รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
คณะ/วิทยาลัย : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
5 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตำมเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในข้อที่ ข้อสังเกต : จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำวิ ศ วกรรมอำหำร พบว่ ำ มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำมเกณฑ์ ก ำรประเมิ น
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร
...................................
(รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์)
ประธำนอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ให้ข้อมูล

...................................
(รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ)
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
และประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

...................................
(รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พมิ ล)
คณบดี
ผู้รับรองข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

1. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

รองศำสตรำจำรย์

วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
Ph.D.Agricultural Engineering
วท.ม.เทคโนโลยีกำรอำหำร
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร
M.Sc.Agricultural and Biological
Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงำน
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
Ph.D Food Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

2.อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์

อำจำรย์

3. อ.มุกริน หนูคง

อำจำรย์

4. อ.แสนวสันต์ ยอดคำ

อำจำรย์

5. ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

1/5/2550

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1

20/03/2541

C1

1/06/2564

3/09/2555

C1

1/06/2564

1/12/2557

B2

1/06/2564

3/04/2549

-

1/06/2564

1/06/2564

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์

รองศำสตรำจำรย์

2. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

รองศำสตรำจำรย์

3. ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

4.อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์

อำจำรย์

5. อ.มุกริน หนูคง

อำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

1/6/2537

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1

Ph.D. Biological Systems
Engineering
M.Sc. Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร
วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
Ph.D Food Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
Ph.D.Agricultural Engineering
วท.ม.เทคโนโลยีกำรอำหำร
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร
M.Sc.Agricultural and Biological
Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1/5/2550

C1

1/06/2564

3/04/2549

-

1/06/2564

20/03/2541

C1

1/06/2564

3/09/2555

C1

1/06/2564

1/06/2564

อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร

1. รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์

รองศำสตรำจำรย์

2. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

รองศำสตรำจำรย์

3. ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

4. อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์

อำจำรย์

5. อ.มุกริน หนูคง

อำจำรย์

6. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ

รองศำสตรำจำรย์

7. ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

8. ผศ.ดร.หยำดฝน ทนงกำรกิจ

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

9. ผศ.ดร.กำญจนำ นำคประสม

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

10. ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวรำชันย์

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

Ph.D. Biological Systems Engineering
M.Sc. Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร
วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
Ph.D Food Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
Ph.D. Agricultural Engineering
วท.ม.เทคโนโลยีกำรอำหำร
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร
M.Sc. Agricultural and Biological
Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงำน
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วท.ม วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
วท.บ วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร
Ph.D.Food Processing
วศ.ม. วิศวกรรมอำหำร
วท.บเทคโนโลยีอุตสำหกรรมอำหำร
Ph.D.Food Engineering and
Bioprocess Technology
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร





















นอกหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

รองศำสตรำจำรย์

2. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ

รองศำสตรำจำรย์

3. รศ.บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร

รองศำสตรำจำรย์

4. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล

รองศำสตรำจำรย์

5. รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์

รองศำสตรำจำรย์

6. รศ.ดร.สุเนตร สืบค้ำ

รองศำสตรำจำรย์

7. ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

8. ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

9. ผศ.ดร.ฤทธิชยั อัศวรำชันย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

10. ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

11. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ อิ ำนวย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

12. ผศ.ดร.โชติพงศ์ กำญจนประ
โชติ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

13. ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
วศ.ด.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงำน
วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำง
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
กศ.ม. จิตวิทยำกำรศึกษำ
วศ.ม. เครือ่ งจักรกลเกษตร
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
Ph.D.Biological Systems
Engineering
M.Sc. Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร
Ph.D.Agricultural Process
Engineering
วศ.ม.เครือ่ งจักรกลเกษตร
วท.บ.เกษตรศึกษำ เกษตรกลวิธำน
Ph.D.Polymer Engineering
วท.บ.วัสดุศำสตร์
วศ.ด.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล
Ph.D. Food Engineering and
Bioprocess Technology
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
วศ.ด.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.ด.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งกล
Ph.D. Bio-Industrial Mechatronics
Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
Ph.D Food Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

สังกัด
หลักสูตร
























นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)

สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

14. อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์

อำจำรย์

15. ผศ.ดร.ทิพำพร คำแดง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

16. ผศ.ดร.กำญจนำ นำคประสม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

17. ผศ.ดร.หยำดฝน ทนงกำรกิจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

18. อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร

อำจำรย์

19. อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ

อำจำรย์

20. อ.มุกริน หนูคง

อำจำรย์

21. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

สังกัด
หลักสูตร

Ph.D.Agricultural Engineering
วท.ม.เทคโนโลยีกำรอำหำร
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร
วศ.ด. วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.บ. วิศวกรรมอำหำร



