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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต หาดใหญ่                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร       ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์   

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย      :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Packaging and Materials Technology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ) 
                       ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์และวัสดุ)  
 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Packaging and Materials Technology) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Sc. (Packaging and Materials Technology) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
131 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษ  
5.3 การรับนักศึกษา 
 นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ   
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
       เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
                การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
                   สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2557 
   ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขต  ในคราวประชุมครั้งที่ …........  เมื่อวันที่ ............................. 
   ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ....................  
     เมื่อวันที่............................................................... ...... 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ ในปีการศึกษา 2564   
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. นักวิจัยและพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน 
  ภาครัฐและเอกชน 
 2. พนักงานฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยงข้องทางด้านบรรจุภัณฑ์ 
  และวัสดุรวมถึงอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 3. นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุในหน่วยงานของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 4. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีวัสดุ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  และบรรจุภัณฑ์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา  

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3-9599-00249-30-1 รอง
ศาสตราจารย ์

นายวรัญญู  ศรีเดช ปริญญาเอก 
 

D.Tech.Sci. 
 

Pulp and Paper  
   Technology 

Asian Institute of  
   Technology 

2548 
 

   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
    ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร ม. สงขลานครินทร ์ 2533 
2 3-9405-00142-10-2 รอง

ศาสตราจารย์  
นายเถวียน วิทยา ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางอาหาร 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
   ประมง 
อุตสาหกรรมเกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 
 

ม.สงขลานครินทร์ 

2547 
2541 

 
2537 

3 1-90980-0076-23-9 อาจารย์ นางสาวลดาวัลย์  
สงทิพย์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการบรรจุ 
เทคโนโลยีการบรรจุ 
เคมี-ชีววิทยา 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2558 
2553 
2550 

4 3-90110-0606-80-3 อาจารย์ นายสมพร นิลมณี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
 

ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   มหาบัณฑิต   
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

เทคโนโลยีการบรรจุ  
สถาปัตยกรรม 
 
 
เทคโนโลยี 
   สถาปัตยกรรม 

ม.เกษตรศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
   ทหารลาดกระบงั 
สถาบันราชภัฏจันทร 
   เกษม 

2560 
2544 

 
 

2539 

5 3-1001-0079361-8 อาจารย์ นายพรสถิตย์ สุขชู ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Materials Science 
 
เคมีวิเคราะห์และ 
    เคมีอนินทรีย์ 
เคมี 

U. of  Wisconsin  
    Madison, U.S.A 
ม.มหิดล 
 
ม.มหิดล 

2559 
 

2551 
 

2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
  เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีพ้ืนฐานการขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจ

ภาคเกษตรกรรม  จากที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตผลทางการเกษตร  ขณะที่ภาคเศรษฐกิจส าคัญ
ซึ่งน ารายได้เข้าประเทศคือภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  ดังนั้นการพัฒนาคนเพ่ือ
รองรับกับภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ปัจจุบัน
ประเทศไทยก าลังเผชิญปัจจัยคุกคามจากภายนอก  เช่น การเปิดเสรีทางการค้า  การลงทุนและการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน อาชีพ  ตามข้อตกลงร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และการติดกับดักรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap)   ซึ่งภาครัฐได้มุ่งแก้ปัญหาเหล่านี้ระยะยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ  นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็น วิสัยทัศน์ เชิงนโยบาย ที่ เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม   โดยใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารได้พัฒนาจากการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) ไปสู่ 
การสร้างมูลค่าสู ง (High value)  ซึ่ งจ าเป็นต้องขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์              
และนวัตกรรม ตามโมเดล Thailand 4.0 คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้จะประสบความส าเร็จได้ 
จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง สานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นการ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME และ StartUp พร้อมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม เพ่ือให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  

