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ชื่อสถาบันอดุมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Product Development Technology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเตม็   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภณัฑ) 

  : ชื่อยอ    วท.บ. (เทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเตม็   Bachelor of Science (Product Development Technology) 

  : ชื่อยอ    B.S. (Product Development Technology) 

 

3. วิชาเอก (ถามี)  

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ  

 เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
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 5.2 ภาษาที่ใช  

 ภาษาไทย  

 ภาษาตางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  

 5.3 การรับเขาศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาตางชาติ  

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน  ประเทศ ไมระบ ุ

 รูปแบบของการรวม 

  รวมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูใหปริญญา 

  รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

กรณหีลักสตูรเฉพาะของสถาบัน 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวชิา  

กรณหีลักสตูรรวมกับสถาบันอื่น 

 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวชิา  

 ใหปรญิญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเปนปริญญาของแตละสถาบนั 

 ใหปรญิญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเปนปริญญารวมกบั  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มผีลบังคับใชตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2555  

 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชมุครั้งที่ 2/2555 เมือ่วันที ่17 กุมภาพันธ 2555 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสตูร ในการประชมุครั้งที่ 6/2555 เมือ่วนัที่ 23 มิถนุายน 2555 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)  

  นักวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

  ประกอบอาชีพในโรงงานหรืออุตสาหกรรมอาหารในตาํแหนง 

  - เจาหนาทีฝ่ายผลิต 

  - เจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพ 

  - เจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ 

  เจาของธุรกิจ  

  อาจารย 

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 

(ระบุตําแหนงวชิาการ) 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขาวชิา),สถาบันการศกึษา

ที่สําเร็จการศกึษา,ปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตวั 

ประชาชน 

1. อาจารยววิรรธน วรรธนัจฉริยา บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 

วท.ม. (พฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533. 

3509900335619 

2. อาจารยสวุรรณา เดชะรัตนางกูร วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ), 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537. 

3670800508288 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 นอกสถานที่ตัง้ ไดแก  
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

เนื่องจากปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีประเทศคูแขงใหมๆ เกิดขึ้น โดยมีตนทุนวัตถุดิบและ 
 

แรงงานที่ต่ํา  อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีความ

แตกตางกับประเทศคูแขงดังกลาว และเปนการเตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

การเปดเสรกีารคาโดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มียุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูภาคเกษตรกรรม บริการ และ

เศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการ และเปนการสรางโอกาสของธุรกิจใหมที่ใช

ความคิดสรางสรรค เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรโดยไมกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการผสมผสานกับองคความรูทางเทคโนโลยีการ

พัฒนาผลิตภัณฑและสรางสรรคนวัตกรรมที่สามารถนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหารได 

 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางประชากรและสังคม รวมทั้งรูปแบบการบริโภค ทําใหความตองการ 

รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารเปลี่ยนแปลงไป โดยเนนดานความปลอดภัยและคุณคาตอสขุภาพ 

ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดไวในตามกรอบยุทธศาสตร การจัดการดานอาหารของประเทศไทย ของคณะกรรมการ 

อาหารแหงชาติ พ.ศ.2554 และเปนการเตรียมความพรอม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

พรอมรับการเปดโลกเสรีการคากลุมประเทศอาเซียน 

 

  ดังนัน้จึงไดปรับโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาบางกระบวนวิชาเพือ่ใหสอดคลองกับสถานการณ 

ในขอ 11.1  และ 11.2  

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  

 จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร ทําใหจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร

ในเชิ งรุกที่มี ศักยภาพ ทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ ยนตามความกาวหนาของเทคโนโลย ี

และรองรับการแขงขันทางอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากร

ทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง

ใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของบทบาทเทคโนโลยกีาร

พัฒนาผลิตภัณฑที่มีตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนบนพืน้ฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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 12.3 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รอบรู 

คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใช 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม เพื่อใหบัณฑิตคํานึงถึง

คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยใชเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     หมวดวิชาเฉพาะ 

       หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนและสามารถใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเปน  

 วิชาศึกษาทั่วไป 

 วิชาเฉพาะ 

 วิชาเลือกเสรี 

 13.3การบริหารจัดการ  

  การบริหารจัดการเปนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงคเปนไป

ตามคําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา  

  การพัฒนาผลิตภัณฑดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนการนําองคความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

วัตถุดิบทางการเกษตร เคร่ืองปรุง วัตถุเจือปนอาหาร รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูป ตลอดจนองคความรู

ดานเทคโนโลยีผูบริโภค การประเมินทางดานประสาทสัมผัส การควบคุมและประกันคุณภาพ หลักการ 

ทางสถิติ การออกแบบการตลาด และบริหารธุรกิจมาปรับและประยุกตใชเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางดาน

การเกษตรในระดับอุตสาหกรรมใหมีความเหมาะสมและการยอมรับจากผูบริโภค นักพัฒนาผลิตภัณฑ 

จึงเปนบุคลากรที่สําคัญในระบบอุตสาหกรรมดานการแปรรูปสินคาทางการเกษตรที่มีทักษะและ 

ความสามารถในการคิดคนสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑที่มีอยูใหเพ่ิมมากขึน้ 

   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเล็งเห็นถึงความตองการและจําเปนของ

บุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงไดเปดการเรียนการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเนนทฤษฎีและการฝกปฏิบัติจริง 

เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ มีความพรอมในการตอบสนองตอความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมเกษตร อันเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักของประเทศตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงค  

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความรูความสามารถและความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถประยุกตใชเทคโนโลย ี
การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรบั
ของตลาด  และสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

2. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตรและสามารถ
ปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 

5 ปโดยพิจารณาจาก KPI  

ที่อยูในการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาที่ เกี่ ยวของกับ

หลักสูตร 

รวบรวมติ ดตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสูตร 

รวมทุก 5 ป ในดานความ 

พึงพอใจ และภาวะการได

งานของบัณฑิต 

-บัณฑติระดบัปริญญาตรีไดงานทํา ศึกษาตอ   

  หรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป  

  ไมนอยกวารอยละ 85 

-บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน 

  เปนไปตามเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 80 

-ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ   

  และผูใชบัณฑิต ไมนอยกวารอยละ 80 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  

  ระบบการศกึษาตลอดป  (ไมนอยกวา  สัปดาห) 

  ระบบทวภิาค 

  ระบบหนวยการศกึษา (Module) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  มีภาคฤดูรอน       

  ไมมภีาคฤดูรอน 

1.3 การเทยีบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค  (ในกรณีทีม่ิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

  ระบบการศกึษาตลอดป (เดอืนเมษายน ถึงมีนาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ   

  ระบบทวิภาค 

ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแตเดือนมถิุนายน ถึง ตุลาคม 

ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแตเดือนพฤศจกิายน ถึง มีนาคม 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ   

 ระบบหนวยการศึกษา (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ  

2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ขอ 5 (หนา 11 เปนขอเสนอแนะ ใน

คราวตอไปใหระบุดวยวา รับนักเรียนแผนสายวิทย-คณิต หรือไม หรอืทุกแผน การเรียน) 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

               ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ 

  การปรับตวัจากการเรียนในระดับมัธยมศกึษา  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

   จัดสอนเสริมดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนคิการเรียน 

 ในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา  

   จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสองดแูล ตักเตอืน ใหคําแนะนําแก    

       นักศกึษา และใหเนนยํ้าในกรณทีี่นกัศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณพีิเศษ  

   จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสมัพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศกึษา ไดแก 

วันแรกพบระหวางนักศกึษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากอาจารยผูสอนและจัดกิจกรรมเสรมิถาจําเปน 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5  ป   
 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2  60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3   60 60 60 

ชั้นปท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา    60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน   

 2.6.1  รายงานขอมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป 

 ปงบประมาณ 

แผนงาน 2555 2556 2557 

 งบประมาณ 

แผนดิน 

งบประมาณ

เงินรายได 

งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณ

เงินรายได 

งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณ

เงินรายได 

การเรียนการสอน 31,964,770.00 8,198,000.00 33,301,252.00 8,254,800.00 34,637,734.00 8,314,400.00 

วจิัย 1,587,200.00 655,900.00 1,587,200.00 655,900.00 1,587,200.00 655,900.00 

บริการวิชาการแกสังคม 1,003,900.00 290,000.00 1,003,900.00 290,000.00 1,003,900.00 290,000.00 

การทํานุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม  338,000.00  338,000.00  338,000.00 

สนับสนุนวชิาการ 103,100.00 699,000.00 103,100.00 699,000.00 103,100.00 699,000.00 

บริหารมหาวิทยาลัย 8,904,720.00 5,405,100.00 9,252,396.00 5,463,000.00 9,600,072.00 5,529,700.00 

รวม 43,563,690.00 15,586,000.00 45,247,848.00 15,700,700.00 46,932,006.00 15,827,00.00 

รวมทั้งสิ้น 59,149,690.00 60,948,548.00 62,759,006.00 

 

 2.6.2 คาใชจายตอหัว :  347,815.71  บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพนัแปดรอยสิบหาบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนกิสเปนสือ่หลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 

  อื่นๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลยั (ถามี) 
2.8.1 กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะพิจารณารับโอน จะตองเปนกระบวนวิชาที่มี

เนือ้หาอยูในระดับเดียวกัน   หรอืมีความใกลเคยีงกับกระบวนวิชาที่กําหนดไวในโครงสราง 

หลักสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือเปนกระบวนวิชาที่เปนประโยชนตอ 

การเรียนของนักศึกษา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวของ 

2.8.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต ลําดับขั้นกระบวน 

วิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่นโดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวของ ทั้งนี้        

อาจตองมีการพิจารณาปรับเขาสูระบบลําดับขั้นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ขอ 8 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

  (1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป             30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร      12 หนวยกิต 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

1.4 กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ      ไมนอยกวา            104 หนวยกิต 

2.1 วิชาแกน 48 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก                                            ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 

  2.2.1 เอกบังคับ 46 หนวยกติ 

  2.2.2 เอกเลอืก                                      ไมนอยกวา       10 หนวยกติ 

2.3 วิชาโท (ไมมี) 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา              6 หนวยกิต 
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3.1.3  ความหมายของรหัสประจํากระบวนวชิา 
 
 ความหมายขอ อ.ทพ. หมายถึงคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ มีรหัสกระบวนวิชา (course  code) คอื PDT ยอมาจาก Product Development Technology และ
มีรหัสกระบวนวิชาเปนตัวเลข 605 ซึ่งจะใชเปนรหัสเริ่มตนของกระบวนวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลย ี
การพัฒนาผลิตภัณฑ 
 กระบวนวิชา จะประกอบดวยรหัสกระบวนวิชาคอื อ.ทพ. หรอื PDT หรอื 605 ขึ้นตนและตามดวย
อีก 3 เลขหมาย ซี่งมีความหมายดังนี้ 

1. เลขหลกัรอย แสดงถึงระดับกระบวนวชิา 
 1-4 หมายถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตร ี
2. เลขหลกัสิบ แสดงถึงหมวดวชิา 
 0,1 หมายถึง หมวดวิชาพืน้ฐาน 
 2 หมายถึง หมวดวิชาการออกแบบ 
 3 หมายถึง หมวดวิชาการควบคมุ 
 4-7 หมายถึง หมวดวิชาการประยุกต 
 8-9 หมายถึง กระบวนวิชาสมัมนา ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ และโครงการวิจัย 
3. เลขหลกัหนวย แสดงถึงลําดับทีข่องกระบวนวิชาภายในแตละหมวดหมู 
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3.1.4 กระบวนวชิาในโครงสรางหลักสูตร 
3.1.4.1 ภาษาไทย 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ  

ชื่อปรญิญา ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ) 

  ชื่อยอ   :  วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ) 

1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป               30 หนวยกิต 

           1.1  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร            12 หนวยกิต 

 001101 ม.อ. 101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 หนวยกติ 

 001102 ม.อ. 102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 หนวยกติ 

 001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมี

ประสิทธิผล 

3 หนวยกติ 

 001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 หนวยกติ 

       1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                           9 หนวยกิต 

 703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบ้ืองตน 3 หนวยกติ 

 และเลือกเรียน 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวิชาตอไปนี ้  

 009103 ม.บร. 103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 3 หนวยกติ 

 011257 ม.ปร. 257 จริยศาสตร 3 หนวยกติ 

 011269 ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หนวยกติ 

 050103 ม.ศท. 103 สังคมและวฒันธรรมไทย 3 หนวยกติ 

 176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3 หนวยกติ 

 701103 บธ.บช. 103 การบัญชีทัว่ไป 3 หนวยกติ 

 751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวัน 3 หนวยกติ 

      1.3  กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                                               6 หนวยกิต 

         เลือกเรียน 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวิชาตอไปนี ้

 201111 ว.วท. 111 โลกแหงวิทยาศาสตร 3 หนวยกติ 

 211100 ว.ชท. 100 กินดี : การมีชวีิตที่ดขีึ้นและการปองกันโรค 3 หนวยกติ 

 327101 พ.วค. 101 การกูชีพเบือ้งตนและการปฐมพยาบาลเพือ่ใชใน 

ชีวิตประจําวัน 

3 หนวยกติ 

 357110 ก.กฏ. 110 แมลงกับมนุษยชาต ิ 3 หนวยกติ 

 461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพือ่สขุภาพและความงาม 3 หนวยกติ 

 510100 ทน.ทน. 100 ความสขุสมบูรณ 3 หนวยกติ 

 603200 อ.ทบ. 200 บรรจุภัณฑในชีวิตประจําวัน 3 หนวยกติ 

 951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 3 หนวยกติ 
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      1.4  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                                 3 หนวยกิต 

 610101 อ.อก. 101 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1 หนวยกิต

 610102 อ.อก. 102 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 หนวยกิต

 และเลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้ 

 057122 ศ.ล. 122 วายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต

 057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต

 057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต

 057127 ศ.ล. 127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต

 057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต

 057129 ศ.ล. 129 เทเบิ้ลเทนนสิเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต

หมายเหตุ   นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ     

                ตางประเทศ แลวมาเทียบแทนหนวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสตูรได 

                โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไมนอยกวา          104  หนวยกิต  

     2.1   วิชาแกน                                                    48  หนวยกิต  

202111 ว.ชว. 111 ชีววิทยา 1 4  หนวยกิต

203103 ว.คม. 103 เคมีทั่วไป 1 3  หนวยกิต

203104 ว.คม. 104 เคมีทั่วไป 2 3  หนวยกิต

203107 ว.คม. 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1  หนวยกิต

203108 ว.คม. 108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1  หนวยกิต

203206  ว.คม. 206 เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี         3  หนวยกิต

203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอนิทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี 1  หนวยกิต

203226 ว.คม. 226 เคมีฟสิกัล                                3  หนวยกิต

203229  ว.คม. 229 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล                                1  หนวยกิต

203236 ว.คม. 236 ปริมาณวิเคราะห 3  หนวยกิต

203239 ว.คม. 239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห 1  หนวยกิต

206103 ว.คณ.  103 แคลคูลัส 1                               3  หนวยกิต

206104   ว.คณ.  104 แคลคูลัส 2                               3  หนวยกิต

207117 ว.ฟส. 117 ปฏบิัติการฟสิกส 1                               1  หนวยกิต

207187 ว.ฟส. 187 ฟสิกส 1                               3  หนวยกิต

208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องตน                               3  หนวยกิต

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน 3  หนวยกิต

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน 1  หนวยกิต

215207 ว.จช. 207 จุลชีววิทยาเบื้องตน 3  หนวยกิต
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215208 ว.จช. 208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องตน 1  หนวยกิต

603211 อ.ทพ.   211 หลักการบรรจุ 3  หนวยกิต
     

 2.2   วิชาเอก                                         ไมนอยกวา                     56 หนวยกติ  

          2.2.1  วิชาเอกบังคับ                                           46  หนวยกิต  

605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งตน 3 หนวยกติ 

605203 อ.ทพ. 203 ขอบังคับผลติภัณฑอตุสาหกรรมเกษตร             3 หนวยกติ 

605301 อ.ทพ. 301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ 1 3 หนวยกติ 

605302  อ.ทพ 302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ 2 3 หนวยกติ 

605313 อ.ทพ. 313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลย ี

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

3 หนวยกติ 

605315 อ.ทพ. 315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 หนวยกติ 

605316 อ.ทพ. 316 การวิเคราะหการทดลองสําหรับ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

3 หนวยกติ 

605321 อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 หนวยกติ 

605322 อ.ทพ 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทาง 1 หนวยกติ 

   อุตสาหกรรมเกษตร  

605331 อ.ทพ. 331 การประเมินผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3 หนวยกติ 

   โดยประสาทสมัผัส  

605412 อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 3 หนวยกติ 

605430 อ.ทพ. 430 การวิเคราะหคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 หนวยกิต 

605432 อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 หนวยกติ 

605444 อ.ทพ. 444 การตลาดสําหรับการพฒันาผลิตภัณฑ 2 หนวยกิต 

   อุตสาหกรรมเกษตร  

605445 อ.ทพ. 445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 2 หนวยกิต 

605491 อ.ทพ. 491 โครงงานวิจัย 1 3 หนวยกติ 

605496  อ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ 1 1 หนวยกติ 

       

2.2.2   วิชาเอกเลือก                            ไมนอยกวา             10  หนวยกิต  

  นักศึกษาจะตองเลอืกเรยีนแผนใดแผนหนึ่งจาก 2 แผนดังนี ้

  แผน 1 

605492 อ.ทพ. 492 โครงงานวิจัย 2 3 หนวยกติ 

605497 อ.ทพ. 497 สัมมนาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ 2 1 หนวยกติ 

  และ    วิชาเอกเลือก        ไมนอยกวา                 6 หนวยกิต 
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     โดยเลือกจากกระบวนวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาฯ ระดบั 300-400 ขึ้นไป ดังตอไปนี ้

605332 อ.ทพ. 332 บทบาทผูบริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 หนวยกติ 

605441 อ.ทพ. 441 การจัดการดาํเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 หนวยกติ 

605456 อ.ทพ. 456 สตารชเทคโนโลยี 3 หนวยกติ 

605457 อ.ทพ. 457 หัวขอเลอืกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร 1 

1 หนวยกติ 

605458 อ.ทพ. 458 หัวขอเลอืกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร 2 

2 หนวยกติ 

605459 อ.ทพ. 459 หัวขอเลอืกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร 3 

3 หนวยกติ 

605471 อ.ทพ. 471 การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ 3 หนวยกติ 

605476 อ.ทพ. 476 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร 3 หนวยกติ 

605477 อ.ทพ. 477 หัวขอเลอืกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 1 

1 หนวยกติ 

605478 อ.ทพ. 478 หัวขอเลอืกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 2 

2 หนวยกิต 

605479 อ.ทพ. 479 หัวขอเลอืกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 3 

3 หนวยกติ 

หรอืเลอืกจากระบวนวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ระดับ 300-400 ขึน้ไป  

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  แผน 2 

605495 อ.ทพ. 495 สหกิจศึกษา 10 หนวยกิต 

 2.3   วิชาโท                                                           ไมมี  

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี                             ไมนอยกวา        6  หนวยกิต      

(เปนกระบวนวิชาท่ีนอกเหนือไปจากวิชาเอกและวชิาโทของหลักสูตร)  

      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 ไมนอยกวา                 140  หนวยกิต  
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3.1.4.2 ภาษาอังกฤษ 
 

Name of the Curriculum : Bachelor of Science Program in Product Development Technology 

Name of the Degree  : (Full) Bachelor of Science (Product Development Technology) 

 : (Abbr.) B.S. (Product Development Technology) 

 

1.  General  Education   :                                                                   30  Credits 

 1.1 Language and Communication   :                   12  Credits 

 001101 ENGL 101 Listening and Speaking in English 3 Credits 

 001102 ENGL 102 Reading and Writing in English 3 Credits 

 001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3 Credits 

 001225 ENGL 225 English in Science and Technology Context 3 Credits 

 1.2 Humanities and Social Sciences :                                          9 Credits  

 703103 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 3 Credits 

And select two courses from : 