Ph.D.Food Processing
วศ.ม. วิศวกรรมอำหำร
วท.บเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
อำหำร
วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วท.ม วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
วท.บ วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร
วศ.ม. เทคโนโลยีอุณหภำพ
วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงำน
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร
M.Sc.Agricultural and Biological
Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปร.ด. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร
วท.บ. อุตสำหกรรมเกษตร



นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)












1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
1.2 เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนัน
หลัก สูต รวิศ วกรรมศำสตรบัณ ฑิต สำขำวิชำวิศ วกรรมอำหำร มีอำจำรย์ผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตรจำนวน 5 คน ดังนี
1) รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์
2) รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
3) ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม
4) อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์
5) อ.มุกริน หนูคง

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเภทวิชาการ :
2.1 คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
2.2 มีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ :
2.3 คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
2.4 มีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
2.5 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบกำรณ์ในด้ำน
กำรปฏิบัติกำร
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรม
เกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 กล่ำวคือ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
มีคุณวุฒิขันต่ำปริญญำโทหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนด
ในกำรพิจำรณำแต่งตังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(เอกสำรอ้ำงอิงคุณวุฒิอำจำรย์ และ ผลงำนทำงวิชำกำร) นอกจำกนีประธำนผู้รับผิดชอบหลัก สูต ร
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน ยังมีคุณสมบัติตำมข้อบังคับสภำวิศวกรว่ำด้วยกำร
รับรองปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในกำร ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554

ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รองศำสตรำจำรย์

Ph.D. Biological Systems Engineering
M.Sc. Master of Science in Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Asghar, M. Yusof, Y.A., Noriznan Mokhtar, M., Ya'acob, M., Ghazali, H. M. Varith, J., Chang, L.S. & Manaf, Y. (2020). Effect of Processing Methods on Vitamin
Profile, Antioxidant Properties and Total Phenolic Contents of Coconut (Cocos nucifera L.) sugar syrup. Journal of the Science of Food and Agriculture.
https://doi.org/10.1002/jsfa.10446.
2) Sujinda, N., Varith, J., Jaturonglumlert, S. & Shamsudin, R. (2020). Closed-Loop Temperature Control during Microwave Freeze Drying of Carrot Slices. Maejo
International Journal of Science and Technology, 14 (1), 81-92.
3) Abd rahman, N., A, I., Nadiah, N., Varith, J., & Shamsudin, R. (2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) Pomace Residue
under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27, 57-66.
4) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., & Phimphimol, J. (2019). The Effect of Packaging Materials on the Quality of Freshness of Longan
Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Pertanika Journal of Science and Technology, 27(S1), 159-168.
5) Sintuya, P., Narkprasom, K., Jaturonglumlert, S., Whangchai, N., Peng-Ont, D. and Varith, J. (2018). Effect of gaseous ozone fumigation on organophosphate
pesticide degradation of dried chilies.Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473-481.

2. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

รองศำสตรำจำรย์

วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร

วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) นนท์ ปิ่นเงิน และ พูนพัฒน์ พูนน้อย, (2562), กำรพัฒนำรำสป์เบอร์รไี พสำหรับควบคุมระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วครำวเพื่อกำรขยำยพันธุ์พืช.วำรสำรวิศวกรรมสำรเกษม
บัณฑิต, 9(3),141-156.
2) พูนพัฒน์ พูนน้อย และประดิษฐ์ เวียงคำ, (2562,28 -29 มีนำคม 2562).กำรคัดแยกลำไยอบแห้งที่มีรอยแตกและครำบนำหมำกด้วยวิธีวิเครำะห์ภำพถ่ำย[กำรบรรยำย].
กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมอำหำรแห่งชำติ ครังที่ 5, นครรำชสีมำ,ประเทศไทย.
3) Daungban S., Pumisutapon P., Topoonyanont N. and Poonnoy P., (2017), “Effects of Explants Divisionby Cutting, Concentrations of TDZ and Number of Sub-culture
Cycles on Propagation of ‘KluaiHom Thong’ Banana in a Temporary Immersion Bioreactor System”, Thai Journal of Science and Technology, Vol.6 (1), pp 89-99
4) หทัยรัตน์ พลชำตรี, เนตรนภำ อินสลุด และพูนพัฒน์ พูนน้อย, (2560), ผลของวัสดุและสภำพกำรเก็บรักษำข้ำวกล้องนึ่งเฉดสีตอ่ กำรเปลี่ยนแปลงสีและปริมำณแอนโธไซ
ยำนิน.วำรสำรแก่นเกษตร, 45(1), 1066-1073.

3. ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์

Ph.D Food Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Nukrob Narkprasom, Atchara Laoprasert and Kanjana Narkprasom. (2020,24 July). Optimization of microwave assisted extraction of
total phenolic from Citrus reticulate Blanco peels. The 12th international Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silapakorn University,Bangkok Thailand.
2) Kanjana Narkprasom, Phanat Saengcharoenrat, Sumit Chueamchaitrakun, Thongla Pukumvong and Nukrob Narkprasom. (2020,24
July). The 12th international Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silapakorn
University, Bangkok,Thailand.
3) อัจฉรำ เหล่ำประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร, กำญจนำ นำคประสม และนักรบ นาคประสม. (2563). กำรหำสภำวะที่เหมำะสมของกำรสกั ด
เพคตินจำกเปลือกส้มเขียวหวำนโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 28(10),
1802-1812.
4) ณิชกุล เทียนไทย, จตุรภัทร วำฤทธิ์, นักรบ นาคประสม, รัฐพงศ์ ปกแก้ว และกำญจนำ นำคประสม. (2563). กำรเพิ่มควำมคงตัวของแอนโท
ไซยำนินจำก กระชำยดำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28(10), 1834-1844.
5) สุภิญญำ สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ, ดวงพร อมรเลิศไพศำล, กำญจนำ นำคประสม และนักรบ นาคประสม. (2563). กำรเอนแคป
ซูเลชันสำรสกัดจำกปลีกล้วยด้วยกำรทำแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(2), 448-463.
4. อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์
อำจำรย์
Ph.D.Agricultural Engineering
วุฒิตรง
วท.ม.เทคโนโลยีกำรอำหำร
วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. กำญจนำ นำคประสม, หยำดฝน ทะนงกำรกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ , และ นักรบ นำคประสม. (2562). กำรหำสภำวะที่เหมำะสมในกำร
สกัดสำรฟีนอลิกทังหมดจำกเมล็ดลำไยโดยวิธีไมโครเวฟร่วม.วำรสำรวิทยำศำสตร์บูรพำ, 24 (1): 48-63.
2. ปริญญำ ไชยำเทพ, อำนนท์ กลิ่นยี่สุ่น, สิปปกร สวัสดิ์สุขโข, ภานาถ แสงเจริญรัตน์, นักรบ นำคประสม, และกำญจนำ นำคประสม. (2562,4
- 5 กรกฎำคม). กำรลดต้นทุนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพของพนักงำนในสำยกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ปลำกระป๋อง: กรณีศึกษำ บริษัท
ไทยยู เ นี่ ย น กรุ๊ ป จ ำกั ด (มหำชน). กำรประชุ ม วิ ช ำกำรระดั บ ชำติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and
Management 2019 (COCEAM 2019),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ,นครนำยก,ประเทศไทย.
3. Muangrat,R., and Saengcharoenrat, P. (2018). Effect of processing conditions of hot pressurized solvent extraction in batch reactor on
anthocyanins of purple field corn. CIGR Journal, 20(2), 173-182.
4. นักรบ นำคประสม, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ , มุกริน หนูคง, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ , และ กำญจนำ นำคประสม.
(2560,24-26 มีนำคม). กำรพัฒนำสูตรที่เหมำะสมสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจำกฝำงโดยวิธีกำรออกแบบกำรทดลองแบบผสม {ภำค
บรรยำย]. กำรประชุมวิชำกำรชมรมคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. ครังที่ 7 “ทรัพยำกรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น,ขอนแก่น,ประเทศไทย.
5. Muangrat,R., Williams, P.T., and Saengcharoenrat, P. (2017). Subcritical solvent extraction of totalanthocyanins from dried purple waxy
corn: Influence of process conditions. Journal of Foodprocessing and preservation, 41(6),https://doi.org/10.1111/jfpp.13252.
5. อ.มุกริน หนูคง
อำจำรย์
M.Sc.Agricultural and Biological
วุฒิตรง
Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. นักรบ นำคประสม, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ , มุกริน หนูคง, ภำนำถ แสงเจริญรัต น์ , และ กำญจนำ นำคประสม.
(2560,24-26 มีนำคม). กำรพัฒนำสูตรที่เหมำะสมสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจำกฝำงโดยวิธีกำรออกแบบกำรทดลองแบบผสม {ภำค
บรรยำย]. กำรประชุมวิชำกำรชมรมคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. ครังที่ 7 “ทรัพยำกรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น,ขอนแก่น,ประเทศไทย.

