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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ 

        หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554       
 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่         คณะอุตสาหกรรมเกษตร       ภาควชิาเทคโนโลยีวสัดุภัณฑ์ 

 

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร   
ภาษาไทย:    วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ 
ภาษาองักฤษ:    Master of Science Program in Packaging Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ภาษาไทย        ช่ือเตม็ (ไทย): วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ)์        
             ช่ือยอ่ (ไทย) : วท.ม.  (เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์)                   
ภาษาองักฤษ   ช่ือเตม็ (องักฤษ): Master of Science (Packaging Technology)                 
    ช่ือยอ่ (องักฤษ): M.Sc. (Packaging Technology)     

3. วชิาเอก (ถ้ามี) 
 -   

 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
36   หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท หลกัสูตร 2 ปี 
 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......ภาษาองักฤษ.......... 
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5.3 การรับนักศึกษา 
  รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนกัศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 

 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
  เป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากสถาบนัอ่ืน 
      ช่ือสถาบนั..................................................................................................................................... 

      รูปแบบของความร่วมมือสนบัสนุน............................................................................................. 
  เป็นหลกัสูตรร่วมกบัสถาบนัอ่ืน 
                   ช่ือสถาบนั....................................................................... ประเทศ .............................................. 
                   รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้ริญญา 
  ร่วมมือกนั โดยสถาบนัฯ อ่ืน เป็นผูใ้หป้ริญญา 
  ร่วมมือกนั โดยผูศึ้กษาอาจไดรั้บปริญญาจากสองสถาบนั (หรือมากกวา่ 2 สถาบนั) 

 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
  ใหป้ริญญามากกวา่ 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  
 หลกัสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554 

ปรับปรุงมาจากหลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์พ.ศ.  2549 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวชิาการ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี …… 120 (2/2554) …….  
เม่ือวนัท่ี ......4....... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. .......2554........ 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี .....330 (3/2554)....…. 
เม่ือวนัท่ี........23.......... เดือน.....เมษายน..... พ.ศ. .......2554...... 
ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์ร (ถา้มี)…………………………………………………… 
เม่ือวนัท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2555 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  
1) พนกังานฝ่ายผลิต/ ฝ่ายประกนัคุณภาพ/ ฝ่ายออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ/์ ฝ่ายวางแผนและควบคุม

การผลิต/ ฝ่ายคลงัสินคา้และขนส่ง และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเกษตร 

2) นกัวชิาการ/ นกัวจิยัและนกัพฒันาและออกแบบดา้นบรรจุภณัฑ ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3) เจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบับรรจุภณัฑใ์นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
4) ครูและอาจารยใ์นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
5) ผูป้ระกอบการอิสระทางดา้นการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร    

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   
 ในสถานท่ีตั้งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ในสถานท่ีตั้งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขต………….คณะ…………………………. 
 นอกสถานท่ีตั้ง ไดแ้ก่  .....................................................................................................  
 
 
 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
วุฒิการศึกษาระดบั 

ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 อาจารย ์ นายศุภชยั ภิสชัเพญ็ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2539 
Ph.D. (Packaging), Michigan State U., U.S.A., 2545 

 ผศ. นายธรรมนูญ  
โปรดปราน 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2537 
M.Sc. (Polymer Science & Engineering), Lehigh U., U.S.A., 2542 
Ph.D. (Macromolecular Science & Engineering), Case Western 
Reserve  U., U.S.A., 2547 

 ผศ. นายเถวียน วิทยา วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2537 
วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภณัฑป์ระมง), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
ปร.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2547 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
    การพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรจะสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555–2559) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงและพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอย่างกา้วกระโดด ซ่ึง
รวมถึงความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีทางบรรจุภณัฑ์ ก่อให้เกิดทั้งความเปล่ียนแปลง โอกาสและ
ภยัคุกคามทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมของบุคลากรให้ทนัต่อเทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงันั้นการบริหารจดัการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นส่ิงจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์
เทคโนโลยีด้านบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะผสมผสานกบัจุดแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้ง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายของประเทศไทยท่ีเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
โดยจ าเป็นตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาและเพิ่มมูลค่าสินคา้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการบรรจุและบรรจุ
ภณัฑ์ทนัสมยั  ซ่ึงตอ้งใช้บุคลากรทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นจ านวนมาก 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  
การขยายตวัของจ านวนประชากรโลกมีผลต่อความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต

อาหารและอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่อาหาร  ประเทศไทยซ่ึงเป็นผูน้ าในด้านการผลิตและส่งออกสินคา้ของโลก 
ประกอบกบัปัจจุบนัประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใน
ระดบัอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายตามกลุ่ม
สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความตอ้งการดา้นบรรจุภณัฑ์
เพื่อท าหนา้ท่ีป้องกนัและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีจ  าเป็นจะตอ้งใชน้กัเทคโนโลยีทางบรรจุภณัฑ์
จ านวนมากที่มีความรู้ความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะช่วยช้ีน า
และขบัเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสังคมไทยท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ท าให้มีความจ าเป็น 
ตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจโลก และ
ประเทศ รวมทั้งความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ขอ้เสนอแนะของผูส้อน ขอ้ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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โดยมุ่งเนน้การผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีทางบรรจุภณัฑ์ซ่ึงมีทกัษะ 
ความรู้ทางดา้นวสัดุ  บรรจุภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั มีความรู้ทางดา้นภาษา  คอมพิวเตอร์และการ
จดัการท่ีทนัสมยั  ตลอดจนทกัษะในการวิจยั พฒันา และแกปั้ญหาของภาคอุตสาหกรรมไดอ้ย่างเป็นระบบ
และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขา้ใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีทางบรรจุภณัฑ์ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรม โดยตอ้งปฏิบติัตนอย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของ
มหาวทิยาลยัดา้นมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยแีละการวจิยั และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและมีคุณธรรม 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
จากพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีประกอบดว้ยการผลิตบณัฑิต บริการวิชาการ การวิจยั และการท านุ

บ ารุงวฒันธรรม โดยการผลิตบณัฑิตจะมุ่งเนน้บณัฑิตท่ีมีความสามารถตรงกบัทรัพยากรของประเทศ บริการ
วชิาการใหก้บัสาธารณะได ้ อยา่งไรก็ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัฯ เนน้การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ซ่ึงมุ่งเนน้
สู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยัและมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม     
เน่ืองจาก การแข่งขนัทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศท าให้มีการน าเทคโนโลยีทางบรรจุภณัฑ์มา
ใช้กบัผลิตภณัฑ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลิตภณัฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารท าให้ตลาดแรงงานตอ้งการ
บณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถดา้นเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์เพิ่มมากข้ึน ดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเน้น
และส่งเสริมการผลิตบุคลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถทั้งดา้นทฤษฎีและความสามารถเชิงปฏิบติัการท่ี
เน้นถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผูบ้ริโภค และสามารถเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถของบณัฑิตใหท้ดัเทียมกบัสถาบนัการศึกษา อ่ืนท่ีมีช่ือเสียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่  

 □   หมวดวชิาเลือก ซ่ึงเปิดสอนโดย หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จ านวน 7 รายวิชา ไดแ้ก่ 
 460-515 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
   (Managerial Economics and Sufficiency Economics) 
  460-521 การบญัชีเพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
   (Managerial Accounting) 
  460-531 การจดัการการเงิน  3(3-0-6) 
   (Financial Management) 
  460-551 การจดัการองคก์รและทุนทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)  
    (Organizational Management Human Resources Capital) 
  460-613 นวตักรรมและการสร้างคุณค่า 3(3-0-6)  
   (Innovation and Value Creation) 
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  460-642 การตลาดโลก 3(3-0-6)  
   (Global Marketing) 
  460-643 การจดัการระบบจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ 3(3-0-6)  
   (Logistics Management) 
 □   หมวดวชิาเลือก ซ่ึงเปิดสอนโดยหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอีาหาร จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

  850-515   เทคโนโลยแีป้ง 3(2-3-4) 
   (Starch Technology) 
  850-517 สมบติัทางกายภาพและวศิวกรรมของอาหารและวสัดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
   (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 

 □   หมวดวชิาเลือก ซ่ึงเปิดสอนโดย หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร จ านวน 11 รายวชิา ไดแ้ก่ 

 857-512   การจดัการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4)  
  (Agro-Industry Supply Chain Management) 
 857-513 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Production Planning and Control in Agro-Industry) 
 857-514  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร                   3(2-3-4) 
  (Agro-Industry Plant Design) 
 857-515 การจดัการวตัถุดิบและคลงัสินคา้อุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Raw Material and Inventory Management in Agro-Industry) 
 857-516  การจดัการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร      3(2-3-4)  
  (Productivity Management in Agro-Industry) 
 857-517 ระบบควบคุมอตัโนมติัในอุตสาหกรรมเกษตร            3(1-4-4) 
  (Automation System in Agro-Industry) 
 857-522  ระบบการจดัการคุณภาพและความปลอดภยัตลอด 3(2-3-4) 
  ห่วงโซ่อาหาร  
  (Food Chain Quality and Safety Management System) 
 857-523  การออกแบบและวเิคราะห์แผนการทดลองส าหรับ 3(2-3-4)  
  งานอุตสาหกรรมเกษตร 
  (Design and Analysis of Experiments for Agro-Industry) 

 857-531  การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Business Management) 
  857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร           3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Marketing) 
 857-534 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตร           3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Entrepreneurship) 
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13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มอบหมายอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ควบคุมดูแลกระบวนการจัดการเรียนก ารสอนให้

สอดคลอ้งกบัแผนการเรียนเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
2) มอบหมายอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร พิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนโดย

คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
3) แต่งตั้งผูจ้ดัการรายวชิาทุกรายวชิา เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานกบัภาควิชา อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา

ในการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 

หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์มุ่งเนน้ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้  
ความสามารถในการวิจยั วิเคราะห์ ปรับปรุงและพฒันาสมบติัของวสัดุชีวภาพและวสัดุสังเคราะห์ เพื่อการ
พฒันาเป็นบรรจุภณัฑ ์ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของวสัดุบรรจุภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ โดยค านึงถึงความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั ตลอดจนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพฒันาและปรับปรุงวสัดุบรรจุภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมี
มูลค่าเพิ่มข้ึน พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชีพ 

1.2 ความส าคัญ 
เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์จดัเป็นเทคโนโลยีสาขาหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศ  

เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภท  เช่น อุตสาหกรรมอาหาร  

อุตสาหกรรมยา   อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค  เป็นตน้  โดย “บรรจุภณัฑ์” มีบทบาทส าคญัในการปกป้อง 

คุม้ครอง รักษาคุณภาพและส่งเสริมการตลาด ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้ ดงันั้นบทบาทของบรรจุภณัฑ์

จึงมีความส าคญัต่อประเทศไทยในการกา้วสู่การเป็นผูน้ าดา้นการส่งออก  โดยในแต่ละปีพบว่ามีการบริโภค

และส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลายหม่ืนล้านบาท อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญอย่างหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการส่งออกคือความเสียหายของผลิตภณัฑ์ในระหวา่งการเก็บ การขนส่งและการวางจ าหน่าย   

ซ่ึงสาเหตุส าคญัส่วนหน่ึงของความสูญเสียดงักล่าวคือ การขาดบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อวิจยั คิดคน้และ
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พฒันาทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซ่ึงคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรไดต้ระหนกัถึงปัญหาและความส าคญัของการสร้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและ

องค์ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์ เพื่อรองรับกบัการขยายตวั การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยี โดยเฉพาะกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์จะตอ้งกา้วไปให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง เพื่อให้สามารถผลิต

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาด    โดยหลกัสูตรเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์น้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมี

การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนัเป็นหลกั โดยมุ่งเนน้ให้บณัฑิตมี

ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั ปรับปรุงและพฒันาสมบติัของวสัดุบรรจุภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ รวมถึง

ออกแบบโครงสร้างของวสัดุบรรจุภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ เพื่อการพฒันาเป็นบรรจุภณัฑ์ รวมทั้งมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทางการบรรจุ  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์  การตลาด 

อนัจะช่วยลดการสูญเสีย การเส่ือมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าและอายุการเก็บรักษาให้กับผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยีวสัดุภณัฑ์ไดมี้การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่ปี 2548 ไดผ้ลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการวิจยัขั้นสูงเก่ียวกบั

เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ เน่ืองจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ

เทคโนโลย ีรวมถึงระเบียบของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง

หลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งตามสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 

1.3 วตัถุประสงค์  

เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 

(1)   มีความรู้และมีความสามารถในการบูรณาการและเช่ือมโยงความรู้ในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์

เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม 

(2)  มีทกัษะด้านการวิจยั  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ รวมทั้ง

ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

(3)  มีความเช่ียวชาญและมีศกัยภาพสูงทางดา้นเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ในการท างานทั้งในระดบัของ

ผูป้ระกอบการ  นกัวจิยั  และนกัวชิาการ 

(4) สร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  โดยเน้นการ

แกปั้ญหาและการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(5) มีความตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
   คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในรอบการศึกษา (2 ปี) 
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ สกอ. และสอดคลอ้ง
กับกา ร เ ป ล่ี ยนแปลงและความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1. การปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ประชุม/สมัมนาผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  ผูท้รงคุณวฒิุจาก
ภาครัฐและเอกชน 

3. ติดตามความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้ใน
วชิาชีพ 

4. ส ารวจความตอ้งการของสังคมและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1. แผนและเอกสารการปรับปรุง
หลกัสูตรทุก 4 ปี 

2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสมัมนา 

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 

 

2.  พฒันาอาจารยใ์ห้มีคุณวฒิุสูงและ
มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  
รวมทั้ งประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
ง านจ ริ ง ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร   

 

1. สนบัสนุนการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวฒิุของ
 อาจารย ์  
2. สนบัสนุนการเขา้ร่วมประชุม / อบรม /  
 สมัมนา / ศึกษาดูงาน ทั้งในและตา่งประเทศ 
3. สนบัสนุนใหอ้าจารยท์ างานบริการวชิาการ
 แก่หน่วยงานภายนอก 
 

 

1. แผนการศึกษาต่อและการพฒันาทาง
วชิาการและวชิาชีพของบุคลากร 

2. สนบัสนุนการเขา้ร่วมประชุม / อบรม 
/  สมัมนา / ศึกษาดูงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 

3. จ านวนกิจกรรม และอาจารยท่ี์ใหก้าร
 บริการวชิาการ และ/หรือทุนทกัษะ
 อุตสาหกรรมเกษตรจ านวน 2 ทุนต่อปี 
 

3. ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ใหเ้ป็น active learning 

1. ก าหนดเป้าหมายรายวิชาท่ีมีการจดัการเรียน
การสอนแบบ active learning 

2. เ พ่ิ มพูนทักษะและแลก เป ล่ี ยน เ รี ยน รู้
ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนแบบ 
active learning ของคณาจารย ์
 

1. จ านวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning อยา่ง
นอ้ย 2 รายวชิา 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ
เรียนการสอนแบบ active learning 
อยา่งนอ้ย 2 รายวชิา 

3. แผนการเพ่ิมพูนทักษะ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

 

1. เ พ่ิ มพูนทักษะและแลก เป ล่ี ยน เ รี ยน รู้
ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การประเมินผลท่ีเน้นพฒันาการของผูเ้รียน
ในแผนการจดัท ารายละเอียดของรายวชิา 

3. พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
 

 

1. แผนการเพ่ิมพูนทักษะ การจัดการ
เ รียนการสอนท่ี เน้นผู ้เ รี ยน เ ป็น
ศูนยก์ลาง 

2. จ านวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เ รียนการสอนท่ี เน้นผู ้เ รี ยน เ ป็น
ศูนยก์ลางและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้และ
การประเมินผลเพื่อใหบ้รรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการจดัการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

2. ก าหนดให้ มีการจัดการ เ รียน รู้และการ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
วชิา 

3. ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ดา้น 

1. จ านวนโครงการและจ านวนอาจารย์
ท่ีร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูนทกัษะการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. รายงานผลการด า เ นินการของ
รายวชิา (มคอ.5) 

 

6. พฒันาทรัพยากรการเรียนการสอน
ท่ี จ า เ ป็ น  อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

 

1.  ก าหนดแผนความตอ้งการและงบประมาณ 
    เพื่อจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนท่ี  
    สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร 

 

1. รายการทรัพยากรการเรียนการสอน 
    ท่ีจ าเป็นในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

จดัการศึกษาระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ 
ขอ้ก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

(ภาคผนวก ก) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน    
 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค   
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
เรียนวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคตน้  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1    (ท าวทิยานิพนธ์อยา่งเดียว) 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุ

ภณัฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือ

เทียบเท่าและมีประสบการณ์การวจิยัหรือท างานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์อยา่งนอ้ย 1 ปี  

ในกรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 3.00 จะตอ้งมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านวสัดุหรือบรรจุภณัฑ์ใน

วารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพหรือ peer review อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

2.2.2 แผน ก แบบ ก 2    (เรียนรายวชิาและท าวทิยานิพนธ์) 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

หากมีวฒิุการศึกษานอกเหนือจากท่ีระบุใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เน่ืองจากหลกัสูตรสามารถเปิดรับนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัจึง
พบปัญหาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยนักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ก าหนดใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นบัหน่วยกิต ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
นกัศึกษาท่ีขาดความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีวสัดุบรรจุภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้ลงทะเบียน

เรียนวชิา 855-501 เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์  และ 855-502 ปฏิบติัการเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 17 17 

ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 17 17 

รวม 15 30 30 34 34 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 15 17 17 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,680,000 1,747,000 1,817,000 1,889,000 1,965,000 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  
    (ไม่รวม 3) 

750,000 825,000 907,500 1,000,000 1,100,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั - - - - - 

รวม (ก) 2,430,000 2,572,000 2,724,500 2,889,000 3,065,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 2,530,000 2,722,000 2,874,500 3,089,000 3,265,000 

จ านวนนกัศึกษา  10 20 22 24 27 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 253,000 136,100 130,660 128,709 120,926 

 
 
 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
440,000 880,000 968,000 1,056,000 1,188,000 

ค่าลงทะเบียน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมรายรับ 740,000 1,180,000 1,268,000 1,356,000 1,488,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์  เป็นแผน ก  แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
-  แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การท าวิจยัโดยมีการท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 

หน่วยกิต และหลกัสูตรสามารถก าหนดใหศึ้กษารายวชิาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนไดโ้ดย
ไม่นบัหน่วยกิต แต่ตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

-  แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต
และศึกษารายวิชาไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งน้ีรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และหน่วยกิต 
รายวชิาแลว้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 36 หน่วยกิต 

 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร    36   หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  
 แผน  ก แบบ ก 1     36 หน่วยกติ 

-  วทิยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  อาจให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา  ซ่ึงเป็นรายวิชาใน
หลกัสูตรอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้โดยไม่นบัหน่วยกิต 

 

 แผน ก แบบ ก 2      36 หน่วยกติ 

 -  หมวดวชิาบงัคบั       9 หน่วยกิต   
 -  หมวดวชิาเลือก       9 หน่วยกิต    
 -  วทิยานิพนธ์      18 หน่วยกิต 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนในบางรายวชิา ซ่ึงเป็นรายวชิาใน
หลกัสูตรอ่ืนๆของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เพิ่มเติม  เพื่อปรับพื้นฐานความรู้โดยไม่นบัหน่วยกิต 
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3.1.3 รายวชิา 
 3.1.3.1 รายวชิา 

   ก. หมวดวิชาปรับพืน้ฐาน     4 หน่วยกติ 

 855-501   เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
  (Packaging Technology ) 
  855-502 ปฏิบติัการเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์ 1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วชิาปรับพื้นฐานส าหรับนกัศึกษาท่ีจบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
     หลกัสูตรโดยไม่คิดหน่วยกิต 
  

  ข. หมวดวิชาบังคับ      9 หน่วยกติ 
 855-521 เทคโนโลยวีสัดุบรรจุภณัฑข์ั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Material Technology)  
 855-522 การวเิคราะห์วสัดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Material Analysis)  
 855-591 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ 3(2-3-4) 
  (Research Techniques in Packaging Technology ) 
    

  ค. หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกติ 
 

1) รายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยภาควชิาเทคโนโลยีวสัดุภณัฑ ์(ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
1.1) หมวดวชิาเทคโนโลยเียือ่และกระดาษ 

 855-511 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษขั้นสูงในบรรจุภณัฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Pulp and Paper Technology in Packaging)   
 855-512 เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละการเคลือบขั้นสูงในบรรจุภณัฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Printing and Coating Technology in Packaging) 
 1.2) หมวดวชิาเทคโนโลยพีอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 855-523 วสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภณัฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Polymer Composite Materials in Packaging) 
 855-524 วสัดุพอลิเมอร์ท่ีมีสมบติัการขวางกั้นสูงในบรรจุภณัฑ์ 3(3-0-6) 
  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 
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 1.3)  หมวดวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมและการออกแบบ 
 855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภณัฑข์ั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Dynamics) 
 855-542 การออกแบบบรรจุภณัฑข์ั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Design) 
 1.4) หมวดวชิาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑอ์าหาร 
 855-551 บรรจุภณัฑอ์าหารขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Food Packaging) 
 855-554 บรรจุภณัฑรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-4) 
  (Green Packaging) 
 1.5) หมวดวชิาวิจยั สัมมนา และหวัขอ้พิเศษ 
 855-592 หวัขอ้เฉพาะทางเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
           (Selected Topics in Materials and Packaging Technology) 
 
  2)  รายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยคณะ/ ภาควชิา และหลกัสูตรอ่ืน 
 460-515 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  (Managerial Economics and Sufficiency Economics) 
 460-521 การบญัชีเพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
  (Managerial Accounting) 
 460-531 การจดัการการเงิน  3(3-0-6) 
  (Financial Management) 
 460-551 การจดัการองคก์รและทุนทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)  
   (Organizational Management Human Resources Capital) 
 460-613 นวตักรรมและการสร้างคุณค่า 3(3-0-6)  
  (Innovation and Value Creation) 
 460-642 การตลาดโลก 3(3-0-6)  
  (Global Marketing) 
 460-643 การจดัการระบบจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ 3(3-0-6)  
  (Logistics Management) 
  850-515   เทคโนโลยแีป้ง 3(2-3-4) 
   (Starch Technology) 
  850-517 สมบติัทางกายภาพและวศิวกรรมของอาหารและวสัดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
   (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 
 857-512   การจดัการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4)  
  (Agro-Industry Supply Chain Management) 
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 857-513 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Production Planning and Control in Agro-Industry) 
 857-514  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร                   3(2-3-4) 
  (Agro-Industry Plant Design) 
 857-515 การจดัการวตัถุดิบและคลงัสินคา้อุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Raw Material and Inventory Management in Agro-Industry) 
 857-516  การจดัการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร      3(2-3-4)  
  (Productivity Management in Agro-Industry) 
 857-517 ระบบควบคุมอตัโนมติัในอุตสาหกรรมเกษตร            3(1-4-4) 
  (Automation System in Agro-Industry) 
 857-522  ระบบการจดัการคุณภาพและความปลอดภยัตลอด 3(2-3-4) 
  ห่วงโซ่อาหาร  
  (Food Chain Quality and Safety Management System) 
 857-523  การออกแบบและวเิคราะห์แผนการทดลองส าหรับ 3(2-3-4)  
  งานอุตสาหกรรมเกษตร 
  (Design and Analysis of Experiments for Agro-Industry) 