 009103 LS 103 Information Literacy and Information Presentation 3 Credits 

 011257 PHIL 257 Ethics 3 Credits 

 011269 PHIL 269 Philosophy of Sufficiency Economy 3 Credits 

 050103 HUGE 103 Thai Society and Culture 3 Credits 

 176100 LAGE 100 Law and Modern World 3 Credits 

 701103 ACC 103 General Accounting 3 Credits 

 751100 ECON 100 Economics for  Everyday Life 3 Credits 

 1.3 Science and Mathematics:                                                             6 Credits 

Select two courses from : 

 201111 SC 111 The World of Science 3 Credits 

 211100 BCT 100 Eating Well : Better Living and Disease Prevention 3 Credits 

 327101 FMED 101 Basic Life Support and First Aid in Everyday Life 3 Credits 

 357110 ENT 110 Insect and Mankind 3 Credits 

 461100 PHPS 100 Herbs for Health and Beauty 3 Credits 

 510100 AMS 100 Wellness 3 Credits 

 603200 PKT 200 Packaging in Daily Life 3 Credits 

 951100 ANI 100 Modern Life and Animation 3 Credits 
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      1.4  Activities Base Course :                3 Credits                                                                            

 610101 AG 101 Learning Through Activities 1 1 Credit 

 610102 AG 102 Learning Through Activities 2 1 Credit 

And Select one course from : 

 057122 EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 1 Credit 

 057125 EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 1 Credit 

 057126 EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 1 Credit 

 057127 EDPE 127 Batminton for Life and Exercise 1 Credit 

 057128 EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 1 Credit 

 057129 EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 1 Credit 

 

2. Field of Specialization   : a minimum of 104  Credits 

 2.1 Core Courses   :        48 Credits 

 202111 BIOL 111 Biology 1 4 Credits 

 203103 CHEM 103 General Chemistry 1 3 Credits 

 203104 CHEM 104 General Chemistry 2 3 Credits 

 203107 CHEM 107 General Chemistry Laboratory 1   1 Credit 

 203108 CHEM 108 General Chemistry Laboratory 2   1 Credit 

 203206 CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 3 Credits 

 203209 CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory   1 Credit 

    for Non-Chemistry Students  

 203226  CHEM 226 Physical Chemistry 3 Credits 

 203229  CHEM 229 Physical Chemistry Laboratory   1 Credit 

 203236 CHEM 236 Quantitative Analysis 3 Credits 

 203239 CHEM 239 Quantitative Analysis Laboratory   1 Credit 

 206103 MATH 103 Calculus 1    3 Credits 

 206104 MATH 104 Calculus 2 3 Credits 

 207117 PHYS 117 Physics Laboratory 1    1 Credit 

 207187 PHYS 187 Physics 1 3 Credits 

 208263 STAT 263 Elementary Statistics 3 Credits 

 211315 BCT 315 Introductory Biochemistry 3 Credits 

 211319 BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory    1 Credit 

 215207 MICB 207 Introductory Microbiology 3 Credits 
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 215208 MICB 208 Introductory Microbiology Laboratory 1 Credits 

 603211 PKT 211 Principles of Packaging 3 Credits 
  

 2.2  Major   : a minimum of      56 Credits 

       2.2.1 Required Courses   :                                               46 Credits 

605201 PDT 201 Introduction to Agro-Industry 3 Credits 

605203 PDT 203 Agro-Industrial Product Regulations 3 Credits 

605301 PDT 301 Product Development Technology 1 3 Credits 

605302 PDT 302 Product Development Technology 2 3 Credits 

605313 PDT 313 Experimental Design in Product Development 3 Credits 

605315 PDT 315 Chemicals in Food Product Development 3 Credits 

605316 PDT 316 Experimental Analysis for Product Development 3 Credits 

605321 PDT 321 Agro-Industrial Process Technology 3 Credits 

605322 PDT 322 Agro-Industrial Process Technology Laboratory     1 Credit 

605331 PDT 331 Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products 3 Credits 

605412 PDT 412 Agro-Industrial Product Design 1 3 Credits 

605430 PDT 430 Quality Analysis in Product Development 4 Credits 

605432 PDT 432 Quality Planning in Product Development 3 Credits 

605444 PDT 444 Marketing for Agro-Industrial Product Development 2 Credits 

605445 PDT 445 Agro-Industrial Management 2 Credits 

605491 PDT 491 Research Project 1 3 Credits 

605496 PDT 496 Seminar in Product Development Technology 1       1 Credit 

  2.2.2  Major Electives   :  a minimum of                       10 Credits 

  Students may choose one of the following two plans : 

  Plan I 

605492 PDT 492 Research Project 2 3 Credits 

605497 PDT 497 Seminar in Product Development Technology 2    1 Credit 

    And other major electives: a minimum of    6 Credits 

  Select from the following courses  

605332 PDT 332 Role of Consumer in Product Development System 3 Credits 

605441 PDT 441 Operation Management in Agro-Industry 3 Credits 

605456 PDT 456 Starch Technology 3 Credits 

605457 PDT 457 Selected Topics in Non-Food  Product Development 

Technology 1 

1 Credit 
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605458 PDT 458 Selected Topics in Non-Food  Product Development 

Technology 2 

2 Credits 

605459 PDT 459 Selected Topics in Non-Food  Product Development 

Technology 3 

3 Credits 

605471 PDT 471 Nutritional Product Development 3 Credits 

605476 PDT 476 Shelf Life Evaluation of Food Products 3 Credits 

605477 PDT 477 Selected Topics in Food  Product Development 

Technology 1 

1 Credit 

605478 PDT 478 Selected Topics in Food  Product Development 

Technology 2 

2 Credits 

605479 PDT 479 Selected Topics in Food  Product Development 

Technology 3 

3 Credits 

 or select from courses in the 300 - 400 levels offered in the Division  of  Product  

             Development  Technology by approval of the curriculum 

  Plan II:  

605495 PDT 495   Cooperative Education 10 Credits 

 2.3 Minor   :                          None  

 

3.  Free Electives   :   a minimum of                                                             6 Credits 

     (Not included majour and minor of course) 

     Total :  a minimum of                                    140 Credits 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
   
 3.1.5.1 ภาษาไทย 
 

แผนกําหนดการศึกษาที่แนะนําสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ) 

 

ชั้นปท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

001101 ม.อ. 101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  3 

202111  ว.ชว. 111 ชีววิทยา 1 4 

203103  ว.คม. 103 เคมีทั่วไป 1 3 

203107  ว.คม. 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 

206103  ว.คณ. 103 แคลคูลัส 1 3 

207117  ว.ฟส. 117 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 

207187  ว.ฟส. 187 ฟสิกส 1 3 

610101 อ.อก. 101 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1 

   รวม 19 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

001102 ม.อ. 102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 

215207 ว.จช. 207 จุลชีววิทยาเบือ้งตน 3 

215208 ว.จช. 208 ปฏบัติการจลุชีววิทยาเบือ้งตน 1 

203104  ว.คม. 104 เคมีทั่วไป 2 3 

203108  ว.คม. 108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 

206104  ว.คณ. 104 แคลคูลัส 2 3 

605201  อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งตน 3 

610102 อ.อก. 102 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 

   วิชาศกึษาทั่วไปกลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 

   รวม 21 
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ชั้นปท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

001201  ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3 

203206  ว.คม. 206 เคมีอินทรียสําหรับนักศกึษานอกภาควิชาเคม ี 3 

203209  ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอนิทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคม ี 1 

203226  ว.คม. 226 เคมีฟสิกัล 3 

203229  ว.คม. 229 ปฏิบัติการเคมีฟสิกลั 1 

603211 อ.ทบ. 211 หลักการบรรจ ุ 3 

605203  อ.ทพ. 203 ขอบังคับผลติภัณฑอตุสาหกรรมเกษตร 3 

   วิชาศกึษาทั่วไปกลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

   รวม 20 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 

203236  ว.คม. 236 ปริมาณวิเคราะห 3 

203239  ว.คม. 239 ปฏิบัติการปรมิาณวิเคราะห 1 

208263  ว.สถ. 263 สถิติเบื้องตน 3 

605315  อ.ทพ. 315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 

703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบือ้งตน 3 

   วิชาศกึษาทั่วไปกลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม 1 

   วิชาศกึษาทั่วไปกลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 

   รวม 20 
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ชั้นปท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

211315  ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน 3 

211319  ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน 1 

605301  อ.ทพ. 301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ 1 3 

605313 อ.ทพ. 313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 

605321  อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 

605322  อ.ทพ. 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 

   วิชาศกึษาทั่วไปกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

   รวม 17 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

605302  อ.ทพ. 302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ 2 3 

605316 อ.ทพ. 316 การวิเคราะหการทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 

605331  อ.ทพ. 331 การประเมินผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสมัผัส 3 

605430 อ.ทพ. 430 การวิเคราะหคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 

   วิชาเลอืกเสร ี 6 

   รวม 19 
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ชั้นปท่ี 4 

 

แผน 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

605432  อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 

605444  อ.ทพ. 444 การตลาดสําหรับการพฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 2 

605491  อ.ทพ. 491 โครงงานวิจัย 1 3 

605496  อ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ 1 1 

   วิชาเอกเลอืก 3 

   รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

605412 อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 3 

605445  อ.ทพ. 445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 2 

605492  อ.ทพ. 492 โครงงานวิจัย 2 3 

605497  อ.ทพ. 497 สัมมนาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ 2 1 

   วิชาเอกเลอืก 3 

   รวม 12 

 

แผน 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

605412  อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 3 

605432  อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 

605444  อ.ทพ. 444 การตลาดสําหรับการพฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 2 

605445  อ.ทพ. 445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 2 

605491  อ.ทพ. 491 โครงงานวิจัย 1 3 

605496  ออ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ 1 1 

   รวม 14 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

605495 อ.ทพ. 495 สหกิจศึกษา 10 

   รวม 10 
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3.1.5.2 แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ 

 

Recommended Study Program Leading to the Bachelor of Science 

(Product Development Technology) 

 

First Year 

 

First Semester Credits 

001101 ENGL 101 Listening and Speaking in English  3 

202111  BIOL 111 Biology 1 4 

203103  CHEM 103 General Chemistry 1 3 

203107  CHEM 107 General Chemistry Laboratory 1 1 

206103  MATH 103 Calculus 1 3 

207117  PHYS 117 Physics Laboratory 1 1 

207187  PHYS 187 Physics 1 3 

610101 AG 101 Learning  Through Activities 1 1 

   Total 19 

 

Second Semester Credits 

001102 ENGL 102 Reading and Writing in English  3 

215207 MICB 207 Introductory Microbiology 3 

215208 MICB 208 Introductory Microbiology Laboratory  1 

203104  CHEM 104 General Chemistry 2 3 

203108  CHEM 108 General Chemistry Laboratory 2 1 

206104  MATH 104 Calculus 2 3 

605201  PDT 201 Introduction to Agro-Industry 3 

610102 AG 102 Learning  Through Activities 2 1 

   General Education : Science and Mathematics 3 

   Total 21 
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Second Year 

 

First Semester Credits 

001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3 

203206  CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 3 

203209  CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 1 

203226  CHEM 226 Physical Chemistry 3 

203229  CHEM 229 Physical Chemistry Laboratory 1 

603211 PKT 211 Principles of Packaging 3 

605203  PDT 203 Agro-Industrial Product Regulations 3 

   General Education : Humanities and Social Sciences 3 

   Total 20 

 

Second Semester Credits 

001225 ENGL 225 English in Science and Technology Context  3 

203236  CHEM 236 Quantitative Analysis 3 

203239  CHEM 239 Quantitative Analysis Laboratory 1 

208263  STAT 263 Elementary Statistics 3 

605315  PDT 315 Chemicals in Food Product Development 3 

703103 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 3 

   General Education : Activities Base Course 1 

   General Education : Science and Mathematics 3 

   Total 20 
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Third Year 

 

First Semester Credits 

211315  BCT 315 Introductory Biochemistry 3 

211319  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 1 

605301  PDT 301 Product Development Technology 1 3 

605313 PDT 313 Experimental Design in Product Development 3 

605321  PDT 321 Agro-Industrial Process Technology 3 

605322  PDT 322 Agro-Industrial Process Technology Laboratory 1 

   General Education : Humanities and Social Sciences 3 

    17 

 

Second Semester Credits 

605302  PDT 302 Product Development Technology 2 3 

605316  PDT 316 Experimental Analysis for Product Development 3 

605331  PDT 331 Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products 3 

605430  PDT 430 Quality Analysis in Product Development 4 

   Free Elective 6 

   Total 19 
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Fourth Year  

 

Plan I 

First Semester Credits 

605432  PDT 432 Quality Planning in Product Development 3 

605444  PDT 444 Marketing for Agro-Industrial Product Development 2 

605491 PDT 491 Research Project 1 3 

605496  PDT 496 Seminar in Product Development Technology 1 1 

   Major Elective 3 

   Total 12 

  

Second Semester Credits 

605412  PDT 412 Agro-Industrial Product Design 1 3 

605445  PDT 445 Agro-Industrial Management 2 

605492  PDT 492 Research Project 2 3 

605497  PDT 497 Seminar in Product Development Technology 2 1 

   Major Elective 3 

   Total 12 

 

Plan II 

First Semester Credits 

605412  PDT 412 Agro-Industrial Product Design 1 3 

605432  PDT 432 Quality Planning in Product Development 3 

605444  PDT 444 Marketing for Agro-Industrial Product Development  2 

605445  PDT 445 Agro-Industrial Management 2 

605491  PDT 491 Research Project 1 3 

605496  PDT 496 Seminar in Product Development Technology 1 1 

   Total 14 

Second Semester Credits 

605495 PDT 495 Cooperative Education 10 

   Total 10 
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    3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
            ระบุไวในภาคผนวก 
 

3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย  

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร   

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ  

และเลขประจําตัวประชาชน) 

คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

 

ปจจุบัน 

เมื่อเปดสอน/

ปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 อ.อิศรพงษ พงษศริิกุล 

(3101202264640) 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม .2553. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531. 

6 - 6 - 

2 อ.วิวรรธน วรรธนัจฉริยา 

(3509900335619) 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 

วท.ม. (พฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533. 

6 3 6 3 

3 อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร 

(3670800508288) 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและ

โภชนาการ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537. 

6 - 9 - 

4 อ.กัญญรัตน สุทธภักต ิ

(3569900064071) 

วท.บ. (เคม)ี,มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2546. 

6 - 6 - 

5 อ.วิญู  ศักดาทร 

(3509901040680) 

 

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลติภัณฑอตุสาหกรรม),  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2546. 

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม),

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขต 

ภาคพายัพ, 2543. 

6 - 6 - 
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3.2.2 อาจารยประจํา   

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ  

และเลขประจําตัวประชาชน) 

คุณวุฒกิารศึกษา(สาขา), 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

 

ปจจุบัน 

เมื่อเปดสอน/

ปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 อ.อิศรพงษ พงษศริิกุล 

(3101202264640) 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม .2553. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร

อาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531. 

6 - 6 - 

2 อ.วิวรรธน วรรธนัจฉริยา 

(3509900335619) 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 

วท.ม. (พฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533. 

6 3 6 3 

3 อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร 

(3670800508288) 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและ

โภชนาการ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537. 

6 - 9 - 

4 อ.กัญญรัตน สุทธภักต ิ

(3569900064071) 

วท.บ. (เคม)ี,มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2546. 

6 - 6 - 

5 อ.วิญู  ศักดาทร 

(3509901040680) 

 

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลติภัณฑอตุสาหกรรม),  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2546. 

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม),

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขต 

ภาคพายัพ, 2543. 

6 - 6 - 

6 รศ.ดร.ไพโรจน  วิริยะจาร ี

(36099000923) 

Ph.D. (Product Development), Massey 

University, 1990 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร

อาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร

อาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2523 

3 3 3 3 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ  

และเลขประจําตัวประชาชน) 

คุณวุฒกิารศึกษาขัน้สูง(สาขา), 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

 

ปจจุบัน 

เมื่อเปดสอน/

ปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

7 ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 

(3509901322421) 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2546. 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529. 

3 3 3 6 

8 ผศ.ดร.สุทัศน  สุระวัง 

(3540100060196) 

วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547. 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531. 

3 3 3 6 

9 ผศ.ดร.นิรมล  อุตมอาง 

(365010111186834) 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549. 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535. 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531. 

3 3 3 6 

10 อ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล 

(3101402182248) 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2550. 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2542. 

3 3 3 6 

11 อ.ดร.โปรดปราน  

               ทาเขียว อันเจลิ 

(356030033460 5) 

Ph.D. (Wood Biology and Technology) 

Georg-August University-Goettingen,2008. 

วท.ม. (ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 

3 3 3 3 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ  

และเลขประจําตัวประชาชน) 

คุณวุฒกิารศึกษาขัน้สูง(สาขา), 

ปที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

 

ปจจุบัน 

เมื่อเปดสอน/

ปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

12 อ.ปยวรรณ  สิมะไพศาล 

(310150031314 2) 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541. 

วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2544. 

3 3 3 6 

* ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา ระบุในภาคผนวก 

           3.2.3 อาจารยพิเศษ  

                           - ไมมี - 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรยีนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรม   

 4.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง  

   และลําดับความสําคัญ 

- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ 

   ความเปนมนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 4.1.1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 

- ปฐมนิเทศนักศกึษาถึงระเบยีบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกประสบการณ    

   ภาคสนาม 

- กําหนดตารางเวลาฝกประสบการณภาคสนาม บันทกึเวลาฝกประสบการณ    

   ภาคสนาม กําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธกีารประเมินผลงาน 

- มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ          

   สถานประกอบการ เชนเดียวกับพนักงานขององคกร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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 4.1.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- นักศึกษาประเมินการเรยีนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม  

   จริยธรรม 

- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกประสบการณภาคสนาม   

   จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางฝกประสบการณภาคสนาม  

   โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกคร้ัง 

- ประเมินความซื่อสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และ 

   ผูเกี่ยวของพรอมมีรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนามประกอบ 

       

          4.1.2 ความรู 

  4.1.2.1 อธิบายถึง ความรูท่ีจะไดรับ / ผลการเรียนรูดานความรู 

- มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

- สามารถวิเคราะหปญหา และประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือเกี่ยวกับ 

  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

- สามารถวิเคราะหและออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหารไดอยางเหมาะสม 

- สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีอาหารและสนใจพัฒนา   

  ความรูในสาขาที่เกี่ยวของ  

- สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 4.1.2.2  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

- สถานประกอบการที่ฝกประสบการณภาคสนาม จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา 

   เครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามหนาที่ บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อให   

   นักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง 

- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของ 

   พนักงานพี่เลี้ยง 

- จัดประชุม แบงงาน ตดิตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม 

- พนักงานพี่เลี้ยงมอบหมายใหนักศึกษาไดทํางานวิจัยเพื่อหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 

   ในสถานประกอบการหรือพัฒนากระบวนการแปรรูปใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 4.1.2.3  วธิีการประเมินผลการเรียนรู 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเกี่ยวของ เชน พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ 

- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น 

- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับ 

   มอบหมาย โดยกําหนดแบบฟอรมบันทึกการสงงาน 
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            4.1.3. ทักษะทางปญญา 

 4.1.3.1  ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

- คดิอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

- สามารถสืบคน ตีความ และประเมินศาสตรทางดานเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ  

   ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา 

- สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑได 

   อยางเหมาะสม 
 

นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 

- มีทักษะการเลือก และใชเคร่ืองมือ อุปกรณการพัฒนากระบวนการแปรรูปอาหาร 

- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาเปนพ้ืนฐานในการทํางานจริง 

- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกไขปญหา 

  4.1.3.2  กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู 

- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาสาเหตุของปญหา และวิเคราะหผลเชิงสถิต ิ

   จัดทํารายงานผลวิเคราะหและนําเสนอ 

- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลีย้ง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณ  