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
3.2 มีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
3.3 ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มำกกว่ำหนึ่งหลักสูตร
อำจำรย์ประจำหลักสูตรฯ มีจ ำนวน 10 คน มีคุณ วุฒิขันต่ำปริญญำโทหรือมีตำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็น
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตังให้บุ คคลดำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เอกสำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร
อำจำรย์ประจำหลักสูตร) มีรำยชื่อดังนี
ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. Biological Systems
Engineering
M.Sc. Master of Science in
Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Asghar, M. Yusof, Y.A., Noriznan Mokhtar, M., Ya'acob, M., Ghazali, H. M. Varith, J., Chang, L.S. & Manaf, Y. (2020). Effect
of Processing Methods on Vitamin Profile, Antioxidant Properties and Total Phenolic Contents of Coconut (Cocos nucifera L.)
sugar syrup. Journal of the Science of Food and Agriculture. https://doi.org/10.1002/jsfa.10446.
2) Sujinda, N., Varith, J., Jaturonglumlert, S. & Shamsudin, R. (2020). Closed-Loop Temperature Control during Microwave
Freeze Drying of Carrot Slices. Maejo International Journal of Science and Technology, 14 (1), 81-92.
3) Abd rahman, N., A, I., Nadiah, N., Varith, J., & Shamsudin, R. (2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus
grandis (L.) Osbeck) Pomace Residue under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27, 57-66.
4) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., & Phimphimol, J. (2019). The Effect of Packaging Materials on
the Quality of Freshness of Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Pertanika Journal of Science and
Technology, 27(S1), 159-168.
5) Sintuya, P., Narkprasom, K., Jaturonglumlert, S., Whangchai, N., Peng-Ont, D. and Varith, J. (2018). Effect of gaseous
ozone fumigation on organophosphate pesticide degradation of dried chilies.Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473481.

2. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

รองศำสตรำจำรย์

วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร

วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) นนท์ ปิ่นเงิน และ พูนพัฒน์ พูนน้อย, (2562), กำรพัฒนำรำสป์เบอร์รีไพสำหรับควบคุมระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วครำวเพื่ อกำร
ขยำยพันธุ์พชื .วำรสำรวิศวกรรมสำรเกษมบัณฑิต, 9(3),141-156.
2) พูนพัฒน์ พูนน้อย และประดิษฐ์ เวียงคำ, (2562,28 -29 มีนำคม 2562).กำรคัดแยกลำไยอบแห้งที่มีรอยแตกและครำบนำหมำก
ด้วยวิธีวเิ ครำะห์ภำพถ่ำย[กำรบรรยำย]. กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมอำหำรแห่งชำติ ครังที่ 5, นครรำชสีมำ,ประเทศไทย.
3) Daungban S., Pumisutapon P., Topoonyanont N. and Poonnoy P., (2017), “Effects of Explants Divisionby Cutting, Concentrations
of TDZ and Number of Sub-culture Cycles on Propagation of ‘KluaiHom Thong’ Banana in a Temporary Immersion Bioreactor
System”, Thai Journal of Science and Technology, Vol.6 (1), pp 89-99
4) หทัยรัตน์ พลชำตรี, เนตรนภำ อินสลุด และพูนพัฒน์ พูนน้อย, (2560), ผลของวัสดุและสภำพกำรเก็บรักษำข้ำวกล้องนึ่งเฉดสี ต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสีและปริมำณแอนโธไซยำนิน.วำรสำรแก่นเกษตร, 45(1), 1066-1073.
3. ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
Ph.D Food Engineering
วุฒิตรง
วศ.ม. วิศวกรรมกำรอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Nukrob Narkprasom, Atchara Laoprasert and Kanjana Narkprasom. (2020,24 July). Optimization of microwave assisted
extraction of total phenolic from Citrus reticulate Blanco peels. The 12th international Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silapakorn University,Bangkok Thailand.
2) Kanjana Narkprasom, Phanat Saengcharoenrat, Sumit Chueamchaitrakun, Thongla Pukumvong and Nukrob Narkprasom.
(2020,24 July). The 12th international Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XII), Silapakorn University, Bangkok,Thailand.
3) อัจฉรำ เหล่ำประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร, กำญจนำ นำคประสม และนักรบ นาคประสม. (2563). กำรหำสภำวะที่เหมำะสม
ของกำรสกั ด เพคติ น จำกเปลื อ กส้ ม เขี ย วหวำนโดยเทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว ม . วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโ ลยี ,
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 28(10), 1802-1812.
4) ณิชกุล เทียนไทย, จตุรภัทร วำฤทธิ์, นักรบ นาคประสม, รัฐพงศ์ ปกแก้ว และกำญจนำ นำคประสม. (2563). กำรเพิ่มควำมคงตัว
ของแอนโทไซยำนินจำก กระชำยดำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28(10), 1834-1844.
5) สุภิญญำ สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ, ดวงพร อมรเลิศไพศำล, กำญจนำ นำคประสม และนักรบ นาคประสม. (2563).
กำรเอนแคปซูเลชันสำรสกัดจำกปลีกล้วยด้วยกำรทำแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(2), 448-463.
4. อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์
อำจำรย์
Ph.D.Agricultural Engineering
วุฒิตรง
วท.ม.เทคโนโลยีกำรอำหำร
ว ท . บ . วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีกำรอำหำร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. กำญจนำ นำคประสม, หยำดฝน ทะนงกำรกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์, และ นักรบ นำคประสม. (2562). กำรหำสภำวะที่เหมำะสม
ในกำรสกัดสำรฟีนอลิกทังหมดจำกเมล็ดลำไยโดยวิธีไมโครเวฟร่วม.วำรสำรวิทยำศำสตร์บูรพำ, 24 (1): 48-63.
2. ปริญญำ ไชยำเทพ, อำนนท์ กลิ่นยี่สุ่น, สิปปกร สวัสดิ์สุขโข, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ , นักรบ นำคประสม, และกำญจนำ นำค
ประสม. (2562,4 - 5 กรกฎำคม). กำรลดต้นทุนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพของพนักงำนในสำยกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ปลำ
กระป๋อง: กรณีศึกษำ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน). กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ The Consortium of Cooperative