 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ของประเทศไทยมีขนาดและมูลค่าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน 
โดย  ในปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 209,400 ล้านบาท  ส่วนปี 2556 มีมูลค่า 215,600 ล้านบาท
โดยประมาณ  ซึ่งโดยเฉลี่ยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 -7  ต่อปี และ
คาดว่าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ จะมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยง  และสนับสนุนกับ
ภาคการผลิตของห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญของประเทศทั้งอุตสาหกรรมในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร  
รวมทั้งอุตสาหกรรมในกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  
การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเติบโตได้อย่ าง
เข้มแข็งไปพร้อมๆกัน เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างคุณค่า (Value creation) ให้กับผลิตภัณฑ์ที่
บรรจุ   จากสภาวการณ์ข้างต้น  หลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสามารถรองรับและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับนโยบาย
และผู้ใช้บัณฑิตในการผลิตบัณฑิตที่ได้คุณภาพ ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
  
     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
   สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในระยะ เวลา 5 ปีที่ผ่านมา  มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากจากผลของ Disruptive technology ที่เกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยีต่าง ๆ 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นแกนน า  เทคโนโลยีดังกล่าว   
เช่น  อินเทอร์เน็ตไร้สาย เทคโนโลยี อัตโนมัติ ในด้านการวิเคราะห์   Internet of Things  Cloud 
Computing  เทคโนโลยีหุ่นยนต์  ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ เทคโนโลยีชีวภาพ (genomics)  
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อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน  เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ  เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด  เทคโนโลยี
ส ารวจและขุดเจาะน้ ามัน  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น  เทคโนโลยีเหล่านี้ ท าให้หลายสิ่ง
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว  นอกจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่าง
ฉับพลันแล้ว  โครงสร้างสังคมไทยและรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
อย่างมาก  สังคมไทยในปัจจุบันได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population)  ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น      
คนเริ่มหันมาตระหนักและดูแลสุขภาพมากขึ้น  เด็กและคนในวัยท างานน้อยลง  มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนคน  คนท างานจึงต้องมีทักษะการท างานที่สูงยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันก็เกิดอาชีพใหม่ๆมากขึ้น  
คนท างานสามารถท างานแบบออนไลน์  แบบอิสระและเป็นผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น   นอกจากนี้กระแส
เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  เนื่องจากในปัจจุบันมลภาวะจาก
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในสังคมมากขึ้น เช่น ปัญหาขยะ  ปัญหาคุณภาพอากาศและ   
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติที่ลดลง  เป็นต้น  จากสถานการณ์ดังกล่าว  หลักสูตร
จึงจ าเป็นต้องวางแผนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะที่จ าเป็นต่อการอยู่ในสังคมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  และสร้างความ
สมดุลระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีใหม่ กับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุนั้น  ภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ    
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศ  มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง
ด้านการผลิต เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและด้านการออกแบบเชิงโครงสร้างให้เพียงพอ  
การเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน    การลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบ  การยกระดับ
มาตรฐานการผลิต  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้บริโภคในด้านสิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งจะก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์สี เขียวที่สร้างจุดเด่นทางด้านนวัตกรรม  
ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างสมดุล   ซึ่งยุทธศาสตร์
เหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 หลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ น าข้อมูลด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตร  ส าหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศไทย  การเสริมสร้างสมรรถนะให้
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ทันสมัยรวมถึงมีทักษะการ
ท างานและการเรียนรู้ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามนโยบาย  “10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย: กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (S-curve)” ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ              
(First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  ซึ่งบรรจุภัณฑ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับทั้ง 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ไม่ได้เฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้น นอกจากความส าคัญของ
หลักสู ตรที่ เชื่ อม โยงกับน โยบายของภาครัฐแล้ ว   หลักสู ตรเทคโน โลยีบ รรจุภัณ ฑ์ และวัสดุ                   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุแห่ งแรกและแห่ งเดียวในภาคใต้ที่ มีชื่ อเสียงมากที่ สุ ด           
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หลักสูตรฯ  มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร ทรัพยากร  เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ  ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน  โดยในแต่ละปีหลักสูตรจะเปิดรับนักศึกษา 40 คน  โดยนักศึกษาที่จบการศึกษามีอัตราการได้
งานท าภายใน 3 เดือนแรกโดยเฉลี่ยมากกว่า 70-75% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการก าลังคนในสาขานี้
จากภาคการผลิต  นอกจากนี้คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีงานวิจัยใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี   ซึ่งผลงานวิจัยและการบริการวิชาการต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้
บูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในรายวิชาต่างๆ หรือในรูปแบบของนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เนื้อหาของรายวิชาต่างๆได้ถูกปรับปรุงให้ทันต่อ Disruptive technology  ดังเช่น เทคโนโลยี
หุ่นยนต์  อัตโนมัติ  เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ  วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือความ
ยั่งยืน เป็นต้น   นอกจากนี้หลักสูตรยังเป็นผู้บุกเบิกการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการจัดการศึกษา   
ทวิภาคีในรูปแบบ สหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของหลักสูตรมาอย่างยาวนาน     
โดยในปี 2562  หลักสูตรได้สมัครขอเข้าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอน          
ในรายวิชาผ่านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experimental Learning) ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work – based Learning)  ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะท าให้หลักสูตร
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ต่อเนื่องเพ่ือสร้างก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของภาคการ
ผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม            
ที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้เพ่ือความเป็นเลิศด้านการวิจัย และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ       
โดยการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานและ
ประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรจะ
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้และมีสมรรถนะทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์             
มีคุณธรรม ส านึกสาธารณะ รวมถึงสามารถปรับตัวได้ในสังคมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