   ภาคสนาม  

- มอบหมายโจทยปญหาในรูปแบบของโครงงานวิจัย ใหฝกการออกแบบการทดลองและ   

   วิเคราะหทางสถิตทิี่เหมาะสม รวมทั้งฝกการใชเครื่องมือและอุปกรณในสภาพแวดลอมจริง 

- จัดทํารายงานผลการการทดลองและนําเสนอ 

- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณ 

   ภาคสนาม สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

                   4.1.3.3 วิธกีารประเมินผลการเรียนรู 

  ประเมินผลจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎใีน

วิชาที่เกี่ยวของและควรนํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน 

         4.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 4.1.4.1   คําอธิบายเก่ียวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถ 

        ในการรับภาระความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา  

- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ     

   ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

- สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม  

   พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
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   นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา

เพิ่มเติมดังนี้ 

- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเรียนรู 

   ภาวะทางอารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความ      

   ชวยเหลอื หรอืขอขอมูลเพื่อนํามาประกอบการทํางาน 
  

- สามารถวางตัวในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

- กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนาที ่

- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกือ้กูลกันในหนวยงาน 

               4.1.4.2  กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู 

- สรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาทัศนคติใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม 

- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน 

- มอบหมายงานที่ตองไปพูดคุย สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูล 

- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

 4.1.4.3   วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

- ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ 

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น และการไดรับการยอมรับจาก 

   เพื่อนรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ 

            4.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1.5.1   คําอธบิายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 

    ในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา  

- มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร 

- สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชวิธกีารทางคณิตศาสตรหรอืการแสดง 

   ทางสถิติตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

- สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ 

   การนําเสนออยางเหมาะสม  

- สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา 

เพิ่มเติมดังนี้ 

- สามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพื่อแกปญหาโจทยที่ไดรับ       

   มอบหมาย อยางเหมาะสม  

- สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน 

- สามารถสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธภิาพในการทํางาน 
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 4.1.5.2  กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู 

- มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพ่ือนําเสนอขอมูล   

   โดยผานการทําโครงงานวิจัย 

- มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ท้ังการพูด เขียน  

   ในการประสานการทํางาน 

- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีในการแกปญหาหรือนําเสนอผลงาน 
 

 4.1.5.3   วิธกีารประเมินผลการเรียนรู 

- ประเมินจากเอกสารที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลย ี  

  สารสนเทศเปนสื่อ 

- ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail การนําเสนอโดยโปรแกรม power point และ 

  การใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิต ิเชน SPSS  Minitap ไดอยางเหมาะสม 

- ประเมินจากผลการแกปญหาโดยเนนความถูกตองและเหมาะสม 

4.2 ชวงเวลา   

     4.2.1 การฝกงานภาคสนาม : ภาคฤดูรอนของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 (ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือน 

พฤษภาคม รวมระยะเวลาไมนอยกวา 178 ชั่วโมง 

 4.2.2 สหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือน

มีนาคม) หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฎิบัติงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 480 ชั่วโมง 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

      4.3.1  การฝกงานภาคสนาม : ภาคฤดูรอนของชั้นปท่ี 3 (เปนการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย)

  4.3.2  สหกิจศกึษา :  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั 

5.1 คําอธบิายโดยยอ   

จัดกลุมนักศึกษาในการทําวิจัย กลุมละ 2 คน ทํางานวิจัยตามหัวขอวิจัยที่นักศึกษาสนใจหรือ 

ที่อาจารยกําหนด ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มีการนําเสนอผลงานวิจัย มีการ 

จัดนิทรรศการเสนอผลงาน และตองผานการประเมินผลงานวิจัย และตองสงงานวิจัยในรูปแบบ

รายงานท่ีสาขาวิชากําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

1. ไดองคความรูจากการทํางานวิจัย 

2. สามารถแกไขปญหาโดยใชระบยีบวิธีวิจัย 

3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิต ิ
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5. สามารถปรับตัวเพื่อทํางานรวมกับผูอื่นใหสําเร็จได 

6. สามารถประยุกตใชความรูท่ีเรียนมาเพื่อวิเคราะหโจทยหรอืปญหาที่ไดรับมอบหมาย 

7. สามารถเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑได 

8. เรียนรูท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาและเพื่อนๆ ที่อยูในกลุมวิจัยเดียวกัน 

5.3 ชวงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่  1 และ 2 ของชั้นปท่ี 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต   

 6  หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ   

1. อาจารยทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคนในกลุม 

2. อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและตดิตามการทํางานของนักศึกษา 

3. จัดเตรยีมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณเครื่องมือใหอยูใน   

    สภาพพรอมใชงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล    

1. ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 

2. ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา 

3. ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรยีนในรูปแบบ Power Point  

4. ประเมินรูปเลมของงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนหรอืกจิกรรมนักศึกษา 

1. มีความตระหนักและทศันคติที่ดีตอจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ 

มีวชิาเรียนที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2. มีทักษะการเปนผูนําและทาํงานเปนทมี 1. มีการทํางานเปนทีมในชั้นเรียน   

2. การทํากิจกรรมของนักศึกษาในสาขาวิชเทคโนโลย ี

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง 

เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศในวิชาสัมมนา การ

ทําโครงงานวิจัย การแกไขปญหาที่โรงงานมอบหมาย

ใหในการทําสหกิจศึกษา 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 

  -  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณ 

    ทางวิชาการและวิชาชีพ 

    -   มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ       

         และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

   -   มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ 

                ลําดับความสําคัญ 

 -  เคารพสิทธแิละรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ    

         ความเปนมนุษย 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม  

-  สอดแทรกในเนือ้หาวิชาเรียน 

-  การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย 

-  การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

-  การเรียนรูจากสถานการณจริง 

2.1.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม  

-  ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของนักศกึษา 

-  นักศึกษาประเมนิผลการเรียนรูดวยตนเอง 

-  ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 
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2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  

- มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีทีส่ําคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
- สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครือ่งมอืที่เหมาะสมกับ  

   การแกไขปญหา 

- สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศกึษา 

   เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ  

- สามารถบูรณาการความรูในที่ศกึษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

- ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสามารถ ไดแก การบรรยาย การทบทวน  

   การฝกปฏิบัติการ การใหแบบทดสอบในชั้นเรียน การเรียนโดยการใหทํางานเปนกลุม 

   การเรียนแบบปญหาเปนฐาน การเรียนโดยคนควาดวยตนเอง และการถาม-ตอบปญหา 

   วิชาการในหองเรียน 

 - มีการใหความรูโดยการเชื่อมโยงความรูใหมใหกับความรูเดิมและการเชือ่มโยงความรูจาก  

    วชิาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับท่ีสูงขึ้น มีการเลอืกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนือ้หา    

    สาระ 

 - มีการเรยีนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงานและสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอาหาร  

    รวมถึงจากการพานกัศึกษาเขาเยี่ยมชมโรงงานและเชิญวทิยากรภาคอุตสาหกรรม และ  

    นอกสถาบันมาบรรยายในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานความรู  

- ประเมินจากผลงานของนักศึกษาระหวางสาขาวิชา เชน การบาน การเขียนรายงาน 

 - การสอบยอย การนําเสนอหนาชั้น 

- การประเมินจากการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัต ิ

 - การประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเหน็ของผูใชบัณฑิต 

     

  2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

- คดิอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
 - สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไข 

    ปญหาอยางสรางสรรค 

 - สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
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2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา  

- มีการมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษาหรือสถานการณจาํลอง 

- มีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาเชาวนปญญาทางคณิตศาสตรใหไดฝกคิดวิเคราะห 

   ปญหาทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑได 

 - มีการเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

- การประเมินการสอบขอเขียนและการสอบปฏิบัต ิ

- การประเมินจากการสอบยอย การนําเสนอรายงาน การคนควาหนาชัน้ 

 - ประเมินจากผลงานของนักศึกษาระหวางสาขาวิชาเชน การบาน การเขียนรายงาน 

 - ประเมินจากการตอบคําถามในชั้นเรยีน 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

- มมีนุษยสัมพนัธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ  

   ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเปนผูริเร่ิมแสดง  

    ประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง 

    พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 - มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ  

- มอบหมายการทํางานกลุมยอย ซึ่งประกอบดวยหัวหนากลุมและสมาชิกของกลุม 

 - มีการไปฝกปฏิบัติงานในภาคสนาม ไดแก การไปฝกงานและการทําสหกิจรวมกับ.  

    อตุสาหกรรมอาหาร 

 - สอดแทรกกรณีศึกษาของผลกระทบของทักษะดานนี้ตอตนเองและสังคมในเนือ้หาวชิาเรียน 

2.4.3  กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ  

        รับผิดชอบ  

- สังเกตพฤตกิรรมในชั้นเรยีน 

 - ผลประเมินจากการฝกงานภาคสนามและการเขารวมสหกิจศึกษา 

 - การประเมินจากผูใชบัณฑิต 

 - มีการสรุปการประเมินจากนักศึกษาในชัน้เรยีน โดยทุกคนมีสวนรวมในการประเมิน 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 - มีทักษะในการใชเครื่องมอืที่จําเปนท่ีมอียูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับการใช  

    สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยางเหมาะสม 

 - สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชใน 

    การแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 - สามารถสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสือ่ 

    การนําเสนออยางเหมาะสม 
 

2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- มอบหมายงานท่ีตองใชทักษะในการวิเคราะหหรอืคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ   

   โดยผูสอน 

 - มอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมลูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - มอบหมายงานในรายวิชาใหมีการนาํเสนองานดวยสือ่อิเลก็ทรอนกิส 
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลข 

 - ประเมินจากงานท่ีมอบหมายดวยการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 

กระบวนวิชา 

 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

ความรู 

 
 

 

ทักษะทางปญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 

Listening and Speaking in English 
                 

001102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

Reading and Writing in English 
                 

001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective Writing 
                 

001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

English in  Science and Technology Context 
                 

009103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 
Access to Information Resources and Report Writing                  

011257 จริยศาสตร 

Ethics 
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กระบวนวิชา 

 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

ความรู 

 
 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

011269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Philosophy of Sufficiency Economy                  

050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 
                 

057122 วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Swimming for Life and Exercise                  

057125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 

Rhythmic Activities for Life and Exercise                  

057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 

Basketball for Life and Exercise                  

057127 แบดมินตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Batminton for Life and Exercise                  

057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 

Table Tennis for Life and Exercise                  

057129 เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Table Tennis for Life and Exercise                  
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กระบวนวิชา 

 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

ความรู 

 
 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 

Law and Modern World                  

201111 โลกแหงวทิยาศาสตร 

The World of Science                  

202111 ชวีวทิยา 1 

Biology 1 
                 

203103 เคมีทั่วไป 1 

General Chemistry 2                  

203104 เคมีทั่วไป 2 

General Chemistry 2                  

203107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

General Chemistry Laboratory 1 
                 

203108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 

General Chemistry Laboratory 2 
                 

203206  เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี         

Organic Chemistry for Non-Chemistry Students  
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กระบวนวิชา 

 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

ความรู 

 
 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

203209  ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควชิาเคมี 

Organic Chemistry Laboratory for 

Non-ChemistryStudents 
                 

203226   เคมีฟสิกัล                                

Physical Chemistry                                         

203229  ปฏิบัตการเคมีฟสิกัล                                

Physical Chemistry Laboratory                  

203236 ปริมาณวิเคราะห 

Quantitative Analysis                  

203239 ปฏิบัติการปริมาณวเิคราะห 

Quantitative Analysis Laboratory 
                 

206103   แคลคูลัส 1                               

Calculus 1                                            

206104  แคลคูลัส 2                            

Calculus 2                                           
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กระบวนวิชา 

 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

ความรู 

 
 

 

ทักษะทางปญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

207117 ปฏิบัติการฟสกิส 1                               

Physics Laboratory 1                  

207187 ฟสิกส 1                               

Physis 1 
                 

208263 สถิติเบื้องตน                               

Elementary Statistics   
  

    
 

  
 

    
 

211100 กินดี : การมีชีวิตที่ดีข้ึนและการปองกันโรค 

Eating Well : Better Living and Disease Prevention                  

211315 ชวีเคมีเบื้องตน 

Introductory Biochemistry   
  

       
  

  
  

211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน 

Introductory Biochemistry Laboratory            
 

 
 

    
 

 

215207 จุลชีววิทยาเบื้องตน 

Introductory Microbiology            
 

 
 

 
 

 
 

 

215208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องตน 

Introductory Microbiology Laboratory                  
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กระบวนวิชา 

 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 

ความรู 

 
 

 

ทักษะทางปญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

327101 การกูชีพเบื้องตนและการปฐมพยาบาลเพื่อใชในชวีิตประจําวัน 

Basic Life Support and First Aid in Everday Life 

                 

357110 แมลงกับมนุษยชาต ิ

Insect And Mankind                  

461100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 

Herb for Health and Beauty     
    

      
   

510100 ความสุขสมบูรณ 

Wellness                  

603200 บรรจุภัณฑในชีวิตประจําวัน 

Packaging in Daily Life                  

603211 หลักการบรรจุ 

Principles of Packaging 

                 

605201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 

Introduction to Agro-Industry 

                 

605203 ขอบังคับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร             

Agro-Industrial Product Regulations 
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กระบวนวิชา 

 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

605301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 

Product Development Technology 1 

                 

605302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 2 

Product Development Technology 2 

                 

605313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

Experimental Design in Product Development 

                 

605315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

Chemicals in Food Product Development 

                 

605316 การวเิคราะหการทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 

  Experimental Analysis for Product Development 
         

  
   

   

605321   เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 

  Agro-Industrial Process Technology 

                 

605322   ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 

  Agro-Industrial Process Technology Laboratory     
 

  
 

  
  

      
   

605331   การประเมินผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสัมผัส 

  Sensory Evaluation of Agro-Industrial Products 
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กระบวนวิชา 

 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

605332 บทบาทผูบริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ 

Role of Consumer in Product Development System 
         

     
   

605412 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 

Agro-Industrial Product Design 1 
         

     
   

605430 การวเิคราะหคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

Quality Analysis in Product Development 
        

        
 

605432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

Quality Planning in Product Development 

   
     

   
 

  
 

  

605441 การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร 

Operation Management in Agro-Inudstry 
          

    
   

605444 การตลาดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

Marketing for Agro-Industrial Product Development 
          

    
   

605445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

Agro-Industrial Management          
   

 
 

  
 

605456 สตารชเทคโนโลยี 

Starch Technology 
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กระบวนวิชา 

 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

605457 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใช

อาหาร 1 

Selected Topics in Non-Food Product Development 

Technology 1 

                 

605458 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใช

อาหาร 2 

Selected Topics in Non-Food Product Development 

Technology 2 

                 

605459 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใช

อาหาร 3 

Selected Topics in Non-Food Product Development 

Technology 3 

                 

605471 การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ 

Nutritional Product Development 

                 

605476 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร 

Shelf Life Evaluation of Food Products                  
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กระบวนวิชา 

 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

605477 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 1 

Selected Topics in Food Product Development Technology   

                 

605478 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 2 

Selected Topics in Food Product Development Technology 2 

                 

605479 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 

Selected Topics in Food Product Development Technology 3 

                 

605491 โครงงานวจิัย 1 

Research Project 1                  

605492 โครงงานวจิัย 2 

Research Project 2                  

605495 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education                  

605496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 

Seminar in Product Development Technology 1 
                 

605497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 2 

Seminar in Product Development Technology 2 
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กระบวนวิชา 

 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู 

 
 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

610101 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 

Learning Through Activities 1                  

610102 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 

Learning Through Activities 2                  

701103 การบัญชีทั่วไป 

General Accounting                  

703103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน 

 Introduction to Entrepreneurship and Business                  

751000 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวัน 

 Economics of Everday Life                  

951100 ชวีติสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 

Modern Life and Animation                  
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คําอธิบายผลการเรียนรูในตาราง มีความหมายดังนี ้
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตยสุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ 

ความสําคัญ 

1.4 เคารพสทิธแิละรบัฟงความคดิเหน็ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย 
 

 

2. ความรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคญัในเนือ้หาที่ศกึษา 

2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข

ปญหา 

2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

2.4 สามารถบูรณาการความรูในที่ศกึษากับความรูในศาสตรอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 คดิอยางมวีิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา 

อยางสรางสรรค 

3.3 สามารถประยุกตความรูและทกัษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและ 

ของกลุม 

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการแกปญหา

เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ใชระบบลําดับขั้น และคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก

กระบวนวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U เปนลําดับขั้น ซึ่งไมมีคาลําดับขั้น 

 สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้ 

 (1) อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้ 

                     อักษรลําดับขั้น ความหมาย คาลําดับขั้น 

  A ดีเย่ียม (EXCELLENT) 4.00 

  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 

  B ดี (GOOD) 3.00 

  C+ ดีพอใช (FAIRLY GOOD) 2.50 

  C พอใช (FAIR) 2.00 

  D+ ออน (POOR) 1.50 

  D ออนมาก (VERY POOR) 1.00 

  F ตก (FAILED) 0.00 

 (2) อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี ้ 

                     อักษรลําดับขั้น ความหมาย 

  S เปนท่ีพอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

  V ผูเขารวมศึกษา (VISITOR) 

  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

    CE หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบ 

     (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP หนวยกิตท่ีไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน  

     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 

    CS หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 

    CT หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ 

     (CREDITS FROM TRAINING) 

    CX หนวยกิตท่ีไดรับจากการยกเวนการเรยีน   

      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
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  (3)  อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนดดังนี้  

                     อักษรลําดับขั้น ความหมาย 

  I การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE)  

  P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS) 

 กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทานั้นจึงจะนับหนวยกิต 

ของกระบวนวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม 

  กระบวนวิชาที่มีการวัดและประเมินผลดวย S และ U มี 5 กระบวนวิชา คือ อ.ทพ.491, อ.ทพ.492, 

อ.ทพ.494, อ.ทพ.495. อ.ทพ.496 และ อ.ทพ.497 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเรจ็การศึกษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวชิา  

• การทวนสอบในระดับหลกัสูตร  

1.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑติ ทํางานตรงสาขา 

2. การทวนสอบจากผูประกอบการ 

3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

• อื่นๆ  (ระบุ)  

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 

 • ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

 • ประเมินจากผูใชบัณฑิต 

 • อื่นๆ (ระบุ)  

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ระบุเง่ือนไขการสําเร็จการศกึษาตามเกณฑของมหาวิทยาลยั และเกณฑของสาขาวิชา   

3.1  ตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลกัสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และตองไมม ี 

      กระบวนวิชาใดที่ไดรับอกัษร I  หรอือกัษร  P 

3.2  นักศกึษาเตม็เวลาตองใชเวลาเรยีนไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ   

3.3 มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไมนอยกวา 2.00   และมีคาลาํดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด  

      หลักสูตร ไมนอยกวา 2.00 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ 

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) สงเสรมิอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสรมิประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร

ตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

       2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(4) อื่นๆ (ระบุ)  
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี ้

- กอนการเปดภาคเรยีนมอบหมายอาจารยทุกคนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณเครื่องมือประกอบการ

สอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน 

- มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาประเมินความตองการ/ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียน 

การสอนในระหวางภาคและใชขอมูลในการปรับปรุงกลยุทธการสอนโดยทันที 

- มอบหมายอาจารยรับผิดชอบรายวิชาและประสบการณภาคสนาม จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาและของประสบการณภาคสนามตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนด ซึ่งรวมถึงขอเสนอแผนการ

พัฒนา ปรับปรุงเมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา 

- ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําภาคการศึกษา  

ซึ่งดําเนินการโดยสํานักคอมพิวเตอร 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปการศึกษา 

โดยคณะกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา สุมทวนสอบรายวิชา 25% ของรายวิชาในความรับผิดชอบของ

สาขาวิชาในแตละป 

- เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปรวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวย 

ความสะดวก  รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จัดทําราง

รายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรประจําป เสนอตอหัวหนาสํานักวิชา 

- หัวหนาสํานักวิชาเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาอื่นในคณะอุตสาหกรรมเกษตรประเมนิหลกัสตูร

จากขอมูลในรางรายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร  

- หัวหนาสํานักวิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรวิเคราะห

ผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการวางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอน ทักษะ

ของอาจารยในการใชกลยุทธการสอน รายละเอียดของรายวิชา สิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอ

คุณภาพของหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพรอมทั้งขอเสนอแผนการปรับปรุง  

เสนอตอคณบดี 

- เมื่อครบรอบหลักสูตร (4 ป) หัวหนาสํานักวิชาจัดการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษา 

ปสุดทายกอนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม และผูจางงาน  

- แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ สกอ. ปรับปรุง

หลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปสุดทายหรอืบัณฑิตใหม และ

ผูจางงาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมา

ประกอบการพิจารณา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรยีนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการจัดทําแผนงบประมาณการใชจาย โดยมุงเนนแผนงบประมาณใหสอดคลองกับแผนการสอน 

มีการใชจายตามความจําเปน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัด และติดตามการใชจายใหเปน 

ไปตามแผนและตามกําหนดเวลา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

มทีรัพยากรการเรียนการสอนดานหนังสือ ตํารา วารสาร สื่ออิเลคทรอนิกส เครื่องมือ อุปกรณ 

- หองสมุดคณะ 

 หนังสือภาษาไทย           จํานวน   3,658   เลม 

 หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน   1,839   เลม 

วารสาร 

 วารสารภาษาไทย จํานวน        51   รายการ 

 วารสารภาษาอังกฤษ จํานวน       11    รายการ 

 ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส 

- เครื่องมือ/อุปกรณ สําหรับหองปฏิบัติการทางจุลินทรีย เคมีวิเคราะห สมบัติทางกายภาพ และ 

   ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- เครื่องมือ/อุปกรณ ในการแปรรูปอาหารประเภทตาง ๆ 

-  มีหองปฏิบัติการทางดานประสาทสัมผัสที่ทันสมัย 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

มหาวิทยาลัยและคณะ จัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือตําราและวารสารทางวิชาการ รวมถึง 

สื่ออิเล็กทรอนิกสเปนประจําทุกปและเวียนแจงอาจารยใหเสนอชื่อสื่อที่ตองการ สวนอุปกรณเครื่องมือ

ปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา อาจารยประเมินจากการสังเกตการ

ใชงานในรายวิชาที่สอน แลวรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 

การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือก

บุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ดังเอกสารแนบ) โดยสาขาวิชาเปนผูกําหนดคุณวุฒิและ

คุณสมบัติที่ตองการ มีการกําหนดใหผูสมัครรับการสัมภาษณและประเมินโดยคณะกรรมการ รับฟงความ

คดิเห็นจากอาจารยประกอบการพิจารณา 
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร อาจารยประจําหลักสูตร (จํานวนไมนอยกวารอยละ 80) และผูสอน 

จะตองประชมุรวมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอนประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมนิผล 

ทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพือ่เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ี

จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลกัสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยความ

เห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  

มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอ  มาเปนวิทยากรรวมสอนในบางหัวขอที่ตองการ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง โดยมอบหมายใหอาจารยประจําวิชาเลือกสรรวิทยากรและ 

ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร แลวกําหนดในแผนการสอน โดยการขอเสนอแตงตั้งเปนอาจารย

พิ เศษ  ให เป น ไปตา มข อ บั งคั บของมหา วิ ทยาลั ย เ ชี ยง ใหม  ว าด วยก ารแต งตั้ ง อ าจ ารย พิ เศษ 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารแนบ) 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาที่ท่ีตองรับผิดชอบโดยคณะกรรมการคัดเลือก

บุคลากรกอนการรับเขาทํางาน  และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบ

สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตอการ

ใหบริการอาจารยและนักศึกษา โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ.2553 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรใหมีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในภาระงานที่รับผิดชอบ 

สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน 

ทัศนศกึษา และการวิจัยสถาบัน  

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวชิาการ และอื่นๆ แกนักศกึษา 

คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับ

อาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับ

อาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) 

เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรม

แกนักศึกษา 
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบ

คําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานงานวินัย กองพัฒนา

นักศึกษา และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 

โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและ 

โลกเพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานท้ังในระดับทองถิ่น และประเทศ  

6.2 ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ลําดับที ่ ดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

     

3 มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.

3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา 

     

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกกระบวนวิชา 

     

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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ลําดับที ่ ดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวน

วิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปท่ีแลว 

     

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอื

คําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน 

     

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0  

    
 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมนิและปรบัปรุงแผนกลยุทธการสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหา  

      จุดออน และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม  

      โดยอาจารยแตละทาน 

  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสอบ  

  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม 

  วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธการสอนให  

      เหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และ 

การใชสื่อในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมนิโดยนักศึกษาปสดุทาย 

  ประเมนิโดยบัณฑติที่สําเร็จการศกึษา 

  ประเมนิโดยผูใชบัณฑติ/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ

แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรตอไป 

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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1.  คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 

001101   การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 

             LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟงเพื่อการปฏิสัมพันธในบริบททางสังคมและ

วิชาการ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong 

learning  

 

001102   การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ                                         3(3-0-6) 

          READING AND WRITING IN ENGLISH  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณอยางเปนระบบ 

การพัฒนาโครงสรางประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื่อการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดการเรยีนรูตลอดชีวิต 

English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary expansion, 

systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and purposes 

of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context 
 

001201   การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล                           3(3-0-6) 

   CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียนอยางมี

ประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

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

on topics of students’ interests.  
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001225  ภาษาอังกฤษในบรบิทวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                             3(3-0-6) 

  ENGLISH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY CONTEXT 

เง่ือนไขที่ผานกอน :  ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

   ทักษะ องคประกอบ และหนาท่ีของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบททาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

            Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts 

 

009103    การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ                                        3(3-0-6) 

              INFORMATION LITERACY AND INFORMATION PRESENTATION 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี ; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวิชาเอก 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหา 

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบคน 

สารสนเทศ การอางถึงและการเขียนบรรณานุกรม 

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

information seeking, information sources and information evaluation, information presentation, citation and 

bibliography writing. 

 

011257   จรยิศาสตร                                                                         3(3-0-6) 

   ETHICS 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 แนวคิดทางจริยศาสตร พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร ทฤษฎีและปญหาจริยศาสตร ปญหา

จริยธรรมในสังคมปจจุบัน 

 Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical theories and problems. Moral problems in 

contemporary society. 
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011269   ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              3(3-0-6) 

             PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 นิยาม  แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  หลักการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

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

according to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency 

economy. 

 

050103  สังคมและวัฒนธรรมไทย                                                               3(3-0-6) 

             THAI SOCIETY AND CULTURE  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  :  

    การศึกษาเชิงแนะนําเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย   โดยอาศัยเคร่ืองมือการวิเคราะหท่ีมาจากมรดก 

ทางปญญาของไทย รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษเกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศนตะวันตกที่ใชในการศึกษา

สังคม 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.   
 

057122   วายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย          1(0-3-0) 

 SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

           การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายในกีฬาวายน้ํา หลักการหายใจและการ

เคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลือผูไดรับอันตรายตางๆจาก

การวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ําและการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาวายนํ้า 

          The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath under 

water and physical movements to swim in each style. Help others to swim safely. Swimming for health and 

in competition. The advantage, manners and regulations of Swimming are involved. 
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057125   กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลงักาย                                1(0-3-0) 

               RHYTHMIC ACTIVITIES FOR LIFE AND EXERCISE 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะ

ตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพืน้เมืองของประเทศตางๆ การเตน

ลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะหทาทางการเตนลีลาศ

จังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

          The principles of exercise for health through Rhythmic activity. Body movements with music. Folk 

dances and social dances. Social manners and dancing’s regulations. Analyze the type of social dances. 

Participate and organize social dance partie. 

 

057126 บาสเกตบอลเพือ่ชีวิตและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 BASKETBALL FOR LIFE AND EXERCISE  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :   

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตาํแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กติกาการ

เลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยกุตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขัน

บาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและ

ผูดูที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล 

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

to play in different positions, safety, and regulations. Apply in playing basketball game. Analyze and 

participate in basketball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring 

system of basketball game are involved. 
 

 

057127 แบดมนิตันเพือ่ชีวิตและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 BADMINTON FOR LIFE AND EXERCISE  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

คํา คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :   

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกา

แบดมินตันทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ  
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การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน  

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

hold the racquet and movements to hit the shuttlecock. Apply in playing badminton game. Analyze and 

participate the badminton competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 

scoring system & service of badminton game are involved. 

   

057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :   

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนสิ 

การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทนนิสในลักษณะตางๆ กตกิาเทนนิสทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและ

การเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬา

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

hold the racquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing Tennis game. Analyze and 

participate the Tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring 

system & service of Tennis game are involved. 

 
 

057129 เทเบิ้ลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 

 TABLE TENNIS FOR LIFE AND EXERCISE 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :   

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การจับไมและการ

เคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทเบิ้ลเทนนิส ในลักษณะตางๆ กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิ้ล

เทนนิส ในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทเบิ้ลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิ้ลเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทขอ

การเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส 

          The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How to hold the racket and 

movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. Analyze and participate the Table tennis competitio

The advantageous, manners, regulations and scoring system of Table tennis game are involved. 
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176100  กฎหมายและโลกสมัยใหม                                3(3-0-6)  

            LAW AND MODERN WORLD 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง

ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น ระดับสังคม

เมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมาย

และโลกสมัยใหม 

          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. 

 

201111 โลกแหงวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 

 THE WORLD OF SCIENCE  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบสุริยะ การสังเกตดาวเคราะห 
 

และดวงจันทรในปจจุบัน ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางธรณีภาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชีวภาค

ของโลก ความอุดมสมบูรณ การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นทางสังคมรวมสมัยในดาน

วิทยาศาสตรและสังคมมนุษย กระบวนวิชานี้อนุญาตใหเฉพาะนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern observations of 

planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. 

Abundance, distribution and utilization of natural resources. Contemporary social issues in science and 

society. Enrollments are not permitted for non- science-based students. 
 

202111 ชีววิทยา 1    4(3-3-6) 

 BIOLOGY 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 แนวคิดทางชีววิทยาพ้ืนฐานดานเคมีของชีวติ เซลล พันธุศาสตร พันธุศาสตรประชากรและแนวคิด 

เชิงวิวัฒนาการ ประวัติศาสตรววิัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา 

 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 
 



มคอ.2 หนา 74 
 

 
 
 

203103 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

 GENERAL CHEMISTRY 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          หลักการของเคม ี ปริมาณสมัพันธทางเคม ี กาซ เคมีเทอรโมไดนามกิส ของเหลวและของแข็ง สมดุล

เคมี ไฟฟาเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเททฟีและทรานซิชนั เคมสีิ่งแวดลอม 

 Principles of chemistry. Chemical stoichiometry, gases, chemical thermodynamics, liquid and 

solid, chemical equilibrium, electrochemistry, atomic structures, chemical bonding, representative and 

transition elements, environmental chemistry. 

 

203104   เคมีท่ัวไป 2                                                                                            3(3-0-6) 

 GENERAL CHEMISTRY 2  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 103 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          กระบวนวชิานี้ตอเนือ่งกับ ว.คม. 103 สารละลาย กรด เบส สมดลุไออนกิ สารประกอบโคออรดิเนชนั 

จลนเคม ีเคมีนิวเคลยีร และเคมอีินทรีย 

          Continuation of CHEM 103. Solutions, acids, bases, ionic equilibrium, coordination compounds, 

chemical kinetics, nuclear and organic chemistry. 

 

203107 ปฏบิัติการเคมีท่ัวไป 1                                                                         1(0-3-0) 

 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม.103  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคพืน้ฐานทางเคม ี และการทดลองที่สอดคลองกับหวัขอที่เรียนในภาคบรรยาย

ดังตอไปนี ้ ปริมาณสมัพันธทางเคมี คาคงที่ของกาซ ความรอนของปฏิกิรยิา สมดุลเคมี เซลลไฟฟาเคมี 

การไทเทรตระหวางกรด-เบส และแบบรีดอกซ เลขออกซิเดชัน แบบจําลองโมเลกลุและการทดลองพิเศษ 

            A laboratory course dealing with basic techniques in chemistry and experiments relevant to the 

following lecture topics: stoichiometry, gas constant, heat of reaction, chemical equilibrium, 

electrochemical cells, acid-base and redox titrations, oxidation number, molecular model and special 

experiment. 
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203108 ปฏบิัติการเคมีท่ัวไป 2                                                                       1(0-3-0) 

 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 2  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :   ว.คม.107 และลงทะเบียนพรอมกับ ว.คม.104  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับเทคนิคพืน้ฐานทางเคม ี เพื่อใหรูการวิเคราะหเชิงคุณภาพของแคทไอออนและ 

แอนไอออนตาง ๆ อิทธิพลของอุณหภมูิตอการละลายของเกลอื คอลลอยด สมดุลกรด-เบส คาผลคูณ 

การละลายของสาร สารประกอบโคออรดเินชัน จลนเคมี เคมีอินทรีย การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลง

ของจุดเยือกแข็ง และการทดลองพิเศษ 

          A continued laboratory course relevant to basic techniques in general chemistry in order to learn: 

qualitative analysis of various cations and anions, effects of temperature on the solubility of salts, colloids, 

acid-base equilibria, solubility product, coordination compounds, chemical kinetics, organic chemistry, 

determination of molecular weight and special experiment. 

 

203206 เคมีอินทรยีสําหรบันักศึกษานอกภาควิชาเคม ี 3(3-0-6) 

 ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.104 หรอื ว.คม.116 หรอื ว.คม.111  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          ความแตกตางระหวางสารอินทรีย และสารอนนิทรีย การจําแนกสารอินทรีย ชนิดของปฏิกิริยาและ

กลไกการเกิดปฏิกิรยิา การอานชือ่ การเตรียม สมบัต ิ ปฏิกิริยาและประโยชนของสารประกอบอะลิฟาติก

และอะโรมาตกิ ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ รวมทั้งออเรยีนเตชั่นในสารประกอบอะโรมาติก ไอโซเมอรซิึม สเต

อริโอเคมี กรดอะมิโน โปรตนี และคารโบไฮเดรต 

          The differences between organic and inorganic compounds. Classification of organic compounds. 

Types of organic reactions and reaction mechanisms. Nomenclature, preparations, properties, reactions 

and uses of aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons and their derivatives including orientation of 

aromatic compounds. Isomerism. Stereochemistry. Amino acids, protein and carbohydrates. 

 

203209 ปฏบิัติการเคมอีินทรีย สําหรบันักศึกษานอกภาควิชาเคมี           1(0-3-0) 

 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.108 หรือ ว.คม.119 หรือ ว.คม.115 และลงทะเบยีนพรอม ว.คม.206 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 ปฏิบัติการเคมีอนิทรียเนนเทคนิคที่สําคัญ อาทิ การทําสารใหบริสุทธิ์ การแยกและการสกัด 

สารอินทรยี การศึกษาสมบตัิของหมูฟงกชันของสารอินทรยี การสังเคราะหสารอินทรีย และศึกษาปฏิกิรยิา

ตางๆ ที่นาสนใจของสารอินทรีย สเตอริโอเคม ี
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  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. 
 

203226 เคมีฟสกิัล 3(3-0-6) 

 PHYSICAL CHEMISTRY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 104 หรือ ว.คม.111 หรือ ว.คม. 151  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          เทอรโมไดนามกิส : กฎขอที่หนึ่ง อุณหเคมี กฎขอที่สอง เอนโทรป พลังงานอสิระในกระบวนการทาง

กายภาพ สมดุลและพลังงานอสิระ แนวคิดหลกัมูลของกรด-เบส สมดุลไอออน จลนเคม ี: ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 

สอง และศูนย เคมีไฟฟา : แนวคิดและเทอรโมไดนามกิสของเซลลกัลวานิก เคมีฟสกิัลของระบบแมโคร

โมเลกลุ : ธรรมชาติและสมบัติ เนื้อหาของกระบวนวชิานี้เนนไปสูการประยุกตกับระบบชวีภาพ 

           Thermodynamics: first law, thermochemistry, second law, entropy, free energy in physical 

processes. Equilibrium and free energy, fundamental concepts of acids and bases and ionic equilibria. 

Chemical kinetics: first, second and zero orders of reactions. Electrochemistry: concepts and 

thermodynamics of galvanic cells, physical chemistry of macromolecular systems, nature and properties. 

Special attention is given to applications with biological interest. 
 

203229 ปฏบิัติการเคมฟีสิกัล 1(0-3-0) 

 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.108 หรือ ว.คม.115 หรือ ว.คม.157; และลงทะเบียนพรอม ว.คม.226 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          เทคนิคพืน้ฐานทางเคมีฟสิกัล: การหามวลโมเลกุล (โดยการวัดความหนดื การวัดจดุเยือกแข็งที่ลดลง) 

การหาคาคงท่ีอัตราและอนัดับของปฏกิิริยา การวัดคาเลขทรานสเฟอรเรนซของออิอน (วิธีการเคลื่อนทีข่อง

ขอบเขต) การวัดคาการนําไฟฟา การศึกษาแผนผังวฏัภาคระหวางของแข็ง – ของเหลว  และของเหลว – 

ของเหลว  พีเอช็  และการไทเทรตโดยการวดัคาศักยไฟฟา  การหาคาคงที่สมดลุจากวิธีการกระจาย  การหา

คาคงที่สมดุลของการเปลี่ยนรูประหวางคโีตกับอีนอล  การวดัคาความรอนของการสันดาป 

(บอมบคาลอริมิเตอร) 

 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). 
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203236 ปรมิาณวิเคราะห                                                                                    3(3-0-6) 

 QUANTITATIVE ANALYSIS  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.104 หรือ ว.คม.111 หรือ ว.คม.151  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

          บทนํา สถิติในเคมีวิเคราะห ปริมาตรวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนกั การวิเคราะหเชิงไฟฟา 

เทคนิคการแยกพื้นฐาน และเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตร ี

          Introduction, statistics in analytical chemistry, volumetric analysis, gravimetric analysis, 

electroanalysis, basic separation techniques and spectrophotometric analysis. 

 

203239 ปฏบิัติการปรมิาณวเิคราะห                                                                      1(0-3-0) 

 QUANTITATIVE ANALYSIS LABORATORY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.108 หรือ ว.คม.115 หรือ ว.คม.157 และลงทะเบียนเรียน    

                                  พรอมกับ ว.คม. 236 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การฝกปฏิบัตกิารเคมวีิเคราะหที่ครอบคลมุถึงเทคนิคตางๆ ทั้งเทคนิคแบบพืน้ฐาน  และเทคนิคที่

ใชเครื่องมอืวิเคราะหแบบการวิเคราะหสมัยใหม ไดแก     การวิเคราะหเชิงปริมาตร     เชิงน้ําหนัก   เชิงไฟฟา  

เชิงสเปกโทรโฟโตเมตร ีและการแยก 

             Drills on analytical chemistry laboratory covering broad range of conventional and 

instrumental techniques which are required for modern-day analysis. This includes vomunetry, 

gravimetry, electroanalysis, spectrophotometry and separation. 

 

206103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 CALCULUS 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 อนุพันธของฟงกชัน  การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธและการประยุกต ปริพันธไมตรงแบบ

และการประยุกต 

 Derivative of functions, applications of the derivatives, and applications, improper integrals and 

applications. 
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206104 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 CALCULUS 2  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คณ.103  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่งและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง 

การประยุกตของอนุพันธ  อิมพรอบเพอรอินทิกรัล  กราฟในปริภูมิ 2 มิติ และปริภูมิ 3 มิติ  ระบบสมการ 

เชิงเสน  โปรแกรมเชิงเสน 

 Second order linear differential equations and some applications. Applications of differentiation. 

Improper integrals. Graphs in two and three-dimensional space. Systems of linear equations. Linear 

programming. 

 

207117 ปฏบิัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) 

 PHYSICS  LABORATORY 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกสพืน้ฐาน ซึ่งประกอบดวยการ

ทดลองตาง ๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่นไฟฟา สภาะแมเหล็ก ทศันศาสตร และฟสกิสยุคใหม 

 Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnestism, optics and modern physics. 