Education in Agro-Industry and Management 2019 (COCEAM 2019),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนื อ ,
นครนำยก,ประเทศไทย.
3. Muangrat,R., and Saengcharoenrat, P. (2018). Effect of processing conditions of hot pressurized solvent extraction in batch
reactor on anthocyanins of purple field corn. CIGR Journal, 20(2), 173-182.
4. นักรบ นำคประสม, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ , มุกริน หนูคง, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ , และ กำญจนำ นำค
ประสม. (2560,24-26 มีนำคม). กำรพัฒนำสูตรที่ เหมำะสมส ำหรั บ เครื่ องดื่ม สมุ นไพรจำกฝำงโดยวิธี ก ำรออกแบบกำร
ทดลองแบบผสม{ภำคบรรยำย]. กำรประชุมวิชำกำรชมรมคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. ครังที่ 7 “ทรัพยำกรไทย หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน”มหำวิทยำลัยขอนแก่น,ขอนแก่น,ประเทศไทย.
5. Muangrat,R., Williams, P.T., and Saengcharoenrat, P. (2017). Subcritical solvent extraction of totalanthocyanins from dried
purple waxy corn: Influence of process conditions. Journal of Foodprocessing and preservation,
41(6),https://doi.org/10.1111/jfpp.13252.
5. อ.มุกริน หนูคง
อำจำรย์
M.Sc.Agricultural and
วุฒิตรง
Biological Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. นักรบ นำคประสม, หยำดฝน ทนงกำรกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ , มุกริน หนูคง, ภำนำถ แสงเจริญรัตน์ , และ กำญจนำ นำค
ประสม. (2560,24-26 มีนำคม). กำรพัฒนำสูตรที่ เหมำะสมส ำหรั บ เครื่ องดื่ม สมุ นไพรจำกฝำงโดยวิธี ก ำรออกแบบกำร
ทดลองแบบผสม{ภำคบรรยำย]. กำรประชุมวิชำกำรชมรมคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. ครังที่ 7 “ทรัพยำกรไทย หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน”มหำวิทยำลัยขอนแก่น,ขอนแก่น,ประเทศไทย.
6. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ รองศำสตรำจำรย์
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วุฒิตรง
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงำน
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Suriwong, V., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Narkprasom, K. and Nitatwichit, C. (2020). Crystallisation behaviour of
sunflower and longan honey with glucose addition by absorbance measurement. International Food Research Journal,
Vol.27(4), pp. 724 - 734.
2) Sakawduan Kaewdam, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Chanawat Nitatwichit and Kanjana Narkprasom.
(2020). Effect of isothermal and thermal diffusion on aqueous two-phase extraction for the purification of Cphycocyanin from Spirulina platensis. International Food Research Journal, Vol.27(2), pp. 280 - 286.
3) Phirunrat Thaisamak, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Kanjana Narkprasom and Chanawat Nitatwichit. (2020).
Effect of combined between microbubble and ultrasonic of C-phycocyanin extraction from S. Platensis. International Journal
of GEOMATE, Vol.18, Issue 65, pp. 124 - 131.
7. ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วุฒิตรง
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
1) Sakawduan Kaewdam, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Chanawat Nitatwichit and Kanjana Narkprasom. (2020).
Effect of isothermal and thermal diffusion on aqueous two-phase extraction for the purification of C-phycocyanin from
Spirulina platensis. International Food Research Journal,27(2),280 - 286.
2) Suriwong, V., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Narkprasom, K. and Nitatwichit, C. (2020). Crystallisation behaviour of sunflower
and longan honey with glucose addition by absorbance measurement. International Food Research Journal, 27(4), 724 734.