       1)   กลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
            1.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน  2  วิชา 
                          001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                        2 ((2)-0-4) 
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
                          001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ระกอบการ                                 1 ((1)-0-2) 
           Idea to Entrepreneurship 
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            1.2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน   1  วิชา 
  061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1 ((1)-0-2) 
   Esthetics of Thai Dance 
 
         1.3 คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 3 วิชา 
                          315-201  ชีวิตแห่งอนาคต                                               2 ((2)-0-4) 
  Life in the Future 
  340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1 ((1)-0-2) 
   The Aesthtic in Photography 
                          345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                                    2 ((2)-0-4) 
  Digital Technology Literacy 
 
 1.4 คณะแพทยศาสตร์  จ านวน  1  วชิา 
                          388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                                     1 ((1)-0-2) 
  Health for All 
 
          1.5 คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จ านวน  1  วิชา 
                          895-001  พลเมืองที่ดี                                                     2 ((2)-0-4) 
  Good Citizens 
 
            1.6 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 26 วิชา 
                          895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์                          2 ((2)-0-4) 
           Thinking and Predictable Behavior 
                          895-011  การคิดเพ่ือสร้างสุข                                     2 ((2)-0-4) 
           Cultivating Happiness through Positivity 
                          890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ                                       2 ((2)-0-4) 
  Essential English 
                          890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                            2 ((2)-0-4) 
  Everyday English 
                          890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้                               2 ((2)-0-4) 
  English on the Go 
                          890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล                                        2 ((2)-0-4) 
                    English in the Digital World 
                          890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                    2 ((2)-0-4) 
                                       English for Academic Success 
 895-020 ขิมไทย 1 ((1)-0-2) 
            Thai Khim 
 895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1 ((1)-0-2) 
            Singing, Playing, Dancing 
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 895-022 จังหวะจะเพลง 1 ((1)-0-2) 
             Rhythm and Song 
 895-023 กีตาร์  1 ((1)-0-2) 
             Guitar 
 895-024 อูคูเลเล่  1 ((1)-0-2) 
            Ukulele 
 895-025 ฮาร์โมนิกา 1 ((1)-0-2) 
            Harmonica 
 895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1 ((1)-0-2) 
             Drama and Self-reflection 
 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1 ((1)-0-2) 
             Appreciation in Thai Language 
 895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1 ((1)-0-2) 
             Creative Drawing 
 895-030 ว่ายน้ า 1 ((1)-0-2) 
            Swimming 
 895-031 เทนนิส 1 ((1)-0-2) 
             Tennis 
 895-032 บาสเกตบอล 1 ((1)-0-2) 
            Basketball 
 895-033 กรีฑา 1 ((1)-0-2) 
            Track and Field 
 895-034 ลีลาศ 1 ((1)-0-2) 
            Social Dance 
 895-035 เปตอง 1 ((1)-0-2) 
             Petanque 
 895-036 ค่ายพักแรม 1 ((1)-0-2) 
             Camping 
 895-037 แบดมินตัน 1 ((1)-0-2) 
             Badminton 
 895-038 เทเบิลเทนนิส 1 ((1)-0-2) 
             Table Tennis 
 895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
             Exercise for Health 