 

207187 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 PHYSIC 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและภาพรวมของฟสกิส กลศาสตร การแกวงกวัดและคลื่น, อุณหพล

ศาสตร ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

 Nature of science and the overall picture of physics, mechanics, oscillations and waves, 

thermodynamics,  DC and AC circuit, optics and  modern physics. 
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208263 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 ELEMENTARY STATISTICS  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน

การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานพารามิเตอรตางๆ โดยใช Z-test, t-test, X2-test และ F-test การ

ประยุกตไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ 

 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. 

 

211100 กินดี : การมีชีวิตท่ีดีขึ้นและการปองกันโรค 3(3-0-6) 

 Eating Well: Better Living and Disease Prevention  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

โภชนาการและตัวเรา: สุขภาพ  วิทยาศาสตร และวถิีชีวติ  อาหารท่ีควรรับประทาน: ความตองการแต

ละวันและฉลากอาหาร  อาหารใหพลังงาน  วิตามิน เกลอืแร น้ําและเสนใย  อาหารเสรมิ  สารปรุงแตงอาหาร  

โรคในสังคมสมัยใหม: มะเร็ง โรคอวน เบาหวาน เครียด อาหารไมยอย ทองผูก อาการแกเกินวัย ภูมิคุมกันต่ํา

และภมูิแพ 

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. 

 

211315 ชีวเคมีเบือ้งตน  3(3-0-6) 

 INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.204 หรือ ว.คม.206  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

บรรยายถึงโครงสรางและอวัยวะของเซลล องคประกอบทางเคมีของเซลลและเนื้อเยือ่ รวมทั้งวิธีการ

เบื้องตนและหลักการตาง ๆ ทางชวีเคม ีและทิศทางทางกายภาพของวิชาทางเคมีและชีวเคมีประยุกต 

Introduction to cells and subcellular organelles, chemical constituents of cells and tissues. Principles 

of biochemical methods. Dynamic aspects of biochemistry and applied biochemistry. 
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211319 ปฏบิัติการชีวเคมีเบื้องตน  1(0-3-0) 

 INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY  

เง่ือนไขทีต่องผานกอน :  ลงทะเบียนพรอมกับ ว.ชท.315  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานของชวีเคม ี ที่ใหแนวทางการวิเคราะหสารชีวโมเลกุลทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิง

ปริมาณ การศึกษาการทํางานและจลนศาสตรของเอนไซม การแยกและการตรวจสอบกรดนิวคลอีิก ตลอดจน

ชีวเคมีประยุกต 

A laboratory introduction to basic biochemical methods. Qualitative and quantitative analysis of 

biomolecules. Study of enzymes and kinetics. Isolation and detection of nucleic acids. Applied biochemistry 

is also included. 
 

215207 จุลชีววทิยาเบื้องตน  3(3-0-6) 

 INTRODUCTORY MICROBIOLOGY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.ชว.111  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ขอบเขต ประวัติและความสําคัญของจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรียโพรแคริโอต เซลล        

ยูแคริโอตและจุลินทรียยูแคริโอต โครงสรางและหนาท่ีของเซลลโพรแคริโอต หลักการและเทคนิคทาง 

จุลชีววิทยา  การควบคมุจุลินทรยี  การเจริญเติบโตของจลุินทรีย  เมแทบอลซิึมของจุลินทรีย  พันธุศาสตร

ของจุลินทรีย ไวรัส  ภมูิคุมกนัวิทยาพืน้ฐาน  จุลินทรียที่กอโรคในคน สัตวและพืช  จุลินทรียที่เกี่ยวของกับ

อาหารและอุตสาหกรรม     จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม     

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.  
 

 

215208 ปฏบิัติการจุลชีววทิยาเบื้องตน  1(0-3-0) 

 INTRODUCTORY MICROBIOLOGY LABORATORY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.ชว. 111 และลงทะเบียนพรอมกับ ว.จช. 207  

                                  และไมอนุญาตใหนักศึกษาวิชาเอกลงทะเบียนเรียน 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

  การใชกลองจุลทรรศน การควบคุมจุลินทรีย เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรีย การยอมสี

โครงสรางของแบคทีเรีย การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไรออกซิเจน ลักษณะการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
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เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย การเพาะเลี้ยงยีสตและรา ไวรัส ภูมิคุมกันวิทยา การทําไวนและโยเกิรต  

การกระจาย ของจุลินทรียในธรรมชาติ การตรวจจุลินทรียในน้ํา  

  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.  

 
 

327101 การกูชีพเบือ้งตนและการปฐมพยาบาลเพื่อใชในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 BASIC LIFE SUPPORT AND FIRST AID IN EVERYDAY LIFE  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉนิทางการแพทยอันเกิดมาจากโรคภัยและอุบัติเหต ุ และสาเหตขุอง

การเกิด เพือ่ใหตระหนักถึงภยันตรายทีอ่าจคุกคามตอชีวติไดอยางรวดเรว็ ทราบการชวยเหลอืกูชีพและการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน มีความรูในการเคลื่อนยายปวยอยางถูกตองเหมาะสมรวมทั้งการสงตอผูปวยฉกุเฉิน

เพื่อใหถึงมือแพทยอยางปลอดภัย 

   Basic Knowledge in medical emergency and accident and their causes. Awareness of Life 

threatening conditions and knowledge of basic Life support and first aid. Appropriate patient transportation 

and how to reach the emergency medical system safety. 
 

357110 แมลงกับมนุษยชาติ 3(3-0-6) 

 INSECT AND MANKIND  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ความสําคัญและบทบาทของแมลงในสังคมมนุษย บทบาทเชิงบวกและเชิงลบของแมลง บทบาทที่สําคัญของ

วิทยาการทางกีฏวิทยาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยชาติ รวมทั้งความกาวหนาและบทบาทที่สําคัญใน

อนาคตของวงการวิจัยทางกีฏวิทยา 

 Significant roles of insect to human society. Positive and negative roles of insect. Roles of entomological 

science in socioeconomic development of human society. Progressiveness and future outlooks of entomological 

research works. 
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461100 สมุนไพรเพื่อสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)

 HERBS FOR HEALTH AND BEAUTY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 พืชสมุนไพรท่ีใชเพือ่เสริมสุขภาพ กลุมทีใ่ชรักษาโรคพืน้ฐาน กลุมผักพืน้บาน รวมถึงพืชพิษตางๆ  และ

การแกพิษ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชแหง พรอมทั้งยาเตรียมและผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ  สรรพคุณทัง้เปนยา อาหาร 

และเครื่องสําอาง เนนที่มีใชประจําวันชวยใหสามารถนํามาใชไดอยางถูกตองตามหลักวิชา  

 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. 
 
 
 

510100 ความสุขสมบรูณ    3(2-3-4) 

 WELLNESS  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ความสขุสมบูรณและสขุภาวะดานตางๆ ทั้งทางดานกาย จติ สังคม ปญญา และจิตวญิญาณ รวมถึง 

หลักการสุขภาพดีโดยองครวมทั้งความรูและคุณธรรม ตลอดจนอาหาร โภชนาการ การออกกําลังกาย 

สมรรถภาพของรางกาย การตรวจติดตามสุขภาวะทางดานหองปฏิบัติการ การจัดการความเครยีดและ

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. 

 
603200 บรรจุภณัฑในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 PACKAGING IN DAILY LIFE  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ความสาํคัญและหนาทีข่องบรรจุภัณฑ วัสดุในการบรรจุ วัสดุธรรมชาติเพือ่การบรรจุ รูปแบบของ

บรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑกับการออกแบบ บรรจุภัณฑเพือ่การโฆษณาและการตลาด บรรจุภัณฑกับสิ่งแวดลอม 

การกําจัดเศษบรรจุภัณฑเหลือใช การนาํกลับมาใชใหมของบรรจุภัณฑ ความปลอดภัยในการใชบรรจุภัณฑ 

และการพัฒนาบรรจุภัณฑ  

 Importance and function of packaging, packaging materials, natural materials for packaging, 

packaging form, packaging and design, packaging for advertising and marketing, packaging and 
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environment, disposal of packaging waste, recycling of packaging, safety in packaging utilisation and 

packaging development. 
 

603211 หลักการบรรจ ุ 3(3-0-6) 

 PRINCIPLES OF PACKAGING   

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.104  และ ว.คม.108 ; สําหรับนักศึกษาวิชาเอก 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

หนาที่ของบรรจุภัณฑ วัสดใุนการบรรจุ วสัดุธรรมชาติเพ่ือการบรรจุ รูปแบบของบรรจุภัณฑ 

บรรจุภัณฑกับการออกแบบ การทดสอบวัสดุและบรรจุภณัฑ เครื่องจักรสําหรับการบรรจุ การใชบรรจุภัณฑ 

การขนสงบรรจุภัณฑ เศรษฐศาสตรการบรรจุ มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ บรรจุภัณฑกับสิ่งแวดลอม 

การกําจัดเศษบรรจุภัณฑเหลือใช การนํากลับมาใชใหมของบรรจุภัณฑ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

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

packaging and design, materials and packaging testings, packaging distribution, packaging economics, 

packaging standards and regulations, packaging and environment, disposal of packaging waste, recycling 

of packaging, safety in packaging utilisation and packaging development. 
 

605201 อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งตน   3(3-0-6) 

 INTRODUCTION TO AGRO-INDUSTRY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ความสาํคัญของอุตสาหกรรมเกษตร คุณภาพของวัตถดุิบท่ีมีผลตอการแปรรูป และผลติภัณฑ 

อุตสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ หลักการตลาดและการจดัการ

อุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

marketing and management. 
 

605203      ขอบังคับผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

 AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT REGULATIONS  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.201  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ความสาํคัญของขอบังคับผลติภัณฑอตุสาหกรรมเกษตร องคกรทีอ่อกขอบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล ขอบังคับเกี่ยวกับผลติภณัฑอุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล องคกรทีอ่อก



มคอ.2 หนา 84 
 

 
 
 

ขอบังคับเกี่ยวกับผลติภัณฑอตุสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ขอบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อตุสาหกรรมเกษตร

ภายในประเทศ ขอกําหนดทางการคาสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ องคกรที่ออก

ขอบังคับเกี่ยวกับผลติภัณฑอตุสาหกรรมเกษตรของประเทศคูคา ขอบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

เกษตรของประเทศคูคา 

 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. 
 

605301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1     3(2-3-4) 

 PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.202  หรือ อ.ทพ.203  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

การแนะนําผลิตภัณฑใหมและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการ พัฒนา

อยางเปนระบบ การคนหา การสรางความคิดและการสรางสรรคผลิตภัณฑ เทคนิคการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

เทคนิคในการวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ การตอบสนองแบบพหุเพื่อการ

กําหนดปญหา ความคิดรวบยอดและรายละเอียดของผลิตภัณฑ การวางแผนโครงการและตนทุนในการพัฒนา

ของโครงการ 

 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. 
 

605302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 2   3(2-3-4) 

 PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 2  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.301 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับผูบริโภคสําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การออกแบบภาชนะบรรจุ การทดสอบผลิตภัณฑ การวางแผนและ

การควบคุมผลิตภัณฑสุดทาย ตนทุน ราคา และการประเมินคุณคาของผลิตภัณฑ การคาดคะเนศักยภาพ

ตลาดสําหรับผลิตภัณฑ การวางจําหนายผลิตภัณฑ การประเมินการจําหนาย การจัดการผลิตภัณฑใหม และ

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมและสังคม 
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 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. 
 

605313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ      3(3-0-6) 

 EXPERIMENTAL DESIGN IN PRODUCT DEVELOPMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.สถ.263  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ความคลาดเคลื่อนในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ เครื่องมือในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

การวางแผนแบบปจจัยเดียวและหลายปจจัย การถดถอยและสหสัมพันธ การวางแผนแบบแพลคเกตตและ

เบอรแมน แบบเซนทรัลคอมโพสิท และแบบสวนผสม 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. 
 

605315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร     3(2-3-4) 

 CHEMICALS  IN FOOD PRODUCT DEVELOPMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คม.206 , ว.คม.209  และ อ.ทพ.201  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

          ชนิดของสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมเกษตร สารเคมีที่ใชในผลิตภัณฑอาหาร: สารใหความเปนกรด 

สารกันเสีย สารกันหืน สารใหกลิ่นรส และสารเสริมรส สารใหสี สารไฮโดรคอลอยด รวมถึงสารที่ใชใน

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 

 

 

 

 

 



มคอ.2 หนา 86 
 

 
 
 

605316 การวิเคราะหการทดลองสําหรับการพัฒนาผลติภัณฑ  3(2-3-4) 

 EXPERIMENTAL ANALYSIS FOR PRODUCT DEVELOPMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.สถ.263 และ อ.ทพ.201   

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ความคลาดเคลื่อนในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ ซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ การวิเคราะหแบบปจจัยเดียวและหลายปจจัย การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหแผนการทดลองแบบแพลคเกตตและเบอรแมน 

การวิเคราะหแผนการทดลองแบบเซนทรัลคอมโพสิท การวิเคราะหแผนการทดลองแบบสวนผสมและการหา

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. 
 

605321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร     3(3-0-6) 

 AGRO-INDUSTRIAL PROCESS TECHNOLOGY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.201   

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีกระบวนการในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการดาน 

ความรอน กระบวนการควบคุมความชื้น กระบวนการควบคุมอุณหภูมิต่ํา กระบวนการทางจุลชีววิทยา 

เทคโนโลยีทางแมเหล็กไฟฟา เอกซทรูชัน และเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 

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. 
 
 

 

605322 ปฏบิัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร   1(0-3-0) 

 AGRO-INDUSTRIAL PROCESS TECHNOLOGY LABORATORY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบียนพรอมกับวิชา อ.ทพ. 321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการดานความรอน กระบวนการดานควบคุมความชื้น กระบวนการควบคุม

อุณหภูมิต่ํา กระบวนการทางจุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางแมเหล็กไฟฟา เทคโนโลยีการทําเอกซทรูชัน

และเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 

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

microbiological processes, electromagnetic technology, extrusion and modern techniques for agro-industrial 

processes. 
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605331 การประเมินผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรโดยประสาทสัมผัส  3(2-3-4) 

 SENSORY EVALUATION OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTS  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.301  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ความสาํคัญและการใชการประเมินคาทางประสาทสมัผัสในเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ประสาท

สัมผสัและลกัษณะการรับรูทางประสาทสมัผัส ปจจัยทางสรีระและจิตวิทยาทีม่ีผลตอการรับรูทางประสาท

สัมผสั เง่ือนไขของการประเมินคาทางประสาทสมัผัส วิธีการทดสอบประสาทสมัผัส การทดสอบความแตกตาง 

การทดสอบเชิงพรรณนา การทดสอบความชอบและการยอมรับของผูบริโภค ความสัมพันธระหวางคาที่วดั

ดวยเครื่องมอื กับคาทางประสาทสมัผสั  

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. 

 
 

 

605332 บทบาทผูบริโภคในระบบการพัฒนาผลติภณัฑ    3(3-0-6) 

 ROLE OF CONSUMER IN PRODUCT DEVELOPMENT SYSTEM  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.302 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

พฤติกรรมผูบริโภค บทบาทของผูบริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดและการใชผูบริโภค 

ผูประเมิน ในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดรูปแบบผูบริโภค การสุมตัวอยางผูบริโภค เทคนิคการ

วัดผลผูบริโภค การทดลองใชผลิตภัณฑกับผูบริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 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. 

 

 
 

605412 การออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรมเกษตร 1     3(1-6-2) 

 AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN I  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.301 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ความคิดสรางสรรคกับการออกแบบผลิตภัณฑ วัสดุและสีที่ใชงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

การสรางแบบ และการออกแบบเพื่อการสื่อสาร 
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 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. 

 
 

605430 การวิเคราะหคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ    4(3-3-6) 

 QUALITY ANALYSIS IN PRODUCT DEVELOPMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ. 321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ความคิดรวบยอดในการวิเคราะหและวิจัยคุณภาพในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร การกําหนด

มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการชักตัวอยาง 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. 
 

605432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภณัฑ        3(2-3- 4) 

 QUALITY PLANNING IN PRODUCT DEVELOPMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ. 321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

การวางแผนและการออกแบบคุณภาพ การกําหนดลักษณะจําเพาะของวัตถุดิบ การวางแผนและ

ควบคุมกระบวนการ การประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพ รวมถึงกลยุทธการจัดการคุณภาพ ระบบ

สารสนเทศของคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 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. 
 
 

605441 การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร     3(3- 0-6) 

 OPERATION MANAGEMENT IN AGRO-INDUSTRY  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ว.คณ.104 และ อ.ทพ.201  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

การประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิติในการจัดการขั้นดําเนินงานในอุตสาหกรรมเกษตร โปรแกรม 

เชิงเสน การวิเคราะหขายงาน การบริหารโครงการ ปญหาการขนสง แบบจําลองการมอบหมายงาน การจัด

ตารางการทํางานและการจัดลําดับงาน แบบจําลองสินคาคงคลังในอุตสาหกรรมเกษตร และการวางแผนการ

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

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

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

605444 การตลาดสําหรับการพัฒนาผลติภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร    2(2-0-4) 

 MARKETING FOR AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : อ.ทพ.302 และ บธ.กจ.103  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ความรวมมือระหวางฝายพัฒนาผลิตภัณฑและฝายการตลาด การสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน

ใหกับผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายและตําแหนงผลิตภัณฑ วงจรชีวิต

ผลิตภัณฑและการยืดอายุผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูซื้อและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใหม กลยุทธราคาสําหรับ

สินคาใหม การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับผลิตภัณฑใหม การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

และการสงเสริมการขายผลิตภัณฑใหม การสื่อสารการตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหม การวางตลาด 

ผลิตภัณฑใหม การวางแผนสําหรับผลิตภัณฑใหม กรณศีึกษาผลิตภัณฑใหมที่ประสบความสําเร็จและประสบ

ความลมเหลว 

           Cooperation between department of product development and marketing, creative of product 

competitive advantage, product development corresponding to target market and product position, 

product life cycle and product life prolongation, buyer behavior and new product buying decision, price 

strategy for new product, logistics and supply chain for new product, advertising, public relation and 

promotion of new product, integrate marketing communication for new product, new product launching, 

marketing plan for new product, case study of successful and failure new products. 
 

 

 

605445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร      2(2-0-4) 

 AGRO-INDUSTRIAL MANAGEMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.302  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

การจัดการองคกร การจัดการการเงิน การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การจัดการพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร การศึกษาความเปนไปไดของ โครงการ

อุตสาหกรรมเกษตร จรยิธรรมในการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  

 Agro-industry organization, financial management in agro-industry, production management in 

agro-industry, human resource management in agro-industry, energy management in agro-industry, 

environment management in agro-industry, feasibility study of agro-industrial project, ethics in agro-

industry management. 
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605456 สตารชเทคโนโลย ี 3(2-3-4) 

 STARCH TECHNOLOGY   

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

ชนิด โครงสราง และการผลิตแปง การวิเคราะหคุณสมบัติของแปงและสตารชที่ใชในงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ การดัดแปรสตารชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ การนําสตารชดัดแปรไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม

อาหาร และอุตสาหกรรมอื่นที่ไมใชอาหาร 

 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. 

 
 

605457 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร  1    1(1-0-2) 

 SELECTED TOPICS IN  NON – FOOD PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

           หัวขอเรื่องที่ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรท่ีไมใชอาหาร 

            Current topics in agro-industrial product development technology. 
 

 

605458 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร  2    2(2-0-4) 

 SELECTED TOPICS IN  NON – FOOD PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 2  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

           หัวขอเรื่องที่ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรท่ีไมใชอาหาร 

            Current topics in agro-industrial product development technology. 
 