3) Phirunrat Thaisamak, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Kanjana Narkprasom and Chanawat Nitatwichit. (2020).
Effect of combined between microbubble and ultrasonic of C-phycocyanin extraction from S. Platensis. International Journal
of GEOMATE, Vol.18, Issue 65,124 - 131.
8. ผศ.ดร.หยำดฝน ทนงกำรกิจ
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
วศ.ด. วิศวกรรมอำหำร
วุฒิตรง
วท.ม วิทยำกำรหลังกำรเก็บ
เกี่ยว
วท.บ วิ ศ วกรรมกระบวนกำร
อำหำร
1) Tanongkankit, Y., Kalantakasuwan, S., Varith, J., & Narkprasom, K. (2020). Ultrasonic−assisted Extraction of Allicin and Its
Stability during Storage. Food and Applied Bioscience Journal, 7(2), 17-31.
2) Poonyaporn Sanpang, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit, and Yardfon Tanongkankit. (2020,24 July).
Investigation of Physicochemical Properties for Kaffir Lime Leaves Drying Using Heat Pump System. The 12th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII) , Silpakorn University,
Bangkok,Thailand.
3 ) Kanyawee Kanthamoon, Jaturapatr Varith, Kanjana Narkprasom and Yardfon Tanongkankit. (2020,24 July). Application of
Pulsed Electric Field for Extraction of Soy Protein. The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University,Bangkok,Thailand.
9. ผศ.ดร.กำญจนำ นำคประสม
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
Ph.D.Food Processing
วุฒิตรง
วศ.ม. วิศวกรรมอำหำร
วท.บเทคโนโลยีอุ ต สำหกรรม
อำหำร
1) Kanjana Narkprasom, Phanat Saengcharoenrat, Sumit Chueamchaitrakun, Thongla Pukumvong and Nukrob Narkprasom.
(2020,24 July). Development of Organic Coffee (Coffea Arabica L.) for Instant Coffee Tablet. The 12th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII),Silpakorn University,
Bangkok,Thailand.
2) Nukrob Narkprasom, Atchara Laoprasert, and Kanjana Narkprasom. (2020,24 July). Optimization of Microwave assisted
extraction of Total Phenolic from Citrus reticulate Blanco Peels. The 12th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University,Bangkok,Thailand.
3) Kanyawee Kanthamoon, Jaturapatr Varith, Kanjana Narkprasom and Yardfon Tanongkankit. (2020,24 July). Application of
Pulsed Electric Field for Extraction of Soy Protein.The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation
for Sustainable Well-Being (STISWB XII) , Silpakorn University, Bangkok,Thailand.
10. ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวรำชันย์
ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์
Ph.D. Food Engineering and
วุฒิตรง
Bioprocess Technology
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร
1) ฤทธิชัย อัศวราชันย์, เสมอขวัญ ตันติกุล, บุญธรรม บุญเลำ อุดร อำวำสพรม และพันนุมำศ ทองกระจ่ำง. (2564). กำรพัฒนำกำร
อบแห้งดอกเก๊กฮวย ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงรำย. วำรสำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำเชิงพืนที่, 13(2), 92-105.
2) Jongyingcharoen, J.S., P. Wuttigarn and R. Assawarachan. (2019). Hot air drying of coconut residue: shelf life, drying
characteristics, and product quality, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES), 301-012033, 1-6.
3) ฤทธิชัย อัศวราชันย์. (2560). กำรแปรรูปอำหำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 22(2), 41-48.