 857-531  การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Business Management) 
  857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร       3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Marketing) 
 857-534 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตร           3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Entrepreneurship) 
 
 

 หมายเหตุ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลยัได ้ โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรก่อนลงทะเบียนรายวชิา 
 

 ง. วิทยานิพนธ์                                   
 855-836 วทิยานิพนธ์           36(0-108-0)  
  (Thesis) 
 855-818 วทิยานิพนธ์           18(0-54-0)  
  (Thesis) 
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3.1.3.2  ความหมายของรหัสวชิา 
 

   รหสัวชิา ประกอบดว้ยรหสัตวัเลข 6 หลกั มีความหมายดงัต่อไปน้ี   
- เลข 3 ตวัแรก  เป็นรหสัประจ าสาขาวชิา แบ่งเป็น 
  850 คือ  รายวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 
  851 คือ  รายวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาเทคโนโลยผีลิตภณัฑป์ระมง 
  852 คือ  รายวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  855 คือ  รายวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาเทคโนโลยีวสัดุภณัฑ์ 
  857 คือ  รายวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร 
-   เลข 3 ตวัหลงั มีความหมายดงัน้ี 
   ตวัท่ี 4   หมายถึง ชั้นปีตามแผนการศึกษา (เลข1-4 เป็นวชิาระดบัปริญญาตรี, 5 เป็น  
      วชิาระดบัปริญญาโท   และ 6 เป็นวชิาระดบัปริญญาเอก) 
  ตวัท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวชิา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

0 หมวดวชิาพื้นฐาน 
1 หมวดเทคโนโลยเียือ่และกระดาษ 

  2 หมวดเทคโนโลยพีอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
  3 หมวดเทคโนโลยแีกว้และโลหะ 
  4 หมวดเทคโนโลยวีศิวกรรมและการออกแบบ 
  5 หมวดเทคโนโลยบีรรจุภณัฑอ์าหาร 
  9 หมวดวจิยั สัมมนาและหวัขอ้พิเศษ 
  ตวัท่ี 6 หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 

 
ส าหรับรายวชิาวทิยานิพนธ์ 

- เลขตวัท่ี 4  หมายถึง รหสัประจ าระดบัการศึกษา 
  เลข  8   หมายถึงวชิาในระดบัปริญญาโท 
  เลข  9 หมายถึงวชิาในระดบัปริญญาเอก 
- เลขตวัท่ี 5-6 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด   เช่น    
  818   คือวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท  
  จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตรคือ 18 หน่วยกิต 

 

 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกติ ตวัอยา่งเช่น   3(2-3-4)    มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 
 ตวัเลขท่ี 1   (3)   หมายถึง  จ  านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขท่ี 2   (2) หมายถึง   จ านวนชัว่โมงบรรยายหรือสัมมนาต่อสัปดาห์ 
 ตวัเลขท่ี 3   (3) หมายถึง  จ  านวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
 ตวัเลขท่ี 4   (4) หมายถึง   จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
 
 
 

  3.1.4.1 ส าหรับนักศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

855-836       วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
      รวม  9(0-27-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

 855-836       วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
      รวม  9(0-27-0) 

 
 
 
 
 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

855-836       วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
      รวม  9(0-27-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

 855-836       วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
      รวม  9(0-27-0) 
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3.1.4.2 ส าหรับนักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 
 
 

 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

855-521 เทคโนโลยวีสัดุบรรจุภณัฑข์ั้นสูง 3 (3-0-6) 
855-522 การวเิคราะห์วสัดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 3 (2-3-4) 
855-591 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ 3 (2-3-4) 
***-***       วชิาเลือก 1 3 (2-3-4)  
      รวม  12(x-x-x) 

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

***-***   วชิาเลือก 2       3 (2-3-4)          
***-***   วชิาเลือก 3       3 (2-3-4)          
855-818  วทิยานิพนธ์      3(0-9-0) 
      รวม  9(x-x-x) 
 
 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                    จ  านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)  

855-818 วทิยานิพนธ์      6(0-18-0) 
      รวม  6(0-18-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        

855-818      วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
      รวม  9 (0-27-0) 

 
 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 
 อยูใ่นภาคผนวก ข 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ที่ เลขบัตรประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ 

วุฒิการศึกษาระดบั ตรี –โท - เอก(สาขาวชิา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีทีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงานทาง
วชิาการ 

1  อาจารย ์ นายศุภชยั ภิสชัเพญ็ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2539 
Ph.D. (Packaging),  Michigan State University, 
U.S.A., 2545 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 120 

2  ผศ. นายธรรมนูญ โปรดปราน วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2537 
M.Sc. (Polymer Science & Engineering), 
Lehigh U., U.S.A., 2542 
Ph.D. (Macromolecular Science & 
Engineering), Case Western Reserve U., 
U.S.A., 2547 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 124 

3  ผศ. นายเถวียน วิทยา วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2537 
วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภณัฑป์ระมง),  
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
ปร.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2547 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 129 

4  ผศ. นางสาวสุพิชญา 
จนัทะชุม 

วท.บ. (วิทยาศสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, 

2516 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร), ม.
เกษตรศาสตร์, 2524 

Ph.D. (Food Science), ENSIA (MASSY),  

France, 2534 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 136 

5  อาจารย ์ นายพรสถิต  สุขชู วท.บ.(เคมี), ม.มหิดล, 2547 
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรียป์ระยกุต)์, 
ม. มหิดล, 2551 
Ph.D.(Materials Science), U. of Wisconsin-
Madison, U.S.A., 2555 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 138 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที่ เลขบัตรประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกลุ 

วุฒิการศึกษาระดบั ตรี –โท - เอก
(สาขาวชิา), สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา, ปีทีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

1.  ผศ. นายวิโรจน ์ ยรูวงศ ์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), 
ม.สงขลานครินทร์, 2532 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), 
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 
2537 
Ph.D. (Food  Engineering), 
U. of  Reading, UK., 2544 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 144 

2.  อาจารย ์ นายพิทยา  อดุลยธรรม 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร),  ม.เกษตรศาสตร์, 2522 
วท.ม. (พฒันาผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมเกษตร),  
 ม.เกษตรศาสตร์, 2536 
Ph.D. (Food Science),  
U. of  Leeds, UK., 2544 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 147 

3.  ผศ. นางปิยรัตน ์ศิริวงศไ์พศาล วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2535 
วท.ม.(วิศวกรรมอาหาร),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้, 2538 
วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2547 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 150 

4.  อาจารย ์ นางวรพงษ ์อศัวเกศมณี 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง),   
ม.บูรพา, 2534 
วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์
ประมง), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
ปร.ด. (พฒันาผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมเกษตร),                     
ม.เกษตรศาสตร์, 2548 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 153 

5.  ผศ. นางเสาวคนธ์  วฒันจนัทร์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร),         
ม.สงขลานครินทร์, 2534                
M.Sc. (Food Science and 
Technology), U. of  Putra, 
Malaysia, 2541 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร),             
ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 156 
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ที่ เลขบัตรประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ วุฒิการศึกษาระดบั ตรี –โท - เอก
(สาขาวชิา), สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา, ปีทีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงานทาง
วชิาการ 

6.  อาจารย ์ นางสาวนิรชรา บุญญานุวตัร 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),       
ม.สงขลานครินทร์, 2547 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบ), ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 159 

7.  อาจารย ์ นางสาวมณฑิรา  เอียดเสน 

 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร),         
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),       
ม.เกษตรศาสตร์, 2547 

ดูภาคผนวก 
หนา้ 161 

 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
 
 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

1) ก าหนดให้นกัศึกษาท าวิจยัโดยตอ้งลงทะเบียนเรียนจ านวน 36 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรแผน ก 
แบบ ก 1    และ 18 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2  

2) นกัศึกษาตอ้งสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ใหเ้สร็จส้ินภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 
ส าหรับหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 และภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 ส าหรับ
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 

3) นักศึกษาต้องมีการรายงาน/ การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 
2) สามารถท างานวจิยัเชิงลึกเพื่อพฒันา ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาของงานวจิยั รวมถึงอุตสาหกรรม 
3) มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ ทดสอบ โปรแกรม ในการท าวจิยั 
4) สามารถเผยแพร่ผลงานวจิยั  ในวารสารและการประชุมวชิาการ   
5) สามารถประสานงานและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 
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5.3 ช่วงเวลา  
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 : ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 -  ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปีการศึกษาท่ี 2 
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 : ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 -  ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปีการศึกษาท่ี 2   

 

5.4 จ านวนหน่วยกติ  
5.4.1 แผน ก แบบ ก 1 : 36 หน่วยกิต 
5.4.2 แผน ก แบบ ก 2 : 18 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 
1) ส ารวจ รวบรวม ประสานงาน เก่ียวกับความต้องการการวิจัย จากอาจารย์ แหล่งทุนและ

อุตสาหกรรม 
2) มอบหมายอาจารยแ์ละคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหก้บันกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
3) ก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัวทิยานิพนธ์ อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง/สัปดาห์   
4) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั จดัส่ิงอ านวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
5) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดา้นวชิาการ เช่น เสวนาวชิาการ (Journal club) 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการรายงาน/ การน าเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
2) การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนในการน าเสนอผลงาน 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินผลการท าวิจยัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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หมวดที ่4    ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถดา้นการใช ้ 
ภาษาองักฤษ 

1. ก าหนดรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
2. จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการใช้
 ภาษาองักฤษ 
3. เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/มหาวทิยาลยั 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
 ต่างประเทศ 

 

2. มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
 การสืบคน้องคค์วามรู้จากฐานขอ้มูลต่างๆ    
2. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
 คณะ/มหาวทิยาลยั 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่าง

ราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดงันั้น ในแต่ละวชิาจ าเป็นตอ้งมีการสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิง
ต่อไปน้ี เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวทิยาการต่างๆ ท่ีศึกษา 

1) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใต้
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมขององคก์รและสังคม 

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ทั้งต่อตนเองและ
ต่อสังคม  

3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในสิทธิมนุษยชน 
คุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 

4) มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ แสดงออกและตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ และประโยชน์ของสังคม 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั เช่น การเขา้ชั้นเรียน/

การส่งงานตรงเวลา และการแต่งกายอยา่งเหมาะสมต่อกาลเทศะ เป็นตน้ 
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบ การเป็นผูน้ าและการเป็น

สมาชิกกลุ่ม 
3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ 

และกรณีตวัอย่างท่ีครอบคลุมประเด็นและปัญหาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและ
การด ารงชีวติ 

4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกวิชา  รวมทั้งการท าตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

 

1. สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเนน้การถือประโยชน์
 ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
2. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
 เป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวทิยาลยั 
3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ
 ท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนกัศึกษา 
4. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
 