 

 

605459 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร  3    3(3-0-6) 

 SELECTED TOPICS IN  NON – FOOD PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 3  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

           หัวขอเรื่องที่ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรท่ีไมใชอาหาร 

            Current topics in agro-industrial product development technology. 
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605471 การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ     3(2-3-4) 

 NUTRITIONAL PRODUCT DEVELOPMENT  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.302  หรอื อ.วท.441  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

โภชนาการและชีวิตมนุษย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการ 

วัตถุดิบของผลิตภัณฑอาหาร ฉลากโภชนาการ หลักการพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ การประเมินคุณภาพ

ผลิตภัณฑ 

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

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

605476 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลติภัณฑอาหาร       3(3-0-6) 

 SHELF LIFE EVALUATION OF FOOD PRODUCTS          

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.302  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บรักษาอาหาร กลไกการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑอาหาร โปรแกรม

คอมพิวเตอรในการคํานวณอายุการเก็บ อันดับของปฏิกิรยิา สมการทางจลนพลศาสตร ซอรปชันไอโซเทอรม 

การทดสอบอายุการเก็บในสภาวะเรง และกรณีศึกษา 

 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. 
 

605477 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 1 1(1-0-2) 

 SELECTED TOPICS IN FOOD PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

หัวขอเรื่องที่ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 

 Current topics in food product development technology. 
 

605478 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 2 2(2-0-4) 

 SELECTED TOPICS IN FOOD PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 2  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

หัวขอเรื่องที่ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 

 Current topics in food product development technology. 
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605479 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 3(3-0-6) 

 SELECTED TOPICS IN FOOD PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 3  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.321  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

หัวขอเรื่องที่ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 

 Current topics in food product development technology. 
 

605491 โครงงานวิจยั 1   3(0-9-0) 

 RESEARCH PROFECT I  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

งานวิจัยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ ภายใตคําแนะนําและคําปรึกษาของอาจารย 

ที่ปรึกษา 

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

the instructor. 
 

605492 โครงงานวิจยั 2    3(0-9-0) 

 RESEARCH PROFECT II  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.491 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

งานวิจัยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ ภายใตคําแนะนําและคําปรึกษาของอาจารย 

ที่ปรึกษา 

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

the instructor. 
 

605495 สหกิจศึกษา  10(0-30-0) 

 COOPERATIVE EDUCATION  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

นักศึกษาฝกปฏิบัติในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตรไมนอยกวา 16 สัปดาห 

โดยปฏิบัติงานเหมอืนกับพนกังานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของเจาหนาที ่ ในสถานประกอบการ 

และอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

 Students are required to work 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. 
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605496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1  1(1-0-2) 

 SEMINAR IN PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY I  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

การนําเสนอและอภิปรายในหวัขอทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 Presentation and discussion of current topics in product development technology 

 

605497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 2 1(1-0-2) 

 SEMINAR IN PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY II  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  อ.ทพ.496 (605496) 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

การนําเสนอและอภิปรายในหวัขอทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

Presentation and discussion of current topics in product development technology 

 

610101                การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1(0-3-1) 

 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหมวดตางๆ ไดแก  หมวดเสรมิสราง

คุณธรรม จริยธรรม  หมวดจิตสาธารณะ ภาวะผูนํา ศิลปะการสื่อสารหมวดศิลปวัฒนธรรม  หมวดสรางเสรมิ

สุขภาพกายและจติ  หมวดเสริมสรางทักษะความสามารถทางดานวิชาการ  หมวดนันทนาการ  และกิจกรรม

อื่นๆที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกระบวนวิชา ตามประกาศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในแตละภาคการศึกษา  โดยเปนการใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา หรือ

อาจารยผูควบคุมกิจกรรม และ /หรืออาจรวมกับหนวยงาน /องคกรภายนอกทั้งภาครัฐ /เอกชน  โดยมีการ

ประเมินผลเปนนาพอใจ (S) หรือไมนาพอใจ (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). 
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610102                การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1(0-3-1) 

 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : 

  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหมวดตางๆ ไดแก  หมวดเสรมิสราง

คุณธรรม จริยธรรม  หมวดจิตสาธารณะ ภาวะผูนํา ศิลปะการสื่อสารหมวดศิลปวัฒนธรรม  หมวดสรางเสริม

สุขภาพกายและจติ  หมวดเสริมสรางทักษะความสามารถทางดานวิชาการ  หมวดนันทนาการ  และกิจกรรม

อื่นๆที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกระบวนวิชา ตามประกาศของคณะอุตสาหกรรมเกษตรใน

แตละภาคการศึกษา   โดยเปนการใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรม ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา หรือ

อาจารยผูควบคุมกิจกรรม และ /หรืออาจรวมกับหนวยงาน /องคกรภายนอกทั้งภาครัฐ /เอกชน  โดยมีการ

ประเมินผลเปนนาพอใจ (S) หรือไมนาพอใจ (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).       

 

701103 การบญัชีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 GENERAL ACCOUNTING  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาทั่วไป 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา :  

   ศึกษาถึงวิธี และการบันทึกรายการบัญชี คํานิยาม ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค การจําแนก

รายการสินทรัพย หนี้สินและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน กําไรขาดทุน 

กําไรสะสม และงบดุล บัญชีเงินสดรายวันทั่วไป และบัญชียอย 

   General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose. 

Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses, Adjustment account, Trial balance. 

Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal with the 

subsidiary book. 
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703103 การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบือ้งตน 3(3-0-6) 

 INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  ศึกษาถึงพื้นฐานของธุรกิจเอกชน ลักษณะและความสําคัญของธุรกิจ

ประเภทตาง ๆ ขององคการธุรกิจ การตลาดและการเงิน การใชเอกสารเครดิตทางการคา การคาระหวาง 

ประเทศการขนสง การโฆษณา การประกันภัย การจัดการและหนาที่ของการจัดการ การจัดทํางบประมาณ 

การคํานวณที่จําเปนของธุรกิจ 

    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. 
 

751100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                                  3(3-0-6) 

 ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา : แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการ

ผลิต การบริโภค ตลาด รายได ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงิน

ฝด การจางงาน เศรษฐกิจการคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

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

markets, national in come, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 
 

951100 ชีวิตสมยัใหมกับแอนนิเมชัน                                                                      3(3-0-6) 

 MODERN LIFE AND ANIMATION  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนิเมชัน   

วิวัฒนาการ และรูปแบบแอนนิเมชันในปจจุบัน   แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน  

ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลังการผลิต    การใชไฟลในงานแอนนิเมชันตางๆ เพื่อนําเสนอผลงานของ

นักศึกษา  การออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบือ้งตน 

             Understanding in animation works and animated cinema.  Evolution and forms of animation at 
present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, production, 
and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students. And the basic design 
of animation character. 
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2.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ  การคนควา  วิจยั  หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา 

3.1 อาจารยอิศรพงษ  พงษศิริกุล 

3.1.1 การตีพมิพผลงานทางวิชาการ 

 อรพรรณ แสงสี, อิศรพงษ พงษศิริกุล และ พิชญา บุญประสม พูลลาภ .2554 .ผลของการอบแหงตอ

คุณสม บัติ ท าง เ คมี กา ยภา พขอ งชาส มุ น ไ พรจากอ ารติ โ ชคส ายพั นธุ อิ ม พี เ รี ยลส ตาร . 

 ว .วิทย .กษ . 42: 1 (พิเศษ (:  552 -554. 

 อิศรพงษ  พงษศิริกุล และพิชญา บุญประสม พูลลาภ. 2553. ผลของกรรมวิธีการอบแหงตอ

คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของใบมะกรูดอบแหง. ว.วิทย.กษ.41:1 (พิเศษ) : 548-551 

3.1.2 งานวิจัย 

 จรินทรภรณ สุภา  ,จินตนา ยอดรักและ อิศรพงษ  พงษศิริกุล. 2553.  การผลิตผลิตภัณฑคลายเทมเป

ชนิดใหมจากกากถั่วเหลือง . รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการ IRPUS 2552. 

 ศศิณัฏฐ  เอี่ยมสืบทับ   ,อัจฉราวรรณ  สันปาเปาและ อิศรพงษ  พงษศิริกุล.  2552.  การพัฒนา 

ผลิตภัณฑสาหรายไกแผน.  รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการ IRPUS 2551. 

 จุฑาทิพย  อัมรนันท  ,สุธษิา  สอมแกวและ อิศรพงษ พงษศิริกุล  . 2552.  การยืดอายุการเก็บ 

รักษาปลาสมทอด. รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการ IRPUS 2551. 

 ชิดชนก จามิกรานนท, ปรียากุล ชมภู  และอิศรพงษ พงษศิริกุล  .2551.  การพัฒนาเครื่องดื่มน้ํา 

สับปะรดผสมโยเกิรต.   รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการ IRPUS 2550. 

 พัชรนิทร  ระวียัน   ,วิวรรธน  วรรธนัจฉริยา,   อิศรพงษ  พงษศิริกุล     และสุพัฒน คําไทย. 

2550. รายงานการศึกษาการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเกษตร  .โครงการศึกษาความเหมาะสมการ  

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการปรับโครงสรางการผลิต จังหวัดตาก . 

     รานนายปก  .จังหวัดเชียงใหม.  

3.1.3 งานประชุมทางวิชาการ 

 นพวรรณ ชัยชนะกิจการ , นริศรา ตะมา และอิศรพงษ  พงษศิริกุล.   2553 . ซอสเย็นตาโฟสําเร็จรูป

ผสมสีธรรมชาติจากขาวแดง )อังคัก( . การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คร้ังที่ 2. วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553. 

 ปวีณา  ประภาศิริ    ปยะนุช  โพนเงิน  และ อิศรพงษ  พงษศิริกุล  .    2553   .  การใชซูคราโลสโพลี 

เดกซโตรส กัมอะราบิกและกรดแอสคอรบิกในเครื่องดื่มเกลือคารบอเนตชนิดผง. การประชุมวิชาการ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังที่ 2. วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553. 

 อังศดา  วงษวิชัย   ,อลิษา  หอโภคทรัพย  และอิศรพงษ  พงษศิริกุล .2553  .การศึกษาความ.เปนไปไ ด

ในการพัฒนาผลิตภัณฑจากเมล็ดชํามะเลียง )Lepisanthes fruticosa Leenh( : ขนมตุบตั๊บชํามะเลียงรส

ช็อกโกแลต .การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 2. วันที่ 22-23 

พฤศจิกายน 2553. 
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3.2 อาจารยวิวรรธน  วรรธนจัฉริยา 

3.2.1 งานวิจัย 

 พัชรนิทร ระวียัน  วิวรรธน  วรรธนัจฉริยา   อิศรพงษ  พงษศิริกุล     และสุพัฒน คําไทย   .รายงาน

การศึกษาการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเกษตร   .โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคม

อุ ต สา ห กรรม  ผ ลก ระทบสิ่ ง แว ด ล อ ม แล ะ กา รปรั บ โ ครงส ร า งกา รผ ลิ ต  จั งห วั ดต า ก 

 รานนายปก . จังหวัดเชียงใหม . 

3.2.2 งานประชมุวิชาการ 

 วรรณจันทร วณีสอน  วิวรรธน วรรธนัจฉริยา  และ นิรมล อุตมอาง. 2553.      การทดสอบการ

ยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขาวกลองเหนียว. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรแฟร คร้ังที่ 

2. วันที่  18-24 พฤศจิกายน 2553. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม. 

 

3.3 อาจารยสุวรรณา เดชะรัตนากูร 

3.3.1 งานวิจัย 

  นิภาวดี  ถาบุญเปง อาภาศิริ  ธาราธรกุล และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร  .2553. การพัฒนา

ผลิตภัณฑเยลลี่นม. โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 2553. 

 เกวลิน  หอมหวล ธัญจิรา วัฒนวันทนา และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร. 2552. การพัฒนา

ผลิตภัณฑกัมมีน้ําผึ้งกลิ่นมะนาว . โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 2551.  

   บุญธิดา อินหาดกรวด ปภาวี จันทรลอย และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร  .2552. การพัฒนาและ 

ยืดอายุการเก็บรักษาลูกอมสตร รอ เบอรี่.  โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี 

ประจําป 2551.  

   รุจิเรจ วังแจม  ฤทัยรัตน แกวดี และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร  .2552. การพัฒนาผลิตภัณฑนมผึ้ง

อัดเม็ด  .โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 2552. 

   วัตถาภรณ ทองเรือง  พรนภัส บางนาค และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร .2552. การพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มน้ําสาหรายสไปรูลนิา  .โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 2552. 

   สุกรีย  โพธิสาราช  สมพงษ  หาดทะเล และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร. 2551.  การพัฒนาผลิตภัณฑ

เนือ้หมูเทยีมชุบแปงทอดแชเยือกแข็ง.  โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 

2550.  

   ศิรินันท  ศรีสุข  สิรีธร  ขจิตภัณฑ และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร . 2551.  การพัฒนาผลิตภัณฑ 

กัมมีลดน้ําตาลกลิ่นสมุนไพรไทย.  โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 

2550.  
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3.3.2. งานประชุมวิชาการ 

 สุจินดา ศรวีฒันะ อิศรพงษ พงษศริิกุล และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร. “การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑทอปปงสตรอเบอรีโดยการออสโมตกิดีไฮเดรชัน.ในงาน Thailand Symposium 2011 :ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กาํหนดจัดขึ้นในระหวางงาน “การนาํเสนอผลงานวิจัย

แหงชาติ 2554” (Thailand Research Expo 2011) ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลค ราชประสงค กรุงเทพฯ. 

 พันธมนัส  กฤทสินธุ  สวรส วงศชัยประเสริฐ  และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร   .2553.  

การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ํ าอัดเม็ด. งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่  2 .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

  นฤมล คาขาย  นภัสสร อินทรวร และสุวรรณา เดชะรตันางกูร . 2553. การพัฒนาผลิตภัณฑ

ไอศกรมีใบบวับก. งานประชมุวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 นิภารัตน บญุงาม โสภา สุขแยง และสุวรรณา เดชะรตันางกูร .2553. การพัฒนาผลิตภัณฑ

ทอดมันมังสวิรัติ. งานประชมุวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

     นิภาวดี  ถาบุญเปง อาภาศิริ  ธาราธรกุล และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร  .2553. การพัฒนา

ไอศกรีมดัดแปลงจากขาวก่ําและปลายขาวหอมมะลิ   .วันวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจําป 2553. 

3.4 อาจารยกัญญรัตน สุทธภักต ิ

 นิรมล อุตมอาง กัญญารตัน สุทธภักต ิ และ วฑิูร ปริญญาวิวฒันกลุ. 2551. การศึกษาคุณภาพ 

ทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑชาสมุนไพร. รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ, ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม, เชียงใหม.  

 N. Utama-ang, K. Sutapat, W. Prinyawiwatkul. 2007. EFFECTING FACTOR ON CONSUMER 

ACCEPTANCE AND PURCHASE INTENTION OF HERBAL TEA USING LOGISTIC REGRESSION. 

Research Path: Towards a Green and Happy Society, 23-25 November 2007, Chiang Mai 

University, Chiang Mai, Poster Presentation. 

 

3.5 อาจารยวิญู  ศักดาทร 

 วิญู ศักดาทร. 2549. การศึกษาลักษณะสัดสวนของขาวแตนท่ีมผีลตอการยอมรับของผูบริโภค. 

การประชมุสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 เรื่องนวัตกรรมทางอาหาร. ศูนยประชุม 

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. 15-16 มถิุนายน 254. 
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3.6 รองศาสตราจารย ดร. ไพโรจน วริิยจาร ี

3.6.1 การตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 ปทมา กาญจนคีรีธํารง และ ไพโรจน วิริยจารี . 2552. ผลของหัวเชื้อเริ่มตนและระยะเวลาการ 

หมักที่มีตอปริมาณไดซิอินและเจนิสทิอินในถั่วเหลืองหมัก. วารสารเกษตรนเรศวร. 12: 305-309. 

3.6.2 งานวิจัย 

 ไพโรจน วิริยจารี ศักดา พรึงลําภู  วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ชรินทร เตชะพันธุ  ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา 

โพธ์ิศรี ลีลาภัทร เรวัตร พงษพิสุทธินันท วิมาลิน เหลาศิริถาวร ศักดิ์เกษม ระมิงควงศ  กันตกนิฐ จันทร

ศิริ และ ลลิตพรรณ พิบูลชัยสิทธิ์ .2552. การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติในการผลิตขาวนึ่ง

อบแหงโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ: แนวทางประยุกตใชในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว 

แผนงานวิจัยการเสริมคุณคาทางโภชนาการของขาวนึ่งอบแหง และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม

อาหาร   รายงานฉบับสมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 300 หนา. 

 ชัชวาล ตัณฑกิตติ ไพโรจน วิริยจารี   ชัชวาล ชัยชนะ ปรีชา ศรีประภาคาร และ ณัฐพร 

จาหมื่นไวย.  2552. ผลกระทบจากการหยุดการทํางานของหองเย็นในชวงความตองการพลังไฟฟา

สูงสุดตอคุณภาพอาหารที่เก็บรักษาในหองเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวัน รายงานวจิยัฉบบั

สมบูรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 242 หนา 

 ไพโรจน วิริยจารี ภัทรพล ปญญากาบ และ เกศินี อุปลศิลป .  2551 . การพัฒนากระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑขาวเกรียบของมูลนิธิโครงการหลวง . รายงานฉบับสมบูรณ มูลนิธิโครงการหลวง. 52 หนา 

 ไพโรจน วิริยจารี  ณัฐพร จาหมื่นไวย และสลักจิต บุญทาคํา.  2551. การพัฒนาเครื่องดื่มผง 

อาติโชค. รายงานฉบับสมบูรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูองคการมหาชน) 133 หนา 

3.6.3 งานประชุมวิชาการ 

 ณัฐพร จาหมื่นไวย ไพโรจน วิริยจารี  สลักจิต บุญทาคํา และ สมพงษ พรมลองวัน. 2552. 

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบดวยเทคนิคไมโครเวฟ.ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการ

หลวงประจําป 2552 . วันที่ 7-9 มกราคม 2553. หนา 482-486. 

 ณัฐพร จาหมื่นไวย ไพโรจน วิริยจารี  สลักจิต บุญทาคํา วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร และ กานตนภัส 

เจ ริญ ทรั พย . 2552. ก ารประ ยุ ก ต ใ ช เ ทค โน โ ล ยี ก ารแทรก ซึ ม ภ า ย ใ ต สุ ญ ญ า ก า ศ 

เพื่อการผลิตพรุน. ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2552 . วันที่ 7-9 มกราคม 2553. 

หนา 487-491. 

 ศักดา พรึงลําพู ขวัญนภา สุคร โพธิ์ศร ีลีลาภัทร เรวัตร พงษพิสุทธนิันท อนงค ใจแนน และ ไพโรจน 

วิริยจารี.  2552. การพัฒนาผลิตภัณฑถั่วชีวภาพเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย. เอกสารประกอบการ

ประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่  5  วิถีวิจัย: ทศวรรษที่  5 สูความ 

เปนเลิศ.26-27 พฤศจิกายน  2552. หนา 219. 
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 เรวัตร พงษพิสุทธินันท  ไพโรจน วิริยจารี ชรินทร เตชะพันธุ จริญญา เสนาปา และเกื้อกูล 

จันทรรัตน. 2552. การศึกษาปริมาณเชื้อบริสุทธิ์และระยะเวลาการหมักแปง   ลูกตาลที่เหมาะสม 

ในการผลิตขนมตาล. เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่ 5  วิถีวิจัย: 

ทศวรรษที่ 5 สูความเปนเลิศ.  วันที่ 26-27 พฤศจิกายน  2552. หนา 340. 

 ไพโรจน วิริยจารี ชรินทร เตชะพันธุ เรวัตร พงษพิสุทธินันท  และ สุภาพร พุทธโศภิษฐ. 2552. 

คุณสมบัติการหมักของแอลฟาไซโคลเดกซตรินและเบตาไซโคลเดกซตรินดวยเชื้อแบคทีเรีย 

จากลําไสใหญของมนุษย. เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่ 5 

วิถีวิจัย: ทศวรรษที่ 5 สูความเปนเลิศ.  วันที่ 26-27 พฤศจิกายน  2552. หนา 341. 

 สัญชัย จตุรสทิธา ไพโรจน วิริยจารี เบญจวรรณ ฤกษเกษม และรําไพพรรณ อภิชาตพงศชัย. 2552. 

มูลคาเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตวเศรษฐกิจเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม. เอกสาร

ประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่  5  วิถีวิจัย: ทศวรรษที่ 5 

สูความเปนเลิศ.  วันที่ 26-27 พฤศจิกายน  2552. หนา 406. 