 
          1.7 สถาบันสันติศึกษา  จ านวน  2 วิชา 
                          950-101  จิตวิวัฒน์                                                       1 ((1)-0-2) 

                             New Consciousness 
                          950-102  ชีวิตที่ดี                                                         2 ((2)-0-4) 
                                       Happy and Peaceful Life 
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       2) กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
     2.1 คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน  12 วิชา  คือ 

  322-103  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  3 ((3)-0-6)                    
      General  Mathematics I 
  322-104  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                            3 ((3)-0-6)                  
     General Mathematics  II 
  324-107  หลักเคมี   3 ((3)-0-6)                    
     Principles of Chemistry 
  324-137  หลักเคมีอินทรีย์                3 ((3)-0-6)       
     Principles of Organic Chemistry 
   324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                      3 ((3)-0-6)                         
      Introductory Physical Chemistry 
  324-247    หลักเคมีวิเคราะห์                      3 ((3)-0-6)                              
      Principles  of  Analytical  Chemistry 
  325-105  ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1 (0-3-0)  
     Fundamental Chemistry Laboratory 
  325-131  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                           1 (0-3-0)  
     Organic  Chemistry  Laboratory 
   325-222  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                    1 (0-3-0) 
      Introductory Physical Chemistry Laboratory 
  325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน   1 (0-3-0)    
      Basic  Analytical  Chemistry  Laboratory 
  332-106  ฟิสิกส์ทั่วไป   3 ((3)-0-6)  
      General  Physics 
  332-116  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป    1 (0-3-0)   
     General  Physics Laboratory 
 

 3)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร     
 3.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 5 รายวิชา คือ 

              859-101    ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                             1 ((1)-0-2) 
                     Benefit of Mankinds 

  859-111     อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2 ((2)-0-4)  
                           Introductory Agro-Industry 
  859-495  สัมมนา 1 ((1)-0-2) 
    Seminar 
  859-496  โครงงานนักศึกษา 1 1 ((0)-3-0) 
     Senior Project I 
  859-497  โครงงานนักศึกษา 2 4 ((0)-12-0) 
    Senior Project II 
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 3.2  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  จ านวน 5 รายวิชา คือ 
 853-215 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 3 ((3)-0-6) 
  Microbiology in Food and Packaging Industry 
 853-216 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 1 ((0)-3-0) 
  Microbiology in Food and Packaging Industry Laboratory 
 853-341 การสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน   3 ((3)-0-6) 
  อุตสาหกรรมเกษตร    
   Sanitation and Environmental Management in Agro-Industry 
 854-214 วิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน      3 ((3)-0-6)  
                          Fundamental Process Engineering 
 854-215 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน   1 ((0)-3-0) 
                           Fundamental Process Engineering Laboroatory 
 

 3.3  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร  จ านวน 3 รายวิชา คือ 
                857-321 การวางแผนการทดลองส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3 ((3)-0-6) 
  Experimental Designs for Agro-Industry 
 857-325 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร   3 ((3)-0-6)  
  Quality Assurance in Agro-Industry 
 857-413 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร   3 ((3)-0-6)  
  Plant Management in Agro-Industry 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
จ านวน  6   รายวิชา ได้แก่ 

 855-151 หลักการของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์                 2 ((2)-0-4)                    
  Principle of Packaging Technology 
 855-422 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตในอุตสาหกรรมเกษตร  3 ((3)-0-6) 
              Polymer Composite Material in Agro-Industry 
 855-424 เทคโนโลยีนาโนส าหรับบรรจภุัณฑ์และวัสดุ   3 ((3)-0-6) 
                 Nanotechnology for Packaging and Material  
               855-442    การน าเข้า การส่งออกและการขนส่ง         2 ((2)-0-4)   
                               Import-Export and Transportation      
 855-451 บรรจุภัณฑ์อาหาร         3 ((2)-3-4) 
       Food Packaging  
         855-452 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์     3 ((3)-0-6) 
  Packaging Technology 
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13.3 การบริหารจัดการ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่

ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับผลการ 
  เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcome, ELO)   
 4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการทวนสอบเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
  ค าอธิบายรายวิชา รวมถึงการติดตามรูปแบบการสอนและการประเมินผล 
 5.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือรับการ 
              ประเมิน AUN QA  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
          ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  
โดยส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสามารถคิดวิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ท างานอย่างมืออาชีพและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเข้าใจสมบัติ กระบวนการ
ผลิต และการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ทดสอบและประยุกต์ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการบรรจุที่เหมาะสมกับบริบทของงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ สามารถบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตและระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ท าให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาความ        
ขาดแคลนบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

 1.  มีวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 2.  มีความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
      ตามยุทธศาสตร์ S-curve และ New S-curve 
 4.  มีความสามารถในการสืบค้นและแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถใช้ 
               เทคโนโลยีดีจิทัลในการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 5.  มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถท างาน 
        ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีภาวะผู้น า 
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    1.4  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomeas : PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

(PLO1) มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีวินัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1.1 มีจิตสาธารณะ มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และองค์กร 
1.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและองค์กร  

 
 
 
 
 

 

(PLO2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ 
2.1 อธิบายสมบัติ กระบวนการผลิต การแปรรูปและการ  
     ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2.2 สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และ 
     วสัดุบรรจุภัณฑ์ 
2.3 สามารถประยุกต์ใช้ระบบควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยี 
     บรรจุภัณฑ์ 

  
 

 
 
 
 

(PLO3) สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
 บรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
     ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเพ่ือให้สอดคล้องต่อการ 
     เปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3.2 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
     ได้อย่างเหมาะสม  

 
 

 
 
 

 
 

 

(PLO4) มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ 
         เพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.1 สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ และเลือกใช้วิธีการหรือ 
     เครื่องมือในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ได้อย่าง 
     ถูกต้อง 
4.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลหรือความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 (PLO5) สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษทางวิชาการด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
5.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าหรือสมาชิกท่ีดี  
     และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและยอมรับความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

(PLO6) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อผลิตและสืบค้นข้อมูล 
     ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม  
6.2 มีวิจารณญาณในการน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ 
     ประโยชน ์

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
     1.5   ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาสากล สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
2 นักศึกษาสามารถน าความรู้พ้ืนฐานมาอธิบายสมบัติและกระบวนการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

วิชาชีพ 
4 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและบูรณาการใช้ความรู้เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยี

บรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์  มาตรฐานของ 
สกอ. และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ติดตามการปรบัปรุงหลักสูตรอยา่งสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามความกา้วหน้าขององค์ความรู้ใน
 วิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

1. รายงานการประเมินหลักสตูร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับความคาดหวังของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

5. ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้หลักสูตร 
 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็น active 
learning  
สหกิจศึกษาและ WIL 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน   
การสอนแบบ active learning สหกิจศึกษา
และ WIL 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆ  
 
 
 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ 
active learning  สหกิจศึกษาและ WIL 
 

4. เสริมกิจกรรม/ฝึกอบรมการแก้ปัญหาด้าน
เทคนิคของสถานประกอบการทีฝ่ึกงาน
และสหกิจศึกษา 

 

1. จ านวนโครงการ/รายวิชาที่
 เพิ่มพูนทักษะให้กับอาจารย ์
 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
 เรี ย น ก า รส อ น แ บ บ  active 
 learningและผู้จัดการรายวิชา 
 WIL 
3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
 การเรียนการสอนแบบ active 
 learning และ WIL 
4.ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
 เรียนการสอนแบบ active 
 learning สหกิจศึกษาและและ 
 WIL 
 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน  
 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก  
    best practice และการเรียนการสอนที ่
    เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 
3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
 การประเมินผลที่เน้นพฒันาการของผู้เรียนใน
 แผนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน      
 ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนนุการเรียนรู้ด้วย
 ตนเอง 

1. จ านวนโครงการที่เพิ่มพนูทักษะ
ให้กับอาจารย์ 

2. จ านวนอาจารยท์ี่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจดัการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ศูนยก์ลาง 