4. ทกัษะการเผยแพร่ผลงานวจิยั และการ
ต่อยอดองคค์วามรู้อยา่งเหมาะสม 

1. สนบัสนุนการเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ และ/หรือ การประกวด
 ผลงาน/ส่ิงประดิษฐ/์นวตักรรมใหม่ 



26 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินผลดา้นคุณธรรม จริยธรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี

ไดรั้บมอบหมาย และการเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นตน้ 
2) ประเมินจากการมีวนิยัในการท างานวจิยั และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การฝึกปฏิบติัและการท างานวจิยั 

 
2.2 ความรู้ 

 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ดา้นเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์โดยแบ่งประเด็นมาตรฐานความรู้ดงัต่อไปน้ี 
1) มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ ท่ีครอบคลุมถึงความส าคญั สมบติัและ

การประยุกตใ์ชว้สัดุบรรจุภณัฑ์จากชีวภาพและวสัดุสังเคราะห์เพื่อบรรจุภณัฑ์ รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงและพฒันาสมบติัของวสัดุบรรจุภณัฑ์ อีกทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างของวสัดุ
บรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์เพื่อการพฒันาเป็นบรรจุภณัฑ ์

2)  มีความรู้ความเขา้ใจในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีบรรจุ
ภณัฑ์ดว้ยกระบวนการวิจยั รวมทั้งสามารถท างานวิจยัเชิงลึกและการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อ
แกปั้ญหาใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้

3) มีความรู้ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ เทคโนโลยทีางดา้นอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาองักฤษ และการบูรณาการความรู้ใหส้ามารถประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมได ้ 
เป็นตน้ 

4) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบติั กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปล่ียน
ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น active learning และผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ทั้งดา้นทฤษฎีและ

ปฏิบติั ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระของรายวชิานั้นๆ 
2) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรม 
3) จดัให้กิจกรรมในการจดัท ารายงาน/โครงงาน/กรณีศึกษา/การปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาใน

สถานประกอบการ  
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         2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ โดยครอบคลุม 
การประเมินผลดา้นความรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น 

1) การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
2) การรายงานการศึกษาคน้ควา้/การวเิคราะห์กรณีศึกษา/การท าโครงงาน 
3) การน าเสนอผลงานการศึกษา/การวจิยั 
4) ความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิของวทิยานิพนธ์ 

 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 

 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและสามารถท างานในสาขารวมถึงสามารถประกอบวิชาชีพ
ได้โดยพึ่ งตนเองเม่ือจบการศึกษาแล้ว โดยได้รับการพฒันาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์ดงัน้ี 

1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ท าความเขา้ใจ และประเมินผลเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ์ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์ 

2) มีความสามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ รวมทั้งเสนอ
แนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
ประสบการณ์ในภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจนั้น 

3) พฒันาและประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้ งในศาสตร์ของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง สู่การท างานวิจยัและการปฏิบติังานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

4) มีความสามารถ และวจิารณญาณในการคิด วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา ทั้งระดบับุคคลและ

ระดบักลุ่ม เช่น การตอบค าถามหรือการสะทอ้นความคิดเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่ม การ
ท ากรณีศึกษา การจดัท าโครงงาน การทดลอง ฯลฯ 

2) จดัการเรียนการสอน / กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา ทั้งในห้องปฏิบติัการและใน
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการ ใหน้กัศึกษามีโอกาสไดป้ฏิบติังานจริง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น 
1) การเขียนรายงาน 
2) การฝึกปฏิบติัและการท างานวจิยั 
3) การน าเสนอผลงาน/ความกา้วหนา้ของการวจิยั 
4) การใชแ้บบทดสอบ/สัมภาษณ์ 
5) การทดสอบความสามารถของนกัศึกษาในการคิดและแกปั้ญหาโดยใชก้รณีศึกษา 

 
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนหลากหลาย 

ดงันั้น จ  าเป็นตอ้งสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เพื่อให้นกัศึกษาสามารถปรับตวัให้
เขา้กบักลุ่มคนต่างๆ ทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หรือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี 

1) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 
2) สามารถปรับตวั ประสานงานและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในบทบาทผูน้ าและในบทบาทของผู ้

ร่วมทีมงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้ง

วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของทั้งตนเองและของกลุ่ม 
4) ตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบในการกระท าของตน 
5) มีความรับผดิชอบในการพฒันาตนเอง วชิาชีพ และสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้าม  
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติัท่ีส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ภาวะ

ผูน้ า เป็นตน้ ในรายวชิาต่างๆ 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอ

รายงาน/ผลงาน 
2) ประเมินความสม ่าเสมอในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
3) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) ประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/ผูรั้บผดิชอบจากสถานประกอบการ 
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2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่าง

สร้างสรรค ์

2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเขา้ถึงและคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศทั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติ 

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 

การส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร/แนวความคิด พร้อมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ/

วชิาชีพ/นวตักรรม/สถานการณ์โลก ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักศึกษาไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง 

การเขียน ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียน ผูส้อน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้ลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเน้ือหาท่ีน าเสนอ 

3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง/เสมือนจริง/

กรณีศึกษา และน าเสนอการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมโดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ประเมินจากทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงานการศึกษา/กรณีศึกษา/การท าโครงงาน/

ความกา้วหนา้ของการวจิยั 

2) ประเมินจากทกัษะการเขียนรายงาน/บทความ/วทิยานิพนธ์ 

3) ประเมินจากทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  

4) ประเมินจากความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติ เพื่ออธิบาย  
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
    (Curriculum   Mapping)   

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม (ตามข้อ 2.1.1) 

1) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใต้
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมขององคก์รและสังคม 

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ทั้งต่อตนเองและ
ต่อสังคม  

3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในสิทธิมนุษยชน 
คุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 

4) มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ แสดงออกและตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาการและวชิาชีพ และประโยชน์ของสังคม 
 

ความรู้ (ตามข้อ 2.2.1) 
1) มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ ท่ีครอบคลุมถึงความส าคญั สมบติัและ

การประยุกตใ์ชว้สัดุบรรจุภณัฑ์จากชีวภาพและวสัดุสังเคราะห์เพื่อบรรจุภณัฑ์ รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงและพฒันาสมบติัของวสัดุบรรจุภณัฑ์ อีกทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างของวสัดุ
บรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์เพื่อการพฒันาเป็นบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมส าหรับผูใ้ช ้

2)  มีความรู้ความเขา้ใจในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีบรรจุ
ภณัฑ์ดว้ยกระบวนการวิจยั รวมทั้งสามารถท างานวิจยัเชิงลึกและการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อ
แกปั้ญหาใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้

3)  มีความรู้ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ เทคโนโลยทีางดา้นอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาองักฤษ และการบูรณาการความรู้ใหส้ามารถประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมได ้ 
เป็นตน้ 

 4)   ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบติั กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปล่ียน
 ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

ทกัษะทางปัญญา (ตามข้อ 2.3.1) 
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ท าความเขา้ใจ และประเมินผลเพื่อใช้ในการแกไ้ขปัญหาดา้นเทคโนโลยีบรรจุ
ภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งและสร้างสรรค ์ 

2) มีความสามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ รวมทั้งเสนอ
แนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
ประสบการณ์ในภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจนั้น 

3) พฒันาและประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้ งในศาสตร์ของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง สู่การท างานวิจยัและการปฏิบติังานในอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม  

4) มีความสามารถ และวจิารณญาณในการคิด วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
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ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (ตามข้อ 2.4.1) 
1) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 
2) สามารถปรับตวั ประสานงานและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในบทบาทผูน้ าและในบทบาทของผู ้

ร่วมทีมงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้ง

วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของทั้งตนเองและของกลุ่ม 
4) ตระหนกัในบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบในการกระท าของตน 
5) มีความรับผดิชอบในการพฒันาตนเอง วชิาชีพ และสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ตามข้อ 2.5.1) 

1) มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่าง
สร้างสรรค ์

2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถเข้าถึงและคัดเลือกความรู้ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร จาก

แหล่งขอ้มูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติ 
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 

การส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร/แนวความคิด พร้อมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ/
วชิาชีพ/นวตักรรม/สถานการณ์โลก ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผดิชอบหลกั       ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิาสังกดัภาควชิาเทคโนโลยวีสัดุภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

รายวชิา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 855-501 เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
บรรจุภณัฑ ์

● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
 

● 

855-511 เ ทค โนโลยี เ ยื่ อ แล ะ
กระดาษขั้นสูงในบรรจุภณัฑ ์

● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ 

855-512 เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละ
การเคลือบขั้นสูงในบรรจุภณัฑ ์

○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

855-521 เทคโนโลยวีสัดุบรรจุ
ภณัฑข์ั้นสูง 

● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

855-522  การวเิคราะห์วสัดุบรรจุ
ภณัฑข์ั้นสูง 

● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ 
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รายวชิา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

855-523 วสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิต
ขั้นสูงในบรรจุภณัฑ์ 

● ● ○ ● 
● 

● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ 

855-524 วสัดุพอลิเมอร์ท่ีมีสมบติั
การขวางกั้นสูงในบรรจุภณัฑ ์

● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ 

855-541 พลศาสตร์ของบรรจุ
ภณัฑข์ั้นสูง ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

○ 

855-542 การออกแบบบรรจุภณัฑ์
ขั้นสูง 

● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

855-551 บรรจุภณัฑ์อาหารขั้นสูง ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

855-554 บรรจุภณัฑรั์กษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

855-591 เทคนิควจิยัทาง
เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ 

● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ 

855-592    หวัขอ้เฉพาะทาง
เทคโนโลยวีสัดุและบรรจุภณัฑ์ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● 
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รายวชิา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

855-836 วทิยานิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

855-818 วทิยานิพนธ์    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

                                           

รายวชิาสังกดัภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รายวชิา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

850-515 เทคโนโลยแีป้ง ● ○ ●  ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○  ○ ○ ● ○  
850-517 สมบติัทางกายภาพและ
วศิวกรรมของอาหารและวสัดุ
ชีวภาพ 

● ○ ●  ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○  ○ ○ ● ○  
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รายวชิาสังกดัภาควชิาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

รายวชิา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

857-512  การจดัการห่วงโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรม
เกษตร 

○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 

857-513  การวางแผนและควบคุม
การผลิตใน        
อุตสาหกรรมเกษตร 

○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
 
○ 

857-514 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร 

○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ 

857-515  การจดัการวตัถุดิบและ
คลงัสินคา้อุตสาหกรรม
เกษตร 

● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

857-516  การจดัการเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพใน            
อุตสาหกรรมเกษตร 

○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 
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รายวชิา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

857-517  ระบบควบคุมอตัโนมติั
ในอุตสาหกรรมเกษตร 

○ ● ○ 
● 

● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

857-522  ระบบการจดัการคุณภาพ
และความปลอดภยัตลอด
ห่วงโซ่อาหาร 

● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ 

857-523  การออกแบบและ
วเิคราะห์แผนการ
ทดลองส าหรับงาน
อุตสาหกรรมเกษตร 

● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ 

857-531  การบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

857-532  การตลาด               
อุตสาหกรรมเกษตร 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

857-534  การเป็นผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร 

● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ 
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36 

รายวชิาสังกดัคณะวทิยาการจัดการ 
 

รายวชิา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

460-515  เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จดัการ และเศรษฐกิจพอเพียง ○ ● ○ ● ○ ● ○  ● ● ○  ● ● ● ○  ● ● ○   

