technology 2  

605316 อ.ทพ.316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

3 605316 อ.ทพ.316 การวิเคราะห์การทดลองสําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

3 

  Experimental Analysis for Product Development Experimental Analysis for Product Development  

605331  อ.ทพ.331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดย

ประสาทสัมผัส 

3 605331 อ.ทพ.331 การประเมินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดย

ประสาทสัมผัส 

3 

  Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products  

605430 อ.ทพ.430 การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 605430 อ.ทพ.430 การวิเคราะห์คณุภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 

  Quality Analysis in Product Development Quality Analysis in Product Development  

  วิชาเลือกเสรี 6  วิชาเลือกเสรี 6 

  Free Electives  Free Electives  

  รวม 19  รวม 19 
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ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

แผน 1 แผน 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                      หน่วยกิต 
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Development 
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  Agro-Industrial Product Design 1  Shelf Life Evaluation of Food Products  
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  Agro-Industrial Management  Research Project 2  
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605445  อ.ทพ.445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 2 605476 อ.ทพ.476 การประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 

  Agro-Industrial Management   Shelf Life Evaluation of Food Products  

605491  อ.ทพ.491 โครงงานวิจัย 1 3 605491 อ.ทพ.491 โครงงานวิจัย 1 3 

  Research Project 1   Research Project 1  

605496  อ.ทพ.496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 605496 อ.ทพ.496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 
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6. ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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6.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์

พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 
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6.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
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6.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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6.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
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6.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดัปริญญาตรี พ.ศ.2553 
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