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5. จ านวนรายวชิาที่ก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

  6. จ านวนรายวชิาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพฒันาการของ
ผู้เรียน 

7.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
    สารสนเทศทีส่นบัสนุนการ 

    เรียนรูด้้วยตนเอง 
4. ปรับปรุงวิธีการวัดและ

การประเมินผล 
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวธิีการวัด

 และประเมินผล 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์

 ข้อสอบในทุกรายวิชา 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ

 รายวิชา 
 

1. จ านวนโครงการที่เพิ่มพนูทักษะ
 ให้กับอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารยท์ี่ร่วมกิจกรรม
 การเพิ่มพูนทักษะในการวัดและ
 ประเมินผล 
3. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
5. จ านวนรายวชิาที่ใช้วิธีการวัด
 และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
 ก าหนด 
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
 ระบบการวัดและประเมินผล 
 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
 และการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. ติ ดตามประ เมิ นทั กษะอาจารย์ ใน การ
 จัดการเรียนรู้  และการประเมินผลการ
 เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
 เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. พัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านการเรียนรู้  
 ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. ติดตามประเมนิผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา 
 ในแต่ละดา้น 
 

1. จ านวนโครงการที่เพิ่มพนูทักษะ
 ให้กับอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารยท์ี่ร่วมกิจกรรม
 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
 เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
 เรียนรู ้
3. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
 จัดการเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้
 ที่คาดหวัง 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
 การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ 
   ด้านตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                       

 ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก  ช) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไมมี่ 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 วิชาภาคทฤษฎี    เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
 วิชาภาคปฏิบัติ    เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
 ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์   
    หรือ 

 2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม 
  ระเบียบข้อบังคบัของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ 
 3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้ข้อก าหนดของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน 
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ค่อนข้างอ่อน 
3) ความแตกต่างของระบบการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาท าให้
 นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1)  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามศักยภาพของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

 ก าหนด (ภาคผนวก ซ) 
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 3)  จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาผลการเรียนอ่อน 
 4)  การจัดปฐมนิเทศ แนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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2562 2563 2564 2565 2566
ค่าบ ารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,956,400 5,912,800 8,389,200 11,185,600 11,185,600

รวมรายรับ 4,396,400 8,792,800 12,709,200 16,945,600 16,945,600

1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000

รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ

 
         2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6   งบประมาณตามแผน    
 

         2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 

 
  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)          

 

2562 2563 2564 2565 2566
ก. งบด าเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,493,100 2,642,700 2,801,200 2,969,300 3,147,500
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  (ไมร่วม 3) 2,637,840 5,803,248 9,285,197 13,115,340 14,426,875
3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0
รวม (ก) 5,130,940 8,445,948 12,086,397 16,084,640 17,574,375

หมวด เงิน
ปีงบประมาณ
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2562 2563 2564 2565 2566
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

รวม (ข) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
รวม (ก) + (ข) 5,430,940 8,745,948 12,386,397 16,384,640 17,874,375
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 135,774    109,324   103,220   102,404   111,715      

หมวด เงิน
ปีงบประมาณ

 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

 

2.9 การจัดการเรียนการสอน    
          หลักสูตรนี้มีการจัดรายวิชาเป็นโมดูลโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร และ 50% ของรายวิชา และมีการเรียนการสอน            
เชิงบูรณาการกับปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร  โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือร่วมมือกัน               
ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงาน (WIL) และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นักศึกษา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                              131   หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30 หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์         4   หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ                     5   หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ                                 1   หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิตัล                 4   หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบและการคิดตรรกะเชิงตัวเลข       4   หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร                                   4   หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา                                2   หน่วยกิต 

              วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                      6   หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (เลือก) อย่างน้อย 1 วิชา 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ          95 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                         15 หน่วยกิต                   
 2) กลุ่มวิชาแกน            14 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                           27 หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาชีพ           39 หน่วยกิต 
          -  บังคับ       28 หน่วยกิต 
  -  เลือก      11 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 
 ง.  ฝึกงาน                                                         300   ชั่วโมง 
     ศึกษาดูงานในด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุ         20   ชั่วโมง 