460-521  การบญัชีเพื่อการจดัการ                                              ● ○ ○ ○ ● ○ ●  ● ● ○  ● ● ● ○  ● ○ ○   

460-531 การจดัการการเงิน                                                     ● ○ ● ● ● ○ ○  ● ● ●  ● ● ● ●  ● ○ ○   

460-551 การจดัการองคก์รและทุน
ทรัพยากรมนุษย ์       

● ○ ○ ● ● ○ ●  ○ ● ○  ● ● ● ●  ○ ● ○   

460-613 นวตักรรมและการสร้าง
คุณค่า  ○ ● ● ○ ● ● ●  ○ ● ○  ○ ● ○ ○  ○ ● ●   

460-642 การตลาดโลก ○ ○ ● ○ ● ● ●  ○ ○ ●  ○ ● ● ○  ○ ● ●   

460-643 การจัดการระบบจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินคา้ 

○ ○ ● ○ ● ● ●  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ● ● ●   
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หมวดที ่5   หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 

1) การทวนสอบในรายวชิาบรรยาย/ปฏิบติัการ 
- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของขอ้สอบให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละแผนการสอนของรายวชิา  
- มีคณะกรรมการประเมินและรับรองผลระดบัคะแนน  

2) การทวนสอบรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
- มีระบบการติดตามความกา้วหนา้การท างานวิจยัโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และมี
คณะกรรมการประเมินการน าเสนอสัมมนา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรายงานความกา้วหนา้
วทิยานิพนธ์ 

3) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร 
- มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงันักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงันักศึกษาส าเร็จการศึกษา อาจด าเนินการดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี  
1) ภาวการณ์ไดง้านท าของมหาบณัฑิต ประเมินจากมหาบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ใน

ดา้นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของ
มหาบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ เป็นตน้ 

2) การประเมินจากมหาบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวชิาท่ีเรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพ
ของมหาบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

3) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในมหาบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 3 เป็นตน้ 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของมหาบณัฑิตจะจบ
การศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของมหาบณัฑิต 
6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อความ

พร้อมของนกัศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการ
พฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

7) ผลงานของนกัศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมไดซ่ึ้ง อาทิ (ก) จ  านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ, 
(ข) จ านวนสิทธิบตัร, (ค) จ  านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ง) จ านวน
กิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม เป็นตน้ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6   การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่     
    การเตรียมการในระดบัมหาวทิยาลยั  

1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3) จดัเตรียมเอกสารคู่มือบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์มอบแก่คณะ เพื่อให้อาจารยใ์หม่ได้

ศึกษาระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 
    การเตรียมการในระดบัคณะ  

1) จดัเตรียมความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหแ้ก่อาจารยใ์หม่ 
2) คณะเผยแพร่เอกสารคู่มือบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์แก่อาจารยใ์หม่ทุกคน 
3) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้และเขา้ใจนโยบายของคณะ/ภาควิชา ตลอดจน

หลกัสูตรท่ีสอน 
4) มอบหมายอาจารยอ์าวุโสเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียง โดยมีหนา้ท่ี 

4.1) ใหค้  าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตวัเองเขา้สู่การเป็นอาจารยใ์นคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของอาจารยใ์หม่ 

5) สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์หม่พฒันาทกัษะดา้นการวจิยั ไดแ้ก่ การพฒันาโครงการวจิยั การเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกในหน่วยวจิยั (research unit) ต่างๆ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์      
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
       การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 

1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวชิาพื้นฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทกัษะ
การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้งการวดัและการ
ประเมินผล 

การพฒันาระดบัคณะ 
1) มีแผนพฒันาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผลใหก้บัอาจารยเ์ป็นประจ าทุกปี 
2) จดัสรรงบประมาณเพื่อใหอ้าจารยพ์ฒันาความรู้และทกัษะดา้นการสอน การวดัและประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลให้ทนัสมยั 

อาทิ การสนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอน การวดัและประเมินผล  การพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 
 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
การพฒันาในระดบัมหาวทิยาลยั 
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1) มหาวทิยาลยัใหทุ้นสนบัสนุนการไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ 
2) มหาวทิยาลยัมีโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก โดยการใหทุ้นสนบัสนุนเงิน

ค่าใชจ่้ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอน และท าวจิยั 
การพฒันาระดบัคณะ 
1) สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาทกัษะดา้นวชิาการและการวจิยั การเขา้ร่วมกลุ่มวจิยั การท า

วจิยั และการเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการเพื่อให้ค  าปรึกษาแก่อาจารยใ์นการเขา้

สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
3) ส่งเสริมอาจารยทุ์กคนใหมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพฒันาวชิาชีพอยา่ง

ต่อเน่ือง เช่น การสนบัสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวชิาการและวชิาชีพใน
องคก์รต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในและต่างประเทศ หรือ การลาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทาง
วชิาการ 

4) ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 การพฒันาจิตวญิญาณความเป็นอาจารย์ 
การพฒันาระดบัคณะ 

1) ส่งเสริมใหอ้าจารยทุ์กคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
2) ก าหนดใหอ้าจารยไ์ดรั้บการพฒันาดา้นความรับผิดชอบต่อองคก์ร และสังคม 

ตลอดจนการท างานเป็นทีม 
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หมวดที ่7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร  
 

 การบริหารหลกัสูตรเทคโนโลยบีรรจุภณัฑโ์ดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท าหนา้ที่ก  ากบั ดูแล การ
บริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของหลกัสูตร อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ
หลกัสูตรท าหน้าท่ีบริหารจดัการเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพฒันาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลกัสูตร จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรและหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง อาจารย์
ผูจ้ดัการวิชา ท าหนา้ที่ จดัท า มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน ด าเนินการ
จดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

 

 เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั

ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตทางดา้น
บรรจุภณัฑข์องประเทศ  

2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพ
มาตรฐาน 

3.  มีการประเมินมาตรฐาน  
   ของหลกัสูตรอยา่ง 
   สม ่าเสมอ 
 
 
 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน โดยการ
พิจารณาปรับปรุงตามเวลาท่ี สกอ. 
ก าหนด 

2. จดัแนวทางการเรียนใหมี้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทั้งใน
หอ้งเรียนและสถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนแบบ Active 
learning 

3. ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุ
ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท หรือผูมี้
ประสบการณ์หลายปี และมี
จ านวนอาจารยป์ระจ าไม่นอ้ยกวา่
เกณฑม์าตรฐาน 

4. มีการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายใน
ทุกปี และภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 5 
ปี 

5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน
โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. หลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรอง
จาก สกอ. และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2. จ านวนวิชาท่ีมีการเรียน
ภาคปฏิบติั และแบบ Active 
learning 

3. จ านวนและรายช่ืออาจารย์
ประจ าท่ีมีคุณวฒิุและ
ประสบการณ์ตามมาตรฐาน
ของ สกอ. และ สมศ. 

4. ผลการประเมินรายวิชา และ
การเรียนการสอน อาจารย์
ผูส้อนตามมาตรฐานของ สกอ. 
และ สมศ. 

5. ผลการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการภายใน และ
ภายนอกตามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
แลว้ทุกปีตามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือต ารา สารสนเทศ 
ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์ อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
มหาวิทยาลยั และคณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกั

ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่   ที่มีหนังสือด้านเทคโนโลยี
การจดัการอุตสาหกรรมเกษตรและด้านอ่ืนๆ  รวมถึงฐานขอ้มูลให้สืบคน้ นอกจากน้ีคณะยงัได้จดัหา 
ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
มหาวิทยาลัย และคณะ จดัสรรงบประมาณส าหรับหนังสือ ต ารา และวารสารทางวิชาการ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจ าทุกปี และเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอช่ือส่ือท่ีต้องการ ส่วนครุภณัฑ์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือปฏิบติัการจะมีการวางแผนจดัท าขอ้เสนองบประมาณครุภณัฑป์ระจ าปีทุกปี 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร    
 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง จดัระบบ
ติดตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินความเพียงพอ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จดัใหมี้หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร 
ส่ื อ ก า ร เ รี ยนก า รสอน  แล ะ
ช่องทางการเ รียน รู้  เพื่ อ
สนับสนุนการศึกษา  อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดให้มีห้องเรียน ท่ีมีความ
 พร้อมในการใช้งานอย่างมี
 ประสิทธิภาพ  
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการท่ีมี
 เคร่ืองมือทันสมัย  เพื่อให้
 นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ 
 ส ร้ า ง ค ว า มพ ร้ อ ม ใ นก า ร
 ปฏิบติังาน 
3. จดัให้ห้องปฏิบติัการเปิด ท่ีมี
 ทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และพื้นท่ี
 ท่ี นัก ศึ กษ าส าม า รถ ศึ กษ า
 ทดลองหาความรู้เพิ่มเติมได้
 อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

-  จ านวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ ต่อ
 หวันกัศึกษา 
-  จ านวนนักศึกษาลงเรียนใน
 วชิาท่ีมีปฏิบติัการ 
-  ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
 นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ 
 ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ

 การปฏิบติัการ 
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3.  การบริหารคณาจารย  
 3.1  การรับอาจารย ใหม  
  การรับอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั โดยภาควิชาเป็นผูก้  าหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบตัิที่ตอ้งการ มีการก าหนดให้เป็นผูที้่มีว ุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป ผูส้มคัรน าเสนอ
ผลงานวิจยัและหวัขอ้การสอนแก่คณะกรรมการสัมภาษณ์  
 3.2  การมีส วนร วมของคณาจารย ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

อาจารยผ์ูจ้ดัการวิชา และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล เสนอต่อหวัหนา้ภาควิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  น าผลการประเมินรายวิชาท่ี
เปิดสอนมาเป็นข้อมูลในการพฒันาปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะพึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย พเิศษ  
  การแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะ
สอนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา โดย
มอบหมายให้อาจารยผ์ูจ้ดัการวิชาพิจารณาความเหมาะสม และผา่นความเห็นชอบจากภาควิชา 
 
 4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน ง  

มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนให้ตรงตามภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบก่อนการรับเขา้
ท างานและตอ้งผา่นการสอบแข่งขนัท่ีประกอบดว้ยการสอบสัมภาษณ์โดยให้ความส าคญัต่อความ สามารถ
ในการปฏิบติังานตามต าแหน่ง และทศันคติต่องานการใหบ้ริการ 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู เพือ่การปฏิบัติงาน 
- สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
- สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการวิจยั และหรือบริการวชิาการ 
- สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองและการท าผลงานเพื่อการเล่ือนระดบั 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก นักศึกษา 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารยที์่ปรึกษาให้แก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นกัศึกษา นอกจากน้ีตอ้งมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่
นกัศึกษา 
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 5.2  การอุทธรณ ของนักศึกษา   
กรณีที่นักศึกษามีความตอ้งการและหรือความสงสัยเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร การ

เรียนการสอน สามารถยื่นค าร้องต่ออาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร เพื่อพิจารณาด าเนินการตามล าดบั
ขั้นตอนต่อไป 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 ความตอ้งการก าลงัคนสาขาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศมี
จ านวนมาก ทั้งน้ีคณะ และมหาวิทยาลยัร่วมกนัส ารวจความตอ้งการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตเพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการปรับปรุงหลกัสูตร นอกจากน้ียงัใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประมาณ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

7. ตัวบ งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators)  
ตวับ่งช้ีและเป้าหมายของการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีและ

เป้าหมายไม่ต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดระดบัภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลยั ซ่ึงจ านวนตวับ่งช้ีและเป้าหมายใน
แต่ละปีการศึกษาของการใชห้ลกัสูตรมีความแตกต่างกนัดงัแสดงตาราง 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

X X X X X 

4)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

X X X X X 

5)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
7)  มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

8)  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/
หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10)  จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11)  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีดีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12)  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย   
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และ
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8   การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผน เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนพิจารณา

จากผูเ้ก่ียวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผูจ้ดัการวิชา อาจารย์ผูส้อน และ
นกัศึกษา ดงัน้ี 

1) การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ค าแนะน า/ขอ้เสนอแนะ ในการด าเนินการตามกลยุทธ์
การสอนของคณาจารยใ์นภาควชิา และกรรมการบริหารหลกัสูตร 

2) อาจารยผ์ูจ้ดัการวชิา/อาจารยผ์ูส้อนขอความเห็นและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์่านอ่ืนหลงัการ
วางแผนกลยทุธ์การสอนส าหรับรายวชิา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
โดยการสังเกตและรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยผูส้อน หากพบวา่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือวิธีการท่ีใช้
ไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดจ้ะตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการสอน 

4) ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หากพบ
ปัญหาตอ้งด าเนินการพฒันาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตาม
รายละเอียดท่ีคณะก าหนด  

2) ประเมินการสอนของอาจารยจ์ากการสังเกตในชั้นเรียน และหรือการสอบถามโดยกรรมการ 
บริหารหลกัสูตร อาจารยผ์ูจ้ดัการวชิา และทีมผูส้อน 

3) แจง้ผลการประเมินทกัษะการสอนให้แก่อาจารยผ์ูส้อน และกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 

4) คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะการสอนของอาจารยเ์พื่อจดักิจกรรมในการพฒันา/ปรับปรุง
ทกัษะและกลยทุธ์การสอนในภาพรวม 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากผลกระทบของหลกัสูตร ไดแ้ก่ 

นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย บณัฑิตท่ีจบการศึกษา กรรมการบริหารหลกัสูตร ผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมิน
ภายนอก นายจา้ง ผูใ้ชบ้ณัฑิต และ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
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1) การประเมินรายวิชาและหลกัสูตรในภาพรวม โดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยก่อนจบการศึกษา โดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมนกัศึกษากบัอาจารยใ์นหลกัสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบตัิงานของนกัศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารยนิ์เทศและ
ผูแ้ทนของสถานประกอบการว่า สามารถปฏิบติังานไดห้รือไม่ ยงัอ่อนดอ้ยในดา้นใด เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลยัของบณัฑิตท่ีจบ
การศึกษาแลว้ ในช่วงเวลาของการรับปริญญา  

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
     คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัภาควิชา และระดบัคณะ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน 
โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพฒันา
หลกัสูตรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) อาจารยผ์ูจ้ดัการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค

การศึกษาปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินภาคการศึกษา จดัท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวชิาเสนอหวัหนา้ภาควชิา 

2) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควชิา 

3) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการหลกัสูตรประจ าปี โดยรวบรวมขอ้มูลการ
ประเมินการสอนรายวิชาการประเมินการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก รายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลกัสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จดัท ารายงานผลการด าเนินการหลกัสูตร
ประจ าปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา  

4) พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลกัสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลกัสูตร
และความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใชใ้น
รอบการศึกษาต่อไป จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร เสนอต่อคณบดี          
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

460-515  เศรษฐศาสตร์เพือ่การจัดการและเศรษฐกจิพอเพยีง   3(3-0-6) 
 (Managerial Economics and Sufficiency Economics) 
           แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นการก าหนดนโยบาย การหาค่าเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์  
ลกัษณะของก าไรและการวดัผลแบบต่างๆ การประมาณการ วิเคราะห์ความเส่ียง วิเคราะห์อุปสงค์การผลิต
และตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์โครงสร้างตลาด  การวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยกุตใ์ช ้
 Integrates economic theory with business, policy implications; economic value analysis; issues 
of profit, various result measurements, estimation, risk analysis, demand analysis and economic cost, 
market structure analysis, game theory, pricing practices, sufficiency economics analysis and application 
 

460-521  การบัญชีเพือ่การจัดการ                                                  3(3-0-6) 
 (Managerial Accounting) 
               แนวคิด การใชส้ารสนเทศทางการบญัชี การก าหนดตน้ทุนสินคา้ การวางแผนและการควบคุม การ
วดัผลการปฏิบติังาน การตดัสินใจ การปันส่วนตน้ทุน ตน้ทุนเต็มและตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนฐานกิจกรรม 
การวิเคราะห์ตน้ทุน-จ านวน-ก าไร การจดัท างบประมาณ การกระจายอ านาจ การบญัชีตามความรับผิดชอบ 
การก าหนดราคาโอน การตดัสินใจระยะสั้นและระยะยาว 
 Concepts, using accounting information for product costing; planning and  control; performance 
measurement; decision making; cost allocation; full and variable costing; activity-based costing; cost-
volume-profit analysis; budgeting;  decentralization; responsibility; transfer pricing; short-term and long-
term decision  making 
 

460-531  การจัดการการเงิน                                                                           3(3-0-6)  
 (Financial Management) 
 แนวคิด นโยบาย และเทคนิคการบริหารการเงิน  การจดัการสินทรัพย ์และหน้ีสิน โครงสร้าง
เงินทุน  การวางแผนทางการเงินและการวิเคราะห์  นโยบายทางการเงิน  การประเมินความเส่ียงและอตัรา
ผลตอบแทน  งบประมาณการลงทุน นโยบายเงินปันผล   การจดัหาเงินทุนทั้งระยะสั้น  และระยะยาว  และ
ระบบควบคุมทางการเงิน          
 Concepts, policies, and techniques of financial management; asset and liability management; 
financial structure; financial planning and analysis; financial policy; risk and return evaluation; capital 
budgeting; dividend policy; short-term and logn-term financing and financial control 
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460-551  การจัดการองค์กรและทุนทรัพยากรมนุษย์                    3(3-0-6) 
             (Organizational Management and Human Resources Capital) 
              การจดัการองคก์าร ทฤษฎีทรัพยากรมนุษยเ์พื่อน าความรอบรู้มาใชใ้นการท างานเป็นทีม มีศกัยภาพ
ในการท างาน  และการพฒันาองค์การ การวางแผนอาชีพและการจดัการก าลงัคนให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  
               Organizational management, human resource theory application on teamwork, work potentiality;  
organizational development, career planning and human resource management and the adaptation to social 
changes 
 

460-613 นวตักรรมและการสร้างคุณค่า                                 3(3-0-6)  
            (Innovation and Value Creation) 
          แนวคิด ความจ าเป็นในการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดลอ้มทางนวตักรรมในการ
บริหารวิธีการคิดและสร้างความเปล่ียนแปลงในคุณค่าเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยใช้กรณีศึกษา
และการฝึกปฏิบติั 
 Creativity concepts, the essential of creativity creation, innovative atmospheric management, 
thinking and change process, competitive advantage value based on case study and practices 
 

460-642  การตลาดโลก                                                                           3(3-0-6) 
                (Global Marketing) 
             แนวคิดการบริหารการตลาดในระดบันานาชาติ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการ
บริหารการตลาดระหวา่งในประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษาและการน าเสนอวิธีการสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัเพื่อสร้างตลาดในระดบัโลก กรณีศึกษา 
 Concept of global marketing management; analysis, comparision of domestic, international 
marketing management, global competitive advantage for global market, case study 
 

460-643 การจัดการระบบจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 (Logistics Management) 
  แนวคิด หลกัการบริหารระบบจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้(ตั้งแต่โรงงานถึงผูบ้ริโภคสุดทา้ย 
)ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในระบบการจดัการ(การบริหารห่วงโซ่อุปทาน) การวางแผน การให้บริการ
ลูกคา้และการเลือกใชร้ะบบการจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชก้รณีศึกษา 
 Concepts, principles of logistic management; creating of network management system (Supply 
chain management), planning, customer service and selection of efficient channel distribution alternatives, 
and case study 
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850-515   เทคโนโลยแีป้ง 3(2-3-4) 
 (Starch Technology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรฯ  
 องคป์ระกอบทางเคมีและโครงสร้างระดบัโมเลกุลของแป้ง สมบติัทางเคมีกายภาพของแป้ง  ความ 
สัมพนัธ์ของโครงสร้างกบัสมบติัทางเคมีกายภาพของแป้ง  กระบวนการผลิตแป้ง การดดัแปรแป้งดว้ยวิธีทาง
เคมีและทางกายภาพ  การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากแป้งและแป้งดดัแปรในอุตสาหกรรมอาหาร 
 Chemical composition and molecular structure of starches; physico-chemical properties of 
starches; relationships between structure and physico-chemical properties of starches; starches production; 
chemical and physical modification of starches;  applications of starches and modified starches in foods 
industry 
 

850-517  สมบัติทางกายภาพและวศิวกรรมของอาหารและวสัดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
 (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรฯ  
 สมบติัทางกายภาพและวศิวกรรมของอาหารและวสัดุชีวภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย สมบติัทางความร้อน  
สมบติัทางไฟฟ้า  สมบติัทางรีโอโลย ี สมบติัเก่ียวกบัผวิหนา้  และการเปล่ียนเฟส  การประยุกตใ์ชส้มบติัทาง
กายภาพและวศิวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 
 Physical and engineering properties of food and biomaterial: thermal properties, electrical 
properties, rheological properties, surface properties and phase transition; application of physical and 
engineering properties in food industry 
 

855-501  เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
  (Packaging Technology ) 
            หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  การแบ่งชนิดของบรรจุภณัฑ์  หน้าท่ีของบรรจุภณัฑ ์  
หลกัการพื้นฐานเทคโนโลยีพอลิเมอร์   การน าพอลิเมอร์ใชใ้นบรรจุภณัฑ์ การทดสอบขั้นพื้นฐานของบรรจุ
ภณัฑพ์อลิเมอร์     หลกัการพื้นฐานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  การน าเยื่อและกระดาษมาใชใ้นบรรจุภณัฑ ์ 
การทดสอบขั้นพื้นฐานของบรรจุภณัฑก์ระดาษ  หลกัการพื้นฐานเทคโนโลยีแกว้และโลหะ  การน าแกว้และ
โลหะมาใช้ในบรรจุภณัฑ์  การทดสอบขั้นพื้นฐานของบรรจุภณัฑ์แกว้และโลหะ หลกัการพื้นฐานของการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์  การหาผลท่ีเหมาะสมของการใชว้สัดุในการออกแบบบรรจุภณัฑ์  การออกแบบและ
วเิคราะห์โครงสร้างของบรรจุภณัฑแ์บบต่างๆ 
 Fundamentals of packaging technology, classifications of packaging, functions of packaging; 

Fundamentals of polymer technology, application of polymer in packaging, basic test methods for polymer 

packaging ; fundamentals of pulp and paper technology, application of pulp and paper in packaging, basic 

test methods for paper packaging; fundamentals of glass and metal, application of glass and metal in 
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packaging, basic test methods for glass and metal packaging; fundamentals of packaging design, 

optimization design of packaging materials usage, design and analysis of packaging structures 

 

855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 

  (Packaging Technology Laboratory) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  855-501 หรือ เรียนควบคู่กนั 

 ปฏิบติัการทางเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์ ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวชิา 855-501เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์

 Packaging Technology Laboratory  related to 855-501 course 

 

855-511 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษข้ันสูงในบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 