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำที่สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
4.1.2 หำกเป็นอำจำรย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นประกำศใช้
ี
อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญำตรีได้
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโท หรือคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และ
4.2.2 มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องวิชำที่สอนไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
4.2.3 ทังนี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบวิชำนัน
อำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิขันต่ำปริญญำโท หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนันหรือสำขำวิชำที่สัมพัน ธ์กัน หรือในสำขำวิชำของรำยวิ ชำที่ส อน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญำตรี พ.ศ. 2558 และ ข้ อ บั ง คั บ สภำวิ ศ วกรว่ ำ ด้ ว ยกำรรั บ รองปริ ญ ญำ
ประกำศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 โดยมีรำยละเอียด
ดังนี
1. อาจารย์ประจา จานวน 21 คน
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

รายวิชาที่สอน

วอ440 สุขลักษณะ
และสุขำภิบำลเพื่อ
กำรออกแบบโรงงำน
อำหำร
วอ490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ313 คุณสมบัติทำง
กำยภำพของผลผลิต
เกษตรและอำหำร
วอ310 วิศวกรรม
กระบวนกำรแปรรูป
อำหำร
วอ490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร

1

รศ.ดร.จตุรภัทร วำฤทธิ์

รองศำสตรำจำรย์ Ph.D. Biological Systems
Engineering
M.Sc. Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำ
หกำร

วุฒิตรง

2

รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

รองศำสตรำจำรย์ วศ.ด.วิศวกรรมอำหำร
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

วุฒิตรง

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

3

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ

รองศำสตรำจำรย์ วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงำน
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิตรง

4

รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

วุฒิตรง

5

รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล

รองศำสตรำจำรย์ วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำง
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
รองศำสตรำจำรย์ กศ.ม.จิตวิทยำกำรศึกษำ
วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

6

ผศ.ดร.นักรบ นำคประสม

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

Ph.D Food Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมกำร
อำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

วุฒิตรง

7

ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวรำชันย์

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

Ph.D. Food Engineering
and Bioprocess
Technology
วศ.ม.วิศวกรรมอำหำร
วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร

วุฒิตรง

วุฒิตรง

รายวิชาที่สอน

วอ312 กำรควบคุม
กระบวนกำรแปรรูป
อำหำร
วอ431 กำรตรวจสอบ
คุณภำพอำหำรด้วยวิธี
วิเครำะห์ภำพถ่ำย
วอ410 คอมพิวเตอร์
ช่วยในงำนออกแบบ
ทำงวิศวกรรมอำหำร
วอ498 กำรเรียนรู้
อิสระ
วก492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
วก491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
วก492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
10404102
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับวิศวกร
10404103 เขียนแบบ
วิศวกรรม
วก120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
วอ490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ491 ปฏิบัติกำร
ทดลองทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ497 สหกิจศึกษำ
วอ498 กำรเรียนรู้
อิสระ
วอ311 หน่วยปฎิบัติ
กำรทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ497 สหกิจศึกษำ

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

รายวิชาที่สอน

10404100 ควำมรู้
เบืองต้นทำงวิชำชีพ
วิศวกรรม
วอ497 สหกิจศึกษำ
วอ498 กำรเรียนรู้
อิสระ
วก120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
ว326 วิศวกรรมกำร
แปรรูปผักและผลไม้
วอ490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ491 ปฏิบัติกำร
ทดลองทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ497 สหกิจศึกษำ
วอ498 กำรเรียนรู้
อิสระ
วอ201 เคมีอำหำร
และจุลชีววิทยำ
เบืองต้นทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ485 กำรออกแบบ
และควบคุม
กระบวนกำรทำงำน
ของเครื่องฆ่ำเซือ
อำหำรในภำชนะปิด
สนิท
10404102
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับวิศวกร
วก120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
วอ325 เทคโนโลยี
กระบวนกำรผลิต
อำหำรแปรรูปขันต้น

8

ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม.วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิตรง

9

ผศ.ดร.กำญจนำ นำคประสม

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

Ph.D. Food Processing
วศ.ม. วิศวกรรมอำหำร
วท.บเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมอำหำร

วุฒิตรง

10

ผศ.ดร.หยำดฝน ทนงกำรกิจ

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

วศ.ด.วิศวกรรมอำหำร
วท.มวิทยำกำรหลังกำร
เก็บเกี่ยว
วท.บวิศวกรรม
กระบวนกำรอำหำร

วุฒิตรง

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

11

ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

12

รศ.ดร.สุเนตร สืบค้ำ

13

ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่

14

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย

15

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กำญจนประโชติ

16

ผศ.ดร.ทิพำพร คำแดง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ปร.ด.วิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกำรอำหำร
วท.บ.อุตสำหกรรมเกษตร