3.1.3 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30   หน่วยกิต 
                      กลุ่มสาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์         4   หนว่ยกิต 
                          001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                        2 ((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
                          388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                                        1 ((1)-0-2) 
 Health for All 
                          859-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                           1 ((1)-0-2) 

          Benefit of Mankinds 
 

                      กลุ่มสาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ                     5   หน่วยกิต 
                          895-001  พลเมืองที่ดี                                                     2 ((2)-0-4) 
 Good Citizens 
                          950-101  จิตวิวัฒน์                                                        1 ((1)-0-2) 

                             New Consciousness 
                          950-102  ชีวิตที่ดี                                                          2 ((2)-0-4) 
                                       Happy and Peaceful Life 
 
                      กลุ่มสาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ                                 1   หน่วยกิต 
                          001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ระกอบการ                              1 ((1)-0-2) 
           Idea to Entrepreneurship 
 
                      กลุ่มสาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิตัล                 4   หน่วยกิต 
                          315-201  ชีวิตแห่งอนาคต                                               2 ((2)-0-4) 
 Life in the Future 
                          345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                                    2 ((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
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                      กลุ่มสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบและการคิดตรรกะเชิงตัวเลข       4   หน่วยกิต 
                          895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์                          2 ((2)-0-4) 
           Thinking and Predictable Behavior 
                          895-011  การคิดเพ่ือสร้างสุข                                     2 ((2)-0-4) 
           Cultivating Happiness through Positivity 
 
                      กลุ่มสาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร                                   4   หน่วยกิต 
                          เลือกเรียนตามศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยดังนี้ 
                          890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ                                       2 ((2)-0-4) 
  Essential English 
                          890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                            2 ((2)-0-4) 
  Everyday English 
                          890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้                               2 ((2)-0-4) 
  English on the Go 
                          890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล                                        2 ((2)-0-4) 
                    English in the Digital World 
                          890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                    2 ((2)-0-4) 
                                       English for Academic Success 
 
                      กลุ่มสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา                                2   หน่วยกิต 
                          เลือกเรียนวิชาด้านสุนทรียศาสตร์  1 หน่วยกิตและด้านกีฬา 1 หน่วยกิตจากรายวิชา
 ต่อไปนี้ 
 061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1 ((1)-0-2) 
  Esthetics of Thai Dance 
 340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1 ((1)-0-2) 
  The Aesthtic in Photography 
 895-020 ขิมไทย 1 ((1)-0-2) 
            Thai Khim 
 895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1 ((1)-0-2) 
            Singing, Playing, Dancing 
 895-022 จังหวะจะเพลง 1 ((1)-0-2) 
             Rhythm and Song 
 895-023 กีตาร์  1 ((1)-0-2) 
             Guitar 
 895-024 อูคูเลเล่  1 ((1)-0-2) 
            Ukulele 
 895-025 ฮาร์โมนิกา 1 ((1)-0-2) 
            Harmonica 
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 895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1 ((1)-0-2) 
             Drama and Self-reflection 
 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1 ((1)-0-2) 
             Appreciation in Thai Language 
 895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1 ((1)-0-2) 
             Creative Drawing 
 895-030 ว่ายน้ า 1 ((1)-0-2) 
            Swimming 
 895-031 เทนนิส 1 ((1)-0-2) 
             Tennis 
 895-032 บาสเกตบอล 1 ((1)-0-2) 
            Basketball 
 895-033 กรีฑา 1 ((1)-0-2) 
            Track and Field 
 895-034 ลีลาศ 1 ((1)-0-2) 
            Social Dance 
 895-035 เปตอง 1 ((1)-0-2) 
             Petanque 
 895-036 ค่ายพักแรม 1 ((1)-0-2) 
             Camping 
 895-037 แบดมินตัน 1 ((1)-0-2) 
             Badminton 
 895-038 เทเบิลเทนนิส 1 ((1)-0-2) 
             Table Tennis 
 895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
             Exercise for Health 

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                95  หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชา พื้นฐาน                              15  หน่วยกิต                   
 322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1                                     3 ((3)-0-6) 
                                  General Mathematics I 

 324-107  หลักเคมี                                                 3 ((3)-0-6) 
                          Principles of  Chemistry 
 324-137 หลักเคมีอินทรีย์                                              3 ((3)-0-6)  
                                       Principles of Organic Chemistry  

 325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน                                       1 (0-3-0) 
  Fundametnal Chemistry Laboratroy  

 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                              1 (0-3-0) 
                                    Organic Chemistry Labortory 
 332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป                                               3 ((3)-0-6) 
                                       General Physics  
 332-116  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                        1 (0-3-0) 
                                        General Physics Laboratory       
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 2) กลุ่มวิชาแกน                                                         14  หน่วยกิต 
 324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3 ((3)-0-6) 
  Introducotry Physical Chemistry 
 324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3 ((3)-0-6) 
  Principles of Analytical Chemistry   

 325-222  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                         1 (0-3-0) 
                         Introductory Physical Chemisry Laboratory 
 325-243   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน     1 (0-3-0) 
                                        Basic Analytical Chemistry Laboratory 
 347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
  Basic Statistics  
 857-321 การวางแผนการทดลองส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3 ((3)-0-6) 
  Experimental Design for Agro-Industry 
 

 

             3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     27 หน่วยกิต 
                    853-215     จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์    3 ((3)-0-6) 
                                          Microbiology in Food and Packaging Industry 

     853-216    ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและ     1 ((0)-3-0) 
   บรรจุภัณฑ์ 

                                          Microbiology in Food and Packaging Industry Laboratory 

         853-341  การสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อม   3 ((3)-0-6) 
                                          ในอุตสาหกรรมเกษตร    
   Sanitation and Environmental Management in Agro-Industry 
   854-214  วิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน                           3 ((3)-0-6) 
                                       Fundamental Process Engineering                                                   
   854-215  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน               1 (0-3-0) 
                                       Fundamental Process Engineering Laboratory        
          855-151 หลักการของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 2 ((2)-0-4) 
    Principle of Packaging Technology 
 855-221 วัสดุชีวฐานพ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4) 

   Principle of Biomaterial 
              855-222 ปฏิบัติการหลักพ้ืนฐานทางวัสดุชีวฐาน 1 (0-3-0) 
                      Principle of Biomaterial Laboratory 

 855-252    หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์  2 ((2)-0-4)  
     Principles of Food Processing and Packaging 
                         855-392     การน าเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูด  1 ((1)-0-2) 
   ในที่สาธารณะ 
                        Academic presentation and public speaking   
                   857-325   การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร            3 ((3)-0-6) 
                                       Quality Assurance in Agro-Industry                                             
   857-413   การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  3 ((3)-0-6) 
                                       Plant Management in Agro-Industry 

         859-111  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น                              2 ((2)-0-4) 
                                      Introductory Agro-Industry                                                        
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                   4) กลุ่มวิชาชีพ   39 หน่วยกิต 
         - บังคับ               28  หน่วยกิต 
                           *855-231    เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ                              2 ((2)-0-4) 
                                         Metal Packaging Technology 
                     855-223 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพและ 2 ((2)-0-4) 
  พอลิเมอร์ 
                                       Structure and Properties of Biopolymer and Polymer  
                           855-241 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ((2)-3-4) 

                        Computer Aided Design in Packaging    
                     *855-311    เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 3 ((2)-3-4)  
  Pulp and Paper Technology  
 *855-322 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ 2 ((2)-0-4) 
  Biopolymer and Polymer Processing 
         *855-323 เทคโนโลยียาง 3 ((2)-3-4) 

  Rubber Technology 
      855-324 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุพอลิเมอร์  1 (0-3-0) 
   Packaging and Polyer Technology Laboratory 
                         *855-331    เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิกส์             2 ((2)-0-4) 
                                         Glass and Ceramic Packaging Technology 
  *855-341 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือ 3 ((2)-3-4) 
   ความยั่งยืน 
   Product and Packaging Design for Sustainability 
  *855-342   เทคโนโลยีการพิมพ์       2 ((2)-0-4) 
   Printing Technology 
  *855-343 วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ 3 ((2)-3-4) 
   Packaging Engineering