        (Advanced Pulp and Paper Technology in Packaging)  

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

            สัณฐานวทิยาของเส้นใยจากพืช กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกลไกการเปล่ียนแปลงของเส้น

ใยพืชระหว่างการแปรรูป เทคโนโลยีในการข้ึนรูปแผ่นกระดาษและกระบวนการผลิตกระดาษ ชนิดและ

กลไกการท างานของสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตกระดาษ สมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีของ

กระดาษ การปรับปรุงคุณภาพของกระดาษส าหรับบรรจุภณัฑ์ การแปรรูปกระดาษเป็นบรรจุภณัฑ์และการ

ตกแต่ง การทดสอบบรรจุภณัฑ์กระดาษ รวมถึงเทคโนโลยีสะอาดและการก าจดัของเสียในอุตสาหกรรม

กระดาษ 

  Morphology of wood and non-wood fibers; pulping process and mechanisms of fiber changes 

during pulping process, technology of sheet forming and paper making, types and functions of additives in 

paper manufacture, physical and chemical properties of paper, quality improvement of paper for 

packaging,  converting of paper to packaging and decoration, testing of paper packages, clean technology 

and waste treatment of paper industries 

 

855-512 เทคโนโลยีการพมิพ์และการเคลอืบขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 

        (Advanced Printing and Coating Technology in Packaging) 

 รายวิชาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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   หลกัการในการพิมพว์สัดุ  ระบบการพิมพว์สัดุและบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง  กระบวนการพิมพแ์ละปัจจยั

ส าคญัท่ีมีผลต่อการพิมพ ์เช่น  วสัดุพิมพ ์หมึกพิมพ ์วสัดุอุปกรณ์ในการพิมพ ์ การปรับสภาพผวิของวสัดุเพื่อการ

พิมพ ์กระบวนการพิมพส่ิ์งพิมพล์กัษณะพิเศษ เช่น การพิมพนู์น การพิมพเ์คลือบทองหรือวานิช การพิมพส์าม

มิติ  การปรับปรุงวสัดุบรรจุภณัฑ์โดยการเคลือบผิว  กระบวนการเคลือบผิววสัดุเพื่อความสวยงามและเพื่อการ

ปกป้อง  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเคลือบผวิและปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการเคลือบผวิ 

 Principle of printing; advanced printing system for materials and packaging; printing process and 

important factors of the printing such as printing substrates, printing inks, printing equipments, surface 

treatment for printing; special printing systems e.g. emboss, hot stamp or UV spot coating, hologram; 

improvement of packaging materials by surface coating; coating process for decoration and protection; 

coating equipment and important factors of coating quality 

 

855-521 เทคโนโลยีวสัดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3 (3-0-6) 

  (Advanced Packaging Material Technology)  

 รายวิชาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 เทคโนโลยขีั้นสูงในการปรับปรุงสมบติัเชิงโครงสร้างและสมบติัเชิงหนา้ท่ีของวสัดุเพื่อผลิตเป็นบรรจุ

ภณัฑ ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบติัของวสัดุบรรจุภณัฑ์  การดดัแปรและการประยกุตใ์ช้วสัดุ

ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ ประเภทต่างๆ   การประยุกต์เทคโนโลยีขั้นสูงมาใชใ้นบรรจุภณัฑ์ การคน้ควา้และ

เสนอความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑส์มยัใหม่ 

 Advanced technology to improve the structural properties and functional properties of materials for 

package manufacturing; the relationship  between structures and properties of packaging materials; 

modification and application of materials in packaging industries; modification of advanced technology to use 

in packaging; literature survey and presentation of the recent technology related to packaging  materials and 

update packages 

 

855-522 การวเิคราะห์วสัดุบรรจุภัณฑ์ข้ันสูง 3(2-3-4) 

  (Advanced Packaging Material Analysis) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

  ทฤษฎีและหลกัการวิเคราะห์  วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ โครงสร้างและสมบติัของวสัดุบรรจุ

ภณัฑ์ด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์สมยัใหม่  ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทาง สเปกโทรสโกปี 
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ไดแ้ก่ อลัตราไวโอเลต-วิสิเบิล   และอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี   เอ็นเอ็มอาร์และเอ็กซเรยเ์สปกโทรสโกปี  

เทคนิคและการวิเคราะห์ทางด้านโครมาโทกราฟี ได้แก่ ลิควิดโครมาโทกราฟี  แก๊สโครมาโทกราฟี  การ

ซึมซับและการซึมผ่านของวสัดุและบรรจุภณัฑ์  สมบติัทางความร้อนของวสัดุ  สมบติัของพื้นผิวของวสัดุ  

ปฏิบติัการ การคน้ควา้และเสนอความกา้วหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในเน้ือหาวชิา 

 Theory and principle of analysis; instrumental analysis for composition, structure and properties 

of packaging materials, including techniques of spectroscopy (UV-Vis, NMR and X-ray spectroscopy), 

liquid and gas chromatography; analysis techniques for adsorption and permeation in material and 

packaging, thermal properties of materials, surface properties of materials; laboratory and literature survey 

and presentation related to study course 
 

855-523 วสัดุพอลเิมอร์คอมพอสิตข้ันสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 

  (Advanced Polymer Composite Materials in Packaging) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  บทบาทและความส าคญัของวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตในบรรจุภณัฑ์ ประเภทและการใชง้านของ
วสัดุคอมพอสิต สมบติัและหนา้ท่ีของเมทริกซ์และวสัดุเสริมแรงชนิดต่างๆ ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัของคอม
พอสิต กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์คอมพอสิต กลไกการเสริมแรงในวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิต การ
วิเคราะห์สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิตชนิดต่างๆ นาโนคอมพอสิตและคอมพอสิตชีวภาพ  
เทคโนโลยีขั้นสูงในการน าวสัดุพอลิเมอร์คอมพอสิตมาใช้ในงานบรรจุภณัฑ์  การค้นควา้และน าเสนอ
รายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งและทนัสมยัโดยนกัศึกษา 
 Role and importance of polymer composite materials in packaging; types and applications of 
composites; properties and functions of matrix and reinforcements; factors affecting properties of 
composites; processing of polymer composites; reinforcing mechanism in polymer composite materials; 
analysis of mechanical properties of different types of polymer composites; nanocomposites and 
biocomposites; advanced technology for applying polymer composite materials in packaging; literature 
survey and presentation on relevant modern topics 
 
855-524 วสัดุพอลเิมอร์ทีม่ีสมบัติการขวางกั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 

  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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  ลกัษณะและความส าคญัของวสัดุท่ีมีสมบติัการขวางกั้นต่อบรรจุภณัฑ์ พื้นฐานและหลกัการขั้นสูง

ของการแพร่ของก๊าซไอและกล่ิน ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อสมบติัการป้องกนัการซึมผา่นของวสัดุ

พอลิเมอร์ วิธีดดัแปลงทางเคมีและกายภาพเพื่อเพิ่มและ/หรือควบคุมสมบติัการป้องกนัการซึมผา่นของสาร

ชนิดต่างๆในวสัดุพอลิเมอร์ วสัดุพอลิเมอร์ท่ีมีสมบติัการป้องกนัการซึมผ่านสูงชนิดใหม่ๆท่ีก าลงัเป็นท่ี

สนใจและการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ การคน้ควา้และน าเสนอรายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ทนัสมยั 

 Characteristics and importance of high barrier materials in packaging; basic and advanced 

principles of gas, vapor and flavor diffusion; intrinsic and extrinsic factors affecting barrier properties of 

polymeric materials; chemical and physical modifications for improving and/or controlling barrier 

properties in polymeric materials; novel types of high barrier polymeric materials and application in 

packaging industry; literature survey and presentation on relevant modern topics 
 

855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Packaging Dynamics) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 ชนิดและสมบติัของวสัดุกนักระแทก  เทคนิคการตรวจวดัและวิเคราะห์สัญญาณกระแทก   การ

ทดสอบการตกกระแทก  การวิเคราะห์ฟูเรียร์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สัญญาณ  

สเปคตรัมสัญญาณกระแทกท่ีตอบสนอง  การวิเคราะห์เส้นโคง้ขอบเขตความเสียหายจากการตกกระแทก

และความลา้  การทดสอบความแตกหกัของผลิตภณัฑ์  การออกแบบวสัดุกนักระแทก  วสัดุกนักระแทกอุดม

คติ  การสั่นสะเทือนของบรรจุภณัฑ ์  การทดสอบและวเิคราะห์การสั่นสะเทือนของบรรจุภณัฑ์  การป้องกนั

การสั่นสะเทือนของบรรจุภณัฑ ์ 

 Types and properties of cushioning materials; measuring techniques and analysis of shock pulse; 

drop test; Fourier’s analysis and computer program aided shock pulse analysis; shock response spectrum; 

damage boundary curve and fatigue; product fragility test; cushion design;  ideal cushioning material 

vibration in packaging, test and analysis of vibration in packaging; protection of vibration in packaging 
 

855 -542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ันสูง 3(2-3-4) 

 (Advanced Packaging Design) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ   
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 ความรู้เชิงทฤษฎีและกระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรจุ
ภณัฑก์บัความตอ้งการตลาด การวจิยัเพื่อการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ วเิคราะห์และประเมินความเหมาะสมของ
บรรจุภณัฑ ์เทคโนโลยกีารพิมพบ์รรจุภณัฑ์ 
 Theory and advanced packaging design processes; understanding relation between packaging 
and market demands; researching in packaging design; analysis and  assessment on packaging; packaging 
printing technology 
 

855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารข้ันสูง  3(2-3-4) 

        (Advanced Food Packaging) 

  รายวชิาบงัคบัก่อน:อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
           อายุการเก็บรักษาและความคงตวัของผลิตภณัฑ์ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ท่ีไวต่อ
ความช้ืนและผลิตภณัฑ์ท่ีไวต่อก๊าซออกซิเจน  บรรจุภณัฑ์ส าหรับไมโครเวฟ  ประเภทและสมบติัของวสัดุ
บรรจุภณัฑ์ส าหรับไมโครเวฟ ไมโครเวฟซัสเซบเตอร์ บรรจุภณัฑ์ประเภทแอคทีพแพ็คเกจจ้ิงและอินเทลลิ
เจน้ทแ์พค็เกจจ้ิงส าหรับอาหาร  ประเภทและกลไกการท างานบรรจุภณัฑ์ประเภทแอคทีพแพค็เกจจ้ิงและอิน
เทลลิเจน้ทแ์พค็เกจจ้ิง   เทคนิคขั้นสูงในการบรรจุแบบปรับสภาวะบรรยากาศ การบรรจุแบบปลอดเช้ือ การ
ออกแบบการบรรจุแบบปรับสภาวะบรรยากาศ  บรรจุภณัฑรี์ทอร์ทเพาช์และถาดส าหรับอาหารท่ีแปรรูปดว้ย
ความร้อนสูง  ประเภทและสมบติัของวสัดุบรรจุภณัฑ์รีทอร์ทเพาช์และถาด    บรรจุภณัฑ์ยอ่ยสลายไดท้าง
ชีวภาพ  ชนิดและสมบติัของวสัดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เทคนิคขั้นสูงในการตรวจสอบบรรจุภณัฑ์
อาหาร   การคน้ควา้และน าเสนอรายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งและทนัสมยัเก่ียวกบับรรจุภณัฑอ์าหาร 
              Shelf life and product stability, shelf life evaluation of moisture and oxygen sensitive product; 
microwave packaging, types and properties of microwave packaging materials; active and intelligent 
packaging,  type and mechanisms of active and intelligent packaging; advanced techniques in modified 
atmosphere packaging; aseptic packaging design of modified atmosphere packaging; retort pouch for 
thermal process food, types and properties of retort pouch;  biodegradable packaging, types and properties 
of biodegradable materials; advanced techniques in inspection of food packaging; literature survey and 
presentation related to new food packaging 
  