 ไพโรจน วิริยจารี สุรินทร นิลสําราญจิต พัฒนา เจียรวิริยะพันธ พิชัย คงพิทักษ พิไรรัก อินธิปญญา 

ศรสีุวรรณ นฤนาทวงศสกุล อภิชาต โสภาแดง ศักดา พรึงลําภู ธนะชัย พันธุเกษมสุข และทรงเชาว อิน

สมพันธ. 2552. การเพ่ิมมูลคาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑลําไยในภาคเหนอื. เอกสารประกอบการ

ประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่ 5  วิถีวิจัย: ทศวรรษที่ 5 สูความเปนเลิศ.  วันที่ 26-27 

พฤศจิกายน  2552. หนา 407.  

 ไพโรจน วิริยจารี. 2552. 4 ทศวรรษกับงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑมูลนิธิโครงการหลวง. 

ประชุมวิชาการมูลนิธโิครงการหลวงประจําป 2552 . วันที่ 7-9 มกราคม 2553. หนา 473-474. 

 ณัฐพร จาหมื่นไวย  ไพโรจน วิริยจารี  พัชรี สุวรรณวิศลกิจ ชัยวัฒน ชุมปน และนิเวศร 

ดาวทอง. 2552. การพัฒนากระบวนการคั่วกาแฟอราบิกาของมูลนิธิโครงการหลวง. ประชุมวิชาการ

มูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2552 . วันที่ 7-9 มกราคม 2553. หนา 475-481. 

 ไพโรจน วิริยจารี ณัฐพร จาหมื่นไวย สลักจิต บุญทาคํา และวีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร. 2552.การ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผัก ผลไมกรอบเสรมิแคลเซียม และสารตานอนุมูลอิสระจากโรสแมรี่. ประชมุ

วิชาการมูลนิธโิครงการหลวงประจําป 2552 . วันที่ 7-9 มกราคม 2553. หนา 492-497. 

 ศิริลักษณ อธิคมวิศิษฐ  ไพโรจน วิริยจารี  ณัฐพร จาหมื่นไวย สลักจิต บุญทาคํา และ กานตนภัส 

เจริญทรัพย.  2552. การใชประโยชนจากธัญพืชและผลไมของมูลนิธิโครงการหลวงในการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑมูสลี่ชนิดแทงแบบไทย. ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2552. 

วันที่ 7-9 มกราคม 2553. หนา 498-503. 
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 ไพโรจน วิริยจารี  ณัฐพร จาหมื่นไวย สลักจิต บุญทาคํา และ วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร.  2551. 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผัก ผลไมกรอบเสริมแคลเซียม และสารตานอนุมูลอิสระจาก 

โรสแมรี่. ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2551. วันที่21 พฤศจิกายน 2551. หนา 243-

254. 

 ไพโรจน วิริยจารี  ณัฐพร จาหมื่นไวย สลักจิต บุญทาคํา และ กานตนภัส เจริญทรัพย.  2551. 

การใชประโยชนจากธัญพืชและผลไมของมูลนิธิโครงการหลวงในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑมูสลี่

ชนิดแทงแบบไทย. ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2551. วันที่21 พฤศจิกายน 2551.  

หนา 255-263. 

 ศิริลักษณ อธคิมวิศิษฐ ไพโรจน วิริยจารี  ภัทรพล ปญญากาบ ณัฐพร จาหมื่นไวย และ สมพงษ พรม

ลองวัน.  2551. การลดใชเชื้อเพลิงใน Boiler โดยใชพลังงานแสงอาทิตย. ประชุมวิชาการ 

มูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2551. วันที่21 พฤศจิกายน 2551. หนา 264-273. 

 ศิริลักษณ อธคิมวิศิษฐ ไพโรจน วิริยจารี  ภัทรพล ปญญากาบ เกศินี อุปลศิลป ณัฐพร จาหมื่นไวย 

และ นิเวศร ดาวทอง.  2551. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบของมูลนิธิโครงการ

หลวง. ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2551. วันที่21 พฤศจิกายน 2551.  

หนา 396-397. 

 ไพโรจน วิริยจารี  ณัฐพร จาหมื่นไวย สลักจิต บุญทาคํา วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร และ กานตนภัส 

เจริญทรัพย.  2551. การประยุกตใชเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใตสุญญากาศเพื่อการผลิตพรุน. 

ประชุมวิชาการมูลนิธโิครงการหลวงประจําป 2551. วันที่21 พฤศจิกายน 2551. หนา 398. 

 ธนพล กิจพจน และ ไพโรจน วิริยจารี . 2551. การวิเคราะหสภาวการณพารบอยลท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผลิตขาวเหนียวพารบอยล (Oryza glutinosa Lour.) เสริมเล็ก แคลเซียม และไอโอดีนโดยวิธีการสราง

พืน้ที่ตอบสนอง. รายงานประชุม 10 ป วิชาการแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย หนา 

68-76. 

 ศักดา พรึงลําพู  โพธิ์ศร ีลีลาภัทร เรวัตร พงษพิสุทธนิันท วารุณี จิตอารี อนงค ใจแนน และ ไพโรจน 

วิริยจารี. 2551. คุณคาทางโภชนาการของถั่วเหลืองหมักจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย. เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่ 4  วิถีวิจัย: นวัตกรรมเพื่อ

ชีวิต.  วันที่ 19-20 ธันวาคม  2551. หนา 295. 

 ไพโรจน วิริยจารี ชรินทร เตชะพันธุ เรวัตร พงษพิสุทธินันท จริญญา เสนาปา และ เกื้อกูล 

จันทรรัตน. 2551. การจําแนกเชื้อจุลินทรียจากแปงลูกตาลหมักและการประยุกตใชในผลิตภัณฑขนม

ตาล. เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่ 4 วิถีวิจัย: นวัตกรรมเพื่อ

ชีวิต.  วันที่ 19-20 ธันวาคม  2551. หนา 404. 
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 ไพโรจน วิริยจารี ชรินทร เตชะพันธุ เรวัตร พงษพิสุทธนิันท และสุภาพร พุทธโศภิษฐ. 2551. ผลของ

โปรตีนในแปงและชนิดของแปงตอการสังเคราะหไซโคลเด็กซติน. เอกสารประกอบการประชุม 

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมครั้งที่ 4  วิถีวิจัย: นวัตกรรมเพื่อชีวิต.  วันที่ 19-20 ธันวาคม  2551. 

หนา 422. 

3.7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 

3.7.1 การตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 Walker J, Boeneke CA, Sriwattana S, Herrera-Corredor JA and Prinyawiwatkul W. 2010. 

Consumer acceptance and purchase intent of a novel low-fat sugar-free sherbet containing soy 

protein. Journal of Food Quality. 33(S1): 27-41. 

 Garcia K, Sriwattana S, No HK, Herrera-Corredor JA and Prinyawiwatkul W. 2009. Sensory 

optimization of a mayonnaise –Type spread made with rice bran oil and soy protein. Journal of 

Food Science. 74(6): S 248- S254. 

 Sriwattana S, Laokuldilok N and Prinyawiwatkul W. 2008. Sensory optimization of broken rice-

based snacks fortified with protein and fiber. Journal of Food Science. 73(6): S333-S338. 

3.2.2 งานประชมุวชิาการ 
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 Wilailux C and Sriwattana S. 2010. Effects of sodium chloride replacement with potassium 
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 Wanniyom W and Sriwattana S. 2009. Potential of passion fruit rind to substitute the use of 

commercial low methoxyl pectin in reduce calorie passion fruit jam. The 13th Nation Graduate 

Research Conference. May 15-16, 2009. North-Chiang Mai University, Chiang Mai. p 8. 

 Moonkam Y and Sriwattana S. 2009. Effect of maltodextrin and gum arabic on the properties of 

the spray dried red powder extracted from Pitaya rind. The 13th Nation Graduate Research 

Conference. May 15-16, 2009. North-Chiang Mai University, Chiang Mai. p 7. 

 Kunpanut N, Teerapreyapong N and Sriwattana S. 2009. Development of strawberry topping 
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3.8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน  สุระวัง 

3.8.1 การตพีมิพผลงานทางวิชาการ 

 วรรณกนก สวนแกวมณี และ สุทัศน สุระวัง. 2552. ผลของวิธีการสกดัตอปริมาณสารตานอนมุูล 

อิสระในใบพลู. วารสารเกษตรนเรศวร 12(ฉบับพิเศษ): 315-310.  

 สุทัศน สุระวัง. 2552. กระบวนการสกัดสารจากพืชเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร. Food Focus 

Thailand. 4(40): 35-35. 

 ทิพสุดา อาสาสรรพกิจ, นิพรพรรณ มุทุมล และ สุทัศน สุระวัง. 2550. การปรับปรุงคุณภาพ 

สตรอเบอรีแหงโดยกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชันสภาวะสุญญากาศ. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 

38(5:พิเศษ): 317-320.  

     3.8.2 งานวิจัย 

 สุทัศน สุระวัง และ จริญญา พันธุรักษา. 2552. การพฒันาผลิตภัณฑรอยัลเยลลีโดยกระบวนการ 

ทําแหงแบบแชเยือกแข็ง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ วช. ภาควชิาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ. 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 

 รัตนาภรณ ถาแกว, วารุณอร จันตะอิน และ สุทัศน สุระวัง. 2552. การพัฒนาผลิตภัณฑ 

หมูยอผสมโปรตีนถั่วเหลือง. โครงงานอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจําป 

2551. 

 สุทัศน สุระวัง, นพพล เล็กสวัสดิ,์ ชาติชาย โขนงนุช และ เมธินี เหวซึ่งเจริญ. 2552. 

การเปรียบเทียบปริมาณสารตานอนมุูลอิสระในสวนตางๆ ของลําไย มะมวง และลิ้นจี่ทั้งสดและ 

แปรรูป. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 

 สุทัศน สุระวัง, สุรินทรพร ศรไีพรสนธ์ิ, สุจินดา ศรวีัฒนะ, เมธิน ี เหวซึ่งเจริญ, ไพโรจน 

วิริยจาร ี และ นิธิยา รัตนาปนนท. 2550. กระบวนการทําอาหารเหลวสําเร็จรูปสําหรับผูสูงอายุ. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ. คณะอตุสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 

 สุทัศน สุระวัง, สุรินทรพร ศรไีพรสนธ์ิ, สุจินดา ศรวีัฒนะ, เมธินี เหวซึ่งเจริญ, ไพโรจน 

 วิริยจาร ี และ นิธิยา รัตนาปนนท. 2550. กระบวนการทําอาหารเหลวสําเร็จรูปสําหรับผูสูงอายุ 

 (ปท่ี1). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 
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 ยุทธนา  พิมลศิริพล  สุทัศน สุระวัง และอุบลรัตน   สิริภัทราวรรณ. 2553. ผลของกัม 

สํารองตอพฤติกรรมความหนืดและการทนตอการแชเยือกแข็ง-ทําละลายของสตารซมันสําปะหลัง. 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 6 วันที่ 25-26  พฤศจิกายน 2553. มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม.  

 ทิพสุดา อาสาสรรพกิจ และ สุทัศน สรุะวัง. 2552. ผลของตัวทําละลายท่ีมีตอปรมิาณ 

แคโรท-ีนอยดท่ีสกัดไดจากใบกะเพรา (Ocimum sanctum L.). การประชมุวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร 

คร้ังที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

 เอื้องพลอย ใจลังกา และ สุทัศน สุระวัง. 2552. ผลของการพาสเจอรไรสที่มีตอปริมาณสารแอนติ 

ออกซิแดนซและความสามารถในการตานออกซิเดชันในเครื่องดื่มน้ําสัมสายชูหมักจากน้ําผลหมอน. 

การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 ณัฐฌา เหลากุลดิลก และ สุทัศน สุระวัง. 2552. การคัดเลือกวัสดุหอหุมที่เหมาะสมในการผลิต 

ไมโครแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบ. การประชุมวิชาการครั้งที่ 47. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. มนีาคม 17-

20, 2552. หนา 233-240. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรงุเทพฯ. 

 เอื้องพลอย ใจลังกา และ สุทัศน สุระวัง. 2552. ผลของกระบวนการหมักที่มีตอปริมาณสารตาน

อนุมูลอิสระในน้ําสมสายชูหมักจากผลหมอน. การประชุมวิชาการครั้งที่ 47. มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. มีนาคม 17-20, 2552. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.หนา 225-232. 
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 ณัฐฌา เหลากุลดิลก และ สุทัศน สุระวัง. 2551. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 

ไมโครแคปซูลกลิ่นรสเทียบอบโดยวิธีการหาพื้นที่ตอบสนอง. การประชุมวิชาการ “10 ป วิชาการ 

แมฟาหลวง”. พฤศจิกายน 26-28, 2551 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย. 

 กิติยา มะโนธรรม, เกศินี  คําสาร และ สุทัศน สุระวัง . 2551 . การพัฒนาผลิตภัณฑ 

ซอสลูกหมอน. โครงงานอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจําป 2550. 

 จิราภรณ มานิตวิรุฬห, นฤมล บุญศรี และ สุทัศน สุระวัง. 2551. การพัฒนาผลติภัณฑชอคโกแลตชา

เขียว. โครงงานอุตสาหกรรมสําหรับนกัศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจําป 2550. 

 สุทัศน สุระวัง และ จริญญา พันธุรักษา. 2550. ผลของสายพันธุและวิธกีารสกัดทีม่ีตอความสามารถ

การเปนสารตานออกซิเดชันของน้ํามนัหอมระเหยจากกะเพรา. การประชุมวิชาการพชืสวนแหงชาติ 

คร้ังที่ 10. พฤศจิกายน 6-7, 2549. โรงแรมโลตสัปางสวนแกว เชียงใหม. 
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 นพมาศ แกนดี, สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ, เบญจพรรณ บุราวัฒน, นิรมล อุตมอาง และ นุชสิริ เลิศวุฒิ

โสภณ. 2552. ผลของสารสกัดรําขาวตอภาวะดื้ออินซูลินในหนูที่ไดรับอาหารไขมันสูง. ธรรมศาสตรเวช

สาร 9(2): 140-147. 

 นิรมล อุตมอาง. 2551. บทสัมภาษณ: ไขกลยุทธ ISO 22000 รับยุควิกฤตอาหารโลก. หนังสือพิมพ

ผูจัดการรายสัปดาห 21(1130): D1-D2. 

3.9.2 งานวิจยั 

 นิรมล อุตมอาง, กัญญรัตน สุทธภักติ และ วิฑูร ปริญญาวิวัฒนกุล. 2551. การศึกษาคุณภาพทางเคมี

กายภาพ ประสาทสัมผัส และการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑชาสมุนไพร. รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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 คุณนิตา สากระจาย, คณึงรัตน สุราใหม, พิชอรณ ไหมสุทธิสกุล และ นิรมล อุตมอาง. 2551. 
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 Utama-ang N. 2007. Impact of health on the buying decision and consumer acceptance of 
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Annual Meeting Technical Program, Chicago, IL, U.S.A.   
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กรุงเทพฯ. 

 ฐาปกรณ บุญชู และ นิรมล อุตมอาง. 2552. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผลไมผลโดยการ

วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร 

คร้ังที่ 1, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 สิริรัตน ใจสาม และ นิรมล อุตมอาง. 2551. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคตอ

เครื่องดื่มประเภทชา. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 46, กรุงเทพฯ. 

 สิริรัตน ใจสาม และ นิรมล อุตมอาง. 2551. การประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและ 

การยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องดื่มจากสารสกัดเจียวกูหลาน. การประชุมวิชาการ 10 ปแม

ฟาหลวง, มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, เชียงราย. 

 กนกวรรณ พรหมจีน และ นิรมล อุตมอาง. 2551. การศึกษาสภาวะการทําแหงชาเขียวโดยใช

ไมโครเวฟสุญญากาศ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 

 ธนพล กิจพจน, ณัฐฌา เหลากุลดิลก, บรรณนิสา ทิพยวิชัย และ นิรมล อุตมอาง. 2550.  

ผลของการชงชาตอคุณภาพของสแีละการยอมรับของผูบริโภคของชาเขียวและชาสมนุไพรเจียวกู-

หลาน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 45, กรุงเทพฯ. 

 นิรมล อุตมอาง. 2550. การพัฒนาอาหารสรางสขุภาพจากพืชสมุนไพรเจียวกูหลาน: ตอนที่ 1 

การประชมุมูลนิธีโครงการหลวง, เชียงใหม. 
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 นิรมล อุตมอาง. 2550. การพัฒนาอาหารสรางสุขภาพจากพืชสมุนไพรเจียวกูหลาน: ตอนที่ 2 

การประชุมมูลนิธีโครงการหลวง, เชียงใหม. 

 นิรมล อุตมอาง. 2549. การประเมินทางประสาทสมัผสัเชงิพรรณนา และความเหมาะสมของชาเจียว

กูหลาน. การประชมุวชิาการมูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม. 

 

3.10 อาจารย ดร .ยุทธนา พิมลศิริผล 

3.10.1 การตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 Phimolsiripol Y.  2009.  Frozen bread dough production.  Food Journal. 39(2): 127-129. 

 Phimolsiripol Y.  2009.  Shelf life determination of frozen bread dough stored under fluctuating 

temperature conditions.  Kasetsart Journal (Natural Science). 43: 187-197. 

 Phimolsiripol Y, Siripatrawan U, Tulyathan V and Cleland DJ.  2008.  Effect of cold pre-

treatment duration before freezing on frozen bread dough quality.  International Journal of Food 

Science and Technology. 43: 1759-1762. 

 Phimolsiripol Y, Siripatrawan U, Tulyathan V and Cleland DJ.  2008.  Effects of freezing and 

temperature fluctuations during frozen storage on frozen dough and bread quality.  Journal of Food 

Engineering. 84: 48-56. 

3.10.2 งานวิจัย 

 Niratch R, Santiprasert S and Phimolsiripol Y.  2008.  Development of mayonnaise product 

containing propolis and fish oil.  The 4th Chiang Mai University Academic Days, Research Path: 

Innovation for Life.  Chiang Mai, Thailand. 

 Suttisawat P, Pikulsri P and Phimolsiripol Y.  2008.  Development of grape flavoured jelly 

product containing malva nut gum.  The 4th Chiang Mai University Academic Days, Research Path: 

Innovation for Life.  Chiang Mai, Thailand. 

3.10.3 งานประชุมทางวิชาการ 

 Phimolsiripol Y, Surawang S and Siripatrawan U.  2010.  Pasting behavior and freeze-thaw 

stability of wheat, rice and glutinous rice flours mixed with malva nut gum systems.  The 3rd 

CMU-KU conference.  Chiang Mai, Thailand. 

 Saipang S, Uttama-Ang N, Kasemwong K and Phimolsiripol Y.  2010.  Optimization of breakfast 

cereal from germinated brown rice flour using extrusion process. The 3rd CMU-KU conference.  

Chiang Mai, Thailand. 
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 Nokthuan S and Phimolsiripol Y.  2010.  Quality parameters and glycemic index of gluten-free 

cookie replaced with different sweeteners.  The 8th Kaset Naresuan Conference. Phitsanulok, 

Thailand. 

 Saipang S, Uttama-Ang N and Phimolsiripol Y.  2010.  Effect of soaking conditions on 

physicochemical properties of red-jasmine germinated brown rice flour. The 48th Kasetsart 

University Annual Conference.  Bangkok, Thailand. 

 Saipang S, Uttama-Ang N, and Phimolsiripol Y.  2009.  Factors analysis on consumption of 

snack product from germinated brown rice.  The 1st Agro-Industry Chiang Mai University 

Conference.  Chiang Mai, Thailand. 

 Surin S, Munyoo S and Phimolsiripol Y.  2009.  Development of beverage product from waste 

water in cheese-making process.  IRPUSCON-01.  Siam Paragon, Bangkok, Thailand. 

 Santiprasert S, Sanguandeekul R and Phimolsiripol Y.  2009.  Effect of Propolis Extract on 

Rancidity of Mayonnaise.  The 47th Kasetsart University Annual Conference.   Bangkok, Thailand. 