วุฒิตรง

รองศำสตรำจำรย์ Ph.D. Agricultural Process
Engineering
วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
วท.บ.เกษตรศึกษำ เกษตร
กลวิธำน
ผู้ชว่ ย
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ศำสตรำจำรย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ชว่ ย
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ศำสตรำจำรย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ชว่ ย
Ph.D. Bio-Industrial
ศำสตรำจำรย์
Mechatronics Engineering
วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ผู้ชว่ ย
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ศำสตรำจำรย์
วศ.บ.วิศวกรรมอำหำร

วุฒิตรง

รายวิชาที่สอน

วอ490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ491 ปฏิบัติกำร
ทดลองทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ497 สหกิจศึกษำ
วอ498 กำรเรียนรู้
อิสระ
วอ201 เคมีอำหำร
และจุลชีววิทยำ
เบืองต้นทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ325 เทคโนโลยี
กระบวนกำรผลิต
อำหำรแปรรูปขันต้น
วก367 วิศวกรรม
อำหำร 2
วอ491 ปฏิบัติกำร
ทดลองทำงวิศวกรรม
อำหำร
วก491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
วก492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2

วุฒิตรง

วก491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1

วุฒิตรง

วก491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1

วุฒิตรง

วก491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1

วุฒิตรง

วก492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

17

ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผู้ชว่ ย
ศำสตรำจำรย์

18

อ.ดร.ภำนำถ แสงเจริญรัตน์

อำจำรย์

19

อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ

20

อ.มุกริน หนูคง

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

รายวิชาที่สอน

Ph.D. Polymer
Engineering
วท.บ.วัสดุศำสตร
Ph.D. Agricultural
Engineering
วท.ม.เทคโนโลยีกำร
อำหำร
วท.บ.วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร

วุฒิตรง

10401110 วัสดุ
วิศวกรรม

วุฒิตรง

อำจำรย์

วศ.ด.วิศวกรรมพลังงำน
วศ.ม.วิศวกรรมเครือ่ งกล
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

วุฒิตรง

อำจำรย์

M.Sc. Agricultural and
Biological Engineering
วศ.บ.วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

วุฒิตรง

10400407 ทักษะ
ดิจทิ ัลในศตวรรษที่ 21
วก367 วิศวกรรม
อำหำร 2
วอ490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ491 ปฏิบัติกำร
ทดลองทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร
วก491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
วก492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2
10400407 ทักษะ
ดิจทิ ัลในศตวรรษที่ 21
10404102
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับวิศวกร
10404103 เขียนแบบ
วิศวกรรม
วก120 คอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกร
วอ340 กำรควบคุม
คุณภำพใน
อุตสำหกรรมอำหำร
และกำรจัดกำรด้ำน
วิศวกรรมอำหำร
วอ490 สัมมนำทำง
วิศวกรรมอำหำร
วอ 491 ปฏิบัติกำร
ทดลองทำงวิศวกรรม
อำหำร
วอ492 โครงงำนทำง
วิศวกรรมอำหำร

ลาดับ

21

ชื่อ-นามสกุล

อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

วศ.ม.เทคโนโลยีอุณหภำพ
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิตรง

รายวิชาที่สอน

วอ497 สหกิจศึกษำ
วอ498 กำรเรียนรู้
อิสระ
วอ324 วิศวกรรม
กระบวนกำรและ
เทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ์อำหำรที่
แปรรูปจำกนม
วก491 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 1
วก492 ปฏิบัติกำรทำง
วิศวกรรม 2

2. อาจารย์พิเศษ จานวน - คน
ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ไม่มีอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรืออย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี
1. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมกำรวิชำกำรของคณะ
4. คณะกรรมกำรประจำคณะ
5. คณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย
6. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
7. สภำมหำวิทยำลัย
8. กำรดำเนินกำรประเมินควำมสอดคล้องตำมระบบ CHE CO

ในกำรประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563
ในกำรประชุมครังที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563
ในกำรประชุม ครังที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
ในกำรประชุมครังที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
ในกำรประชุม ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564
ในกำรประชุม ครังที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564
ในกำรประชุม ครังที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2564
ผ่ำนกำรรับทรำบจำก สกอ. ในระบบ
CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 25654