855-554 บรรจุภัณฑ์รักษาส่ิงแวดล้อม 3(2-3-4) 

  (Green Packaging) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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 บรรจุภณัฑ์กบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์ท่ีย่อยสลายได ้   
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณสมบติัของบรรจุภณัฑ์ท่ียอ่ยสลายได ้ ฟิล์มและสารเคลือบผิวท่ีสามารถบริโภคได ้กลไก
การเส่ือมสลายของวสัดุบรรจุภณัฑ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเส่ือมสลายของบรรจุภณัฑ์ การทดสอบการเส่ือม
สลายของวสัดุบรรจุภณัฑ์ สถานะของวสัดุบรรจุภณัฑ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม วงจรชีวิตบรรจุภณัฑ์และการบ าบดั
ของเสียจากบรรจุภณัฑ์  เทคนิคการประเมินผลกระทบของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์และ
จดัการวงจรชีวติ  แนวทางแกไ้ขปัญหา การออกแบบบรรจุภณัฑรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม ฉลากส่ิงแวดลอ้ม ระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการน าผลิตภณัฑรี์ไซเคิลมาใชใ้นการบรรจุภณัฑ ์
 Packaging and effect on environment; biodegradable packaging processing technology; factors 
affecting properties of biodegradable packaging, edible films and coatings; degradation mechanism of 
packaging materials and factors affecting degradability of packaging; degradability of packaging materials 
test methods; status of effect of packaging materials on environment; lifecycle of packaging and packaging 
waste treatments; techniques for evaluation of impact of packaging on environment; corrective action 
guidelines; green packaging design; green labeling; regulations and laws for reuse of recycled materials in 
packaging 
 
855-591 เทคนิควจัิยทางเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ 3(2-3-4) 

 (Research Techniques in Packaging Technology ) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 หลกัการและวธีิการในการวจิยัทางดา้นเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  การวางแผนการทดลองและจดัการ
วจิยั  กระบวนการและเทคนิคการวิจยั  การรวบรวมและการจดัการขอ้มูลวิจยั  การวิเคราะห์ผลทางสถิติและ
ประเมินผลการวจิยั วทิยาการท่ีทนัสมยัในงานวิจยัดา้นเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
วเิคราะห์ผลทางสถิติ   กรณีศึกษาทางดา้นเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์  
 Concepts and approaches for research  in packaging technology; experimental design and 
research management; research process and techniques; compilation and management of research data;  
statistical analysis and evaluation of research results;  innovation in packaging technology research; 
application of computer program in statistical  analysis; case study in packaging technology 
 
 

855-592   หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยวีสัดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Materials and Packaging Technology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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 เร่ืองเฉพาะทางท่ีทนัสมยัเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ์ หัวขอ้
เปล่ียนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา การรายงานเก่ียวกบัการคน้พบส่ิงใหม่ หรือเทคนิคใหม่ เร่ืองต่างๆท่ี
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑ ์
 Timely issues in recent development in materials and packaging technology; content varies 
including presentation and report related to interesting new products or new techniques that will be 
beneficial to packaging related industry 
 

855-818   วทิยานิพนธ์ 18 (0-54-0) 
    (Thesis) 
 การศึกษาคน้ควา้และวิจยัทางดา้นเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ ตามลกัษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  และมีการน าเสนอเน้ือหาและผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบของการน าเสนอดว้ยปากเปล่า 
 Study and research in packaging technology based on courses in curriculum under supervision of 
advisory committee and oral presentation according to the research and research progress are arranged 
 

855-836   วทิยานิพนธ์ 36 (0-108-0)  
    (Thesis) 
 การศึกษาคน้ควา้และวิจยัทางดา้นเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ ตามลกัษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดไวใ้น
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาและมีการน าเสนอเน้ือหาและผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบของการน าเสนอดว้ยปากเปล่า 
 Study and research in packaging technology based on courses in curriculum under supervision of 
advisory committee oral presentation according to the research and research progress are arranged 
 
857-512 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4) 
  (Agro-Industry Supply Chain Management) 
 ความหมายและความส าคญัของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทาน ปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัช้ีวดัห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงานในห่วงโซ่
อุปทาน การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดการจดัการการผลิตสมยัใหม่ ระเบียบและการจดัการ
คุณภาพ   ลอจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาของการจดัการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร 
 Definition and importance of supply chain management in agro-industry; supply chain analysis; 
supply chain drivers and matrices; information technology and coordination in supply chain; demand and 
supply planning; modern production management; regulation and management for quality; logistics 
management; case study in supply chain management in agro-industry 
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857-513 การวางแผนและควบคุมการผลติในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control in Agro-Industry 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมการผลิต การวางแผนก าลงัการผลิต 
การวางแผนการผลิตรวม การปรับแผนการผลิต การก าหนดตารางการผลิตหลกั การจดัตารางผลิต การจดัสมดุล
สายการผลิต เทคนิคการควบคุมการผลิต ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั การวางแผนโครงการ  
Production planning and control; information technology and production control; capacity planning; 
aggregate production planning; adjust production plan; master production scheduling; production 
schedules; balance production line; production control techniques; inventory management; project 
planning 
 
857-514  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agro-Industry Plant Design) 
 ความส าคญัของการออกแบบวางผงัโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ขอ้พิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ การ
วิเคราะห์ท าเลท่ีตั้ง การออกแบบกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความตอ้งการเคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรหลกั 
เคร่ืองจกัรรอง การค านวณก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร การเลือกเคร่ืองจกัร วิธีการเลือกใช้วสัดุ การวาง
ระบบการขนถ่าย การจดัการวสัดุ คลงัสินคา้ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อสนบัสนุนระบบการผลิตให้
เหมาะสม 
 Importance of agro-Industry plant design; economic considerations; location selection; process 
design; analysis of machine requirement: major and minor groups; calculation of machining capacity; 
machine selection, material selection; implementation material handling systems; raw-material 
management; inventory and facility systems for support production 

 
857-515 การจัดการวตัถุดิบและคลงัสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Raw Material and Inventory Management in Agro-Industry) 
 ความส าคญัของการจดัการวตัถุดิบ สินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ในอุตสาหกรรมเกษตร  การจดัการ
วตัถุดิบหลงัการเก็บเก่ียว การประเมินและคดัเลือกผูข้าย หลกัการและระบบในการจดัการสินคา้คงคลงั 
ระบบขนถ่ายวสัดุ การจดัการคลงัสินคา้ การบรรจุภณัฑใ์นการจดัการวตัถุดิบและคลงัสินคา้ 
 Importance of raw material and inventory management in agro-industry; post-harvest 
management; supplier selection and assessment; principles and systems in inventory management; material 
handling systems; warehouse management; packaging in raw material and inventory management 
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857-516 การจัดการเพือ่เพิม่ผลติภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4) 

 Productivity Management in Agro-Industry 

การจดัการเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน  การพฒันางานบุคลากรในงานการผลิต การวางแผนการผลิต และ การบูรณาการระหวา่งศาสตร์ทาง
วศิวกรรมและศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มผลผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  
Management for productivity improvement in agro-industry, techniques for productivity improvement, 
management strategies to increase efficiency, human resource development in production, production 
planning and integration between engineering and management science to increase productivity for agro-
industry 
 

857-517 ระบบควบคุมอตัโนมัติในอุตสาหกรรมเกษตร 3(1-4-4) 

 (Automation System in Agro-Industry) 

 ความส าคญัและส่ิงท่ีตอ้งค านึงของระบบอตัโนมติัในการแปรรูปอาหาร องคป์ระกอบพื้นฐานของ
ระบบอตัโนมติั ระบบการควบคุมอัตโนมติัในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพแบบต่างๆ 
อุปกรณ์และระบบการวดัอตัโนมติัในในอุตสาหกรรมเกษตร การออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบการ
ควบคุมอตัโนมติัในอุตสาหกรรมเกษตร 
 Importance and generic considerations in automation for food processing, basic elements of 
automated systems, control systems for production and quality control, automation components such as 
measuring devices & sensors for food processing, design and applications of automation system in agro-
industry 
 

857-522 ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร 3(2-3-4) 

 (Food Chain Quality and Safety Management System) 

 ความส าคญัของระบบการคา้และการจดัการคุณภาพเพื่อการแข่งขนั ระบบการผลิตผลิตผลเกษตร
และอาหารตลอดห่วงโซ่ การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงในห่วงโซ่อาหาร ระบบการจดัการคุณภาพและ
ความปลอดภยัอาหารตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ระบบการสืบยอ้นกลบัในห่วงโซ่อาหาร 
 Importance of global trade and quality management in global competition; agricultural and food 
production system; food safety risk analysis and evaluation in food chain; food safety management system 
from primary production to finished products; traceability in food chain 
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857-523 การออกแบบและวเิคราะห์แผนการทดลองส าหรับงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4) 

 (Design and Analysis of Experiments for Agro-IndustryX 

 หลกัการทางสถิติท่ีน ามาใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์แผนการทดลองในงานอุตสาหกรรม
เกษตร การวิเคราะห์ความแปรปรวน แผนการทดลองส าหรับระบบท่ีมีปัจจยั เด่ียว และหลายปัจจยั การ
กลัน่กรองปัจจยั เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง การออกแบบของผสม กรณีศึกษาของการใช้การออกแบบการ
ทดลองในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
 Statistical principles used in design and analysis of experiments in agro-industry; analysis of 
variance; design of experiments for single factor and multiple factors; factor screening methods; response 
surface method; mixture design; case study for design of experiment in agro-industry 
 

857-531 การบริหารธุรกจิในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agro-Industry Business Management) 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริหารอุตสาหกรรม
การบริหารกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางการเงิน การบญัชีเพื่อการบริหารธุรกิจ หลักการตลาด การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 Principles of business in agro - industry; economics for industrial management; strategic 
management; financial analysis; accounting for business management; principles of marketing; human 
resource management 
 

857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agro-Industry Marketing) 

 ความส าคญัของการตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบสารสนเทศและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด 
การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาด
ผูบ้ริโภคและพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ การออกแบบกลยุทธ์การตั้งราคา การบริหารช่องทาง
การตลาดและสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้ การบริหารการส่งเสริมการตลาด การส่งออก การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร 
 Perspective and importance of marketing in agro-Industry; information systems and 
environmental marketing; market share; select target markets and market positioning; marketing research, 
consumers and consumer behavior; product strategy; designed pricing strategy; marketing channels and 
distribution; marketing promotion; export; development of agro-industry products 
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857-534 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-Industry Entrepreneurship) 
 เทคนิคการจดัการธุรกิจ การจดัท าแผนธุรกิจ รูปแบบและวิธีการจดัการธุรกิจ รูปแบบการจดัตั้ง
และการด าเนินธุรกิจ หลกัการและการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ ลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ การ
ประเมินทางเลือก การจดัตั้ งธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนและการใช้เงินทุน การวิเคราะห์ตลาด การ
วางแผนการตลาด การวางแผนการด าเนินงาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบั
การด าเนินธุรกิจ 
 Business management techniques; business plan, form and method of business management; 
business model; principles and practices appropriate to the business; characteristics of entrepreneurs; 
evaluating alternatives; establishing new business; finding sources capital, capital spending; marketing 
research; marketing planning; planning operations; human resource management; problems and risks to the 
business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