3.10.4 ผลงานท่ีไดรบัรางวัล 

 Tananchai S, Guntawong S and Phimolsiripol Y.  2009.  Development of reduced fat cookie 

using malva nut jelly powder.  Chiang Mai University Academic Days: "Research Path: The Fifth 

Decade toward the University of Excellence".  Chiang Mai, Thailand. 

 Boonchai K, Jaturapornsuksan J and Phimolsiripol Y.  2009.  Development of noodle containing 

dried moringo leaf.  Chiang Mai University Academic Days: "Research Path: The Fifth Decade 

toward the University of Excellence".  Chiang Mai, Thailand. 

 Phimolsiripol Y, Siripatrawan U, Tulyathan V and Cleland DJ.  2007.  Fluctuaciones térmicas: 

Efecto sobre la calidad de la masa de pan congelada.  Frío-Calor Y Aire Acondicionado. 394: 26-

31. (in Spanish).  

 

3.11 อาจารย ดร .โปรดปราน ทาเขียว อันเจล ิ

 3.11.1 การตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 Samakradhamrongthai R, Utama - Ang N, Thakeow P. 2009. Identification of volatile compounds 

released from dry scented Thai flowers and their potential application in flower-mixed tea. Asian 

Journal of Food and Agro-Industry, 2(04): 525-534. 

 Thakeow P, Angeli, S, Weißbecker B, Schütz S. 2008. Antennal and behavioural responses of Cis 

boleti to fungal odour of Trametes gibbosa. Chemical Senses 33: 379-387. 
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 3.11.2  งานวิจยั 

 Thakeow P. 2008. Development of a basic sensor system for wood degradation using volatile organic 

compounds. Institute of Forest Zoology and Forest Conservation, George-August-University Goettingen, 

Germany. 

 Thakeow P, Schütz S. 2007. Insect antennae as promising biosensors for wood-rotting fungi. Cost 

Action E37 (sustainability through new technologies for enhanced wood durability) Workshop. June 17-

19, 2007. Braşov, Romania. 

 3.11.3  ตํารา 

 Thakeow P, Holighaus G, Schütz S. 2007. Volatile compounds for wood assessment. In: Kües U. 

(Ed). Wood production, wood technology and biotechnological impacts. Universitätsverlag 

Göttingen, Göttingen. pp. 197-228. 

 3.11.4 การประชมุวิชาการ 

 Angeli PT, Sutthapakti K, Sakdaton V, Angeli S. 2010. Analysis of volatile organic compounds 

released from teak sawdust. The 6th Chiang Mai University Academic Days. Chiang Mai, Thailand. 

November 25-26, 2010. Chiang Mai University Convention Center, Thailand. 

 Thakeow P, Angeli S. 2010. Antennal responses of rice weevils to volatile organic compounds released 

by jasmine paddy rice. 8th National Postharvest Technology Conference, Chiang Mai, Thailand. 

September 1-3, 2010. The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand. 

 Thakeow P, Somsunan R, Pankasemsuk T, Utama-ang N. 2010. Chemical and sensory changes of 

coated tangerines, cv. Sai Nam Pung, during storage 8th National Postharvest Technology Conference, 

Chiang Mai, Thailand. September 1-3, 2010. The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand. 

 Thakeow P, Angeli S, Vearasilp S, Schutz S. 2009. Response of the rice weevil Sitophilus oryzae L. to 

volatile compounds of jasmine rice KDML105. Entomologentagung Dresden (DGaaE). March 16-19, 

2009. Goettingen, Germany. 

 Samakradhamrongthai R, Utama - Ang N, Thakeow P. 2009. Identification of volatile compounds 

released from dry scented Thai flowers and their potential application in flower-mixed tea. Food 

Innovation Asia Conference. June 18-19, 2009. Bangkok, Thailand. 

 Thakeow P, Angeli S, Weißbecker B, Schütz S. 2008. 1-Octen-3-ol as an important cue in fungal 

host finding of Cis boleti. 23rd International Congress of Entomology (ICE). July 6-12, 2008. Durban, 

South Africa. 

3.12  อาจารยปยวรรณ  สมิะไพศาล 

                 - ไมมี - 
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4. ประกาศมหาวิทยาลยัเชยีงใหม เรือ่งหลักเกณฑการคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
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5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ   

    ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2554 
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6. ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชยีงใหมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
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7. ขอบังคบั มช.วาดวยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2553      
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8. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุงใหม และเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ  

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                          30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                30 หนวยกิต  

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร                                   12 หนวยกิต   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                          12 หนวยกิต   

 

 

 

 

เปนไปตามการจัดแบงกลุมการสอน

ของคณะมนุษยศาสตร 

 001101  ม.อ. 101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 หนวยกิต     

 001102  ม.อ. 102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 หนวยกิต  เหมือนเดิม   

 001201  ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 

อยางมีประสทิธิผล 

3 หนวยกิต     

 001202  ม.อ. 202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3 หนวยกิต  001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

3 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              9 หนวยกิต 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              9 หนวยกิต 
  703103 บธ.กจ.  103 การเปนผูประกอบการธุรกิจเบื้องตน 3 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาตอไปนี ้                  

 009103 ม .บร.  103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอ

สารสนเทศ 

3 หนวยกิต             

 011257 ม .ปร.  257 จริยศาสตร 3 หนวยกิต   
         เหมือนเดมิ 

 011269 ม .ปร.   269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หนวยกิต 

 050103 ม .ศท.   103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 หนวยกิต    

 176100 น .ศท.  100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3 หนวยกิต     

 701103 บธ .บช.  103 การบัญชีทั่วไป 3 หนวยกิต  

 751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 หนวยกิต     
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                      6 หนวยกิต 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                   6 หนวยกิต  

 ใหเลือกเรยีน 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปน้ี      

  201111 ว.วท. 111 โลกแหงวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต     

 327101 พ.วค. 101 การกูชีพเบื้องตนและการปฐมพยาบาล

เพื่อใชในชีวิตประจําวัน 

3 หนวยกิต     

 357110 ทน.ทน. 110 แมลงกับมนุษยชาติ 3 หนวยกิต  เหมือนเดิม   

 461100 ภ.วภ.  100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3 หนวยกิต     

 510100 ทน. 100 ความสุขสมบูรณ 3 หนวยกิต     

 603200  อ.ทบ. 200 บรรจุภัณฑในชีวิตประจําวัน 3 หนวยกิต      

      211100 ว.ชท. 100 กินด ี: การมีชีวิตท่ีดขีึ้นและการปองกันโรค 3 หนวยกิต  นักศึกษาไดมีทางเลือกเพิ่มขึ้นและ 

      951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 3 หนวยกิต  เปนกระบวนวิชาที่สามารถนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                                   3 หนวยกิต 1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                                3 หนวยกิต  

 เปนไปตามมติของที่ประชุม    

 คณะกรรมการบริหารและประสานงาน 

 วิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราว 

 การประชุมครัง้ที่ 6/2554 เมื่อวันท่ี 3    

 มิถุนายน 2554 

 610101 อ.อก. 101 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวย 

กิจกรรม 1 

1 หนวยกิต  610101 อ.อก. 101 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1 หนวยกิต 

 610102 อ.อก. 102 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวย 

กิจกรรม 2 

1 หนวยกิต  610102 อ.อก. 102 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 หนวยกิต 

และเลือกเรยีน 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาตอไปนี้   

 

เหมือนเดิม 

   

 057122 ศ.ล. 122 วายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต     

 057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและ 1 หนวยกิต     

    การออกกําลังกาย      

 057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 1 หนวยกิต    ปรับกระบวนวิชาใหเหมาะสม 

 057135 ศ.ล. 135 แอโรบิกสเพื่อสุขภาพ 1 หนวยกิต    
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ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

    1 หนวยกิต  057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต  

      057127 ศ.ล. 127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต  

      057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต  

      057129 ศ.ล. 129 เทเบิล้เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1 หนวยกิต  

      หมายเ หตุ    นักศึกษ าสาม ารถไป เ รี ยนก ระบว นวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปขอ ง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ แลวมาเทียบแทนหนวยกิตแทน

กระบวนวิชาศึกษทั่วไป ที่กําหนดไวในหลักสูตรไดโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไมนอยกวา 105 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                          ไมนอยกวา 104 หนวยกิต  

2.1 วิชาแกน                                                                       49 หนวยกิต 2.1 วิชาแกน                                                                       48 หนวยกิต  

 202111 ว.ชว. 111   ชีววิทยา 1 4  หนวยกิต      

 203103 ว.คม. 103 เคมีทั่วไป 1 3  หนวยกิต     
 203104 ว.คม. 104 เคมีทั่วไป 2 3  หนวยกิต      
 203107 ว.คม. 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1  หนวยกิต      
 203108 ว.คม. 108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1  หนวยกิต         
 203206   ว.คม. 206   เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี        3  หนวยกิต      
 203209 ว.คม. 209   ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอก

ภาควิชาเคม ี
1  หนวยกิต      

 203226 ว.คม. 226   เคมีฟสิกัล                                3  หนวยกิต       

 203229   ว.คม. 229   ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล                               1  หนวยกิต   

เหมือนเดิม 
  

 203236 ว.คม. 236  ปริมาณวิเคราะห 3  หนวยกิต    
 203239 ว.คม. 239   ปฏิบัติการปรมิาณวิเคราะห 1  หนวยกิต      
 206103 ว.คณ.  103 แคลคูลัส 1                               3  หนวยกิต      
 206104   ว.คณ.  104 แคลคูลัส 2                               3  หนวยกิต      
 207117 ว.ฟส. 117 ปฏิบัติการฟสิกส 1                               1  หนวยกิต      
 207187 ว.ฟส. 187 ฟสิกส 1                               3  หนวยกิต      
 208263 ว.สถ. 263 สถติิเบ้ืองตน                               3  หนวยกิต      
 211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน 3  หนวยกิต      
 211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน 1  หนวยกิต      
 215200 ว.จช. 200 จุลชีววิทยาเบื้องตน 4  หนวยกิต  215207 ว.จช. 207 จุลชีววิทยาเบื้องตน 3  หนวยกิตปรับเปลี่ยนตามการจัดการกระบวนวิชา 
       215208 ว.จช. 208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องตน 1  หนวยกิตของคณะวิทยาศาสตร 
 604304 อ.วอ.  304 วิศวกรรมชีวกระบวนการพื้นฐาน      3 หนวยกิต   

ยกเลิก 
   เนื่องจากไดปรับจุดเดนของหลักสูตร 

โดยเนนทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ดังนัน้จึงไมมีความจําเปนท่ีจะศกึษา 
เชิงลึกดานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
และบางส วนของ เนื้ อหาดั งกล าว ได
สอดแทรกในกระบวนวิชา 605321 แลว 

 604305 อ.วอ.  305 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวกระบวนการพืน้ฐาน 1 หนวยกิต      
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

       603211 อ.ทพ. 211 หลักการบรรจ ุ    3 หนวยกิต เพื่อเพิ่มองคความรูท่ีเกี่ยวของกับ

สาขาวิชาฯ 

2.2  หมวดวิชาเอก                                    ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 2.2  หมวดวิชาเอก                                    ไมนอยกวา 56 หนวยกิต  

2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                                   46 หนวยกิต 2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                                46 หนวยกิต  

 605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 3 หนวยกิต           

 605203 อ.ทพ. 203 ขอบังคับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร            3 หนวยกิต        

 605301 อ.ทพ. 301 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 3 หนวยกิต        

 605302 อ.ทพ 302 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 2 3 หนวยกิต         

 605313 อ.ทพ. 313 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

3 หนวยกิต       

 605315 อ.ทพ. 315 สารเคมีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 หนวยกิต       

 605316 อ.ทพ. 316 การวิเคราะหการทดลองสําหรับ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

3 หนวยกิต        

 605321 อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรม

เกษตร 

3 หนวยกิต        

 605322 อ.ทพ 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

1 หนวยกิต        

 605331 อ.ทพ. 331 การประเมินผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

โดยประสาทสัมผสั 

3 หนวยกิต        

 605412 อ.ทพ. 412 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 3 หนวยกิต        

 605430 อ.ทพ. 430 การวิเคราะหคุณภาพในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

4 หนวยกิต        

 605432 อ.ทพ. 432 การวางแผนคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 หนวยกิต        

 605444 อ.ทพ. 444 การตลาดสําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

2 หนวยกิต        

 605445 อ.ทพ. 445 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 2 หนวยกิต        
 

 

 

  

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

 605491 อ.ทพ. 491 โครงงานวิจัย 1 3 หนวยกิต    

 605496 อ.ทพ. 496 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 1 

1 หนวยกิต      เหมือนเดิม   

2.2.2 วิชาเอกเลือก                                           ไมนอยกวา      10 หนวยกิต 2.2.2 วิชาเอกเลือก                                        ไมนอยกวา 10 หนวยกิต  

นักศึกษาจะตองเลือกเรยีนแผนใดแผนหนึง่จาก 2 แผน ดังนี้   

แผน 1 :      

 605492 อ.ทพ. 492 โครงงานวิจัย 2 3 หนวยกิต     
เหมือนเดิม 

   
 605497 อ.ทพ. 497 สัมมนาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 2 
1 หนวยกิต     

 และวิชาเอกเลือกอื่น ๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต     
 โดยใหเลอืกจากกระบวนวิชาที่เปดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ระดับ 300 และ 400 ขึ้นไป  
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาระดับ 300 -400 ขึ้นไปที่เปดสอนในสาขาวิชาฯ 

ดังตอไปน้ี 
 
  

       605332 อ.ทพ. 332 บทบาทผูบริโภคในระบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

3 หนวยกิต  

       605441 อ.ทพ. 441 การจัดการดําเนินงานทางอุตสาหกรรม
เกษตร 

3 หนวยกิต  

       605456 อ.ทพ. 456 สตารชเทคโนโลยี 3 หนวยกิต  
       605457 อ.ทพ. 457 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไมใชอาหาร 1 
1 หนวยกิต  

       605458 อ.ทพ. 458 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไมใชอาหาร 2 

2 หนวยกิต  

       605459 อ.ทพ. 459 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไมใชอาหาร 3 

3 หนวยกิต  

       605471 อ.ทพ. 471 การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ 3 หนวยกิต  

       605476 อ.ทพ. 476 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 3 หนวยกิต  
       605477 อ.ทพ. 477 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 1 
1 หนวยกิต  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

     605478 อ.ทพ. 478 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 2 

2 หนวยกิต  

     605479 อ.ทพ. 479 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 

3 หนวยกิต  

    หรือใหเลือกกระบวนวิชาอื่นทีเ่ปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ระดับ 300 - 400 ขึ้นไป โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

     

           

 แผน 2 :          

 605495  อ.ทพ.  495 สหกิจศึกษา 10 หนวยกิต  เหมือนเดิม     

  2.3 วิชาโท (ถาม)ี  ไมมี    

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไมนอยกวา   6 หนวยกิต  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไมนอยกวา   141 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 ไมนอยกวา  140 หนวยกิต  
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       9 . ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางแผนการศึกษาเดิมกบัแผนกําหนดการศึกษาใหม 

 

แผนการศกึษา (พ.ศ.2552) แผนการศกึษา  (พ.ศ.2555) 

First Year First Year 

First Semester Credits First Semester Credits 

001101 ENGL 101 3 001101 ENGL 101 3 

202111 BIOL 111 4 202111 BIOL 111 4 

203103 CHEM 103 3 203103 CHEM 103 3 

203107 CHEM 107 1 203107 CHEM 107 1 

206103 MATH 103 3 206103 MATH 103 3 

207117 PHYS 117 1 207117 PHYS 117 1 

207187 PHYS 187 3 207187 PHYS 187 3 

610101 AG 101 1 610101 AG 101 1 

Humanities and Social Science                         3   

        

  Total 22   Total 19 

Second Semester Credits Second Semester Credits 

001102 ENGL 102 3 001102 ENGL 102 3 

215200 MICB 200 4 215207 MICB 207 3 

203104 CHEM 104 3 215208 MICB 208 1 

203108 CHEM 108 1 203104 CHEM 104 3 

206104 MATH 104 3 203108 CHEM 108 1 

605201 PDT 201 3 206104 MATH 104 3 

610102 AG 102 1 605201 PDT 201 3 

Science and Mathermatics                             3 610102 AG 102 1 

 GE : Science and Mathematics                              3 

        

  Total 21   Total 20 
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แผนการศกึษา  (พ.ศ.2552) แผนการศกึษา  (พ.ศ.2555) 

Second Year SecondYear 

First Semester Credits First Semester Credits 

001201 ENGL 201 3 001201 ENGL 201 3 

203206 CHEM 206 3 203206 CHEM 206 3 

203209 CHEM 209 1 203209 CHEM 209 1 

203226 CHEM 226 3 203226 CHEM 226 3 

203229 CHEM 229 1 203229 CHEM 229 1 

605203 PDT 203 3 603211 PKT 211 3 

Humanities and Social Sciences 3 605203 PDT 203 3 

    GE : Humanities and Social Sciences                   3  

        

  Total 17   Total 20 

Second Semester Credits Second Semester Credits 

001202 ENGL 202 3 001225 ENGL 225 3 

203236 CHEM 236 3 203236 CHEM 236 3 

203239 CHEM 239 1 203239 CHEM 239 1 

208263 STAT 263 3 208263 STAT 263 3 

605315 PDT  315 3 605315 PDT  315 3 

703103 MGMT 103 3 703103 MGMT 103 3 

Activities Base Course                                    1 GE: Activities Base Course 1 

Social Science or Humanities                           3 GE :Science and Mathermatics                          3 

      

        

  Total 20   Total 20 
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แผนการศกึษา  (พ.ศ.2552) แผนการศกึษา  (พ.ศ.2555) 

Third Year Third Year 

First Semester Credits First Semester Credits 

211315 BCT 315 3 211315 BCT 315 3 

211319 BCT 319 1 211319 BCT 319 1 

605301 PDT 301 3 605301 PDT 301 3 

604304 FE 304 3 605313 PDT 313 3 

604305 FE 305 1   605321 PDT 321 3 

605313 PDT 313 3  605322 PDT 322 1 

 605321 PDT 321 3 GE : Humanities and Social Sciences                    3 

605322 PDT 322 1     

      

        

        

  Total 18   Total 17 

Second Semester Credits Second Semester Credits 

605302 PDT 302 3 605302 PDT 302 3 

605316 PDT 316 3 605316 PDT 316 3 

605331 PDT 331 3 605331 PDT 331 3 

605430 PDT 430 4 605430 PDT 430 4 

Free Eletive  6 Free Eletive 6 

        

  Total 19   Total 19 
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แผนการศกึษา (พ.ศ.2552) แผนการศกึษา (พ.ศ.2555) 

Fourth Year  Fourth Year (PLAN I) 

First Semester Credits First Semester Credits 

605412 PDT 412 3 605432 PDT 432 3 

605444 PDT 444 2 605444 PDT 444 2 

605491 PDT 491 3 605491 PDT 491 3 

605496 PDT 496 1 605496 PDT 496 1 

Major Elective  3 Major Elective 3 

       

        

  Total 12   Total 12 

Second Semester Credits Second Semester Credits 

605432 PDT 432 3 605412 PDT 412 3 

605445 PDT 445 2 605445 PDT 445 2 

605492 PDT 492 3 605492 PDT 492 3 

605497 PDT 497 1 605497 PDT 497 1 

Major Elective 3 Major Elective 3 

      

  Total 2   Total 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          มคอ. 2 หนา 159 
 

 
 
 

แผนการศกึษา (พ.ศ.2552) แผนการศกึษา (พ.ศ.2555) 

Fourth Year  Fourth Year (PLAN II) 

First Semester Credits First Semester Credits 

605412 PDT 412 3 605412 PDT 412 3 

605432 PDT 432 3 605432 PDT 432 3 

605444 PDT 444 2 605444 PDT 444 2 

605445 PDT 445 2 605445 PDT 445 2 

605491 PDT 491 3 605491 PDT 491 3 

605496 PDT 496 1 605496 PDT 496 1 

       

        

  Total 14   Total 14 

Second Semester Credits Second Semester Credits 

605495 PDT 495 10 605495 PDT 495 10 

        

        

        

    

      

  Total 10   Total 10 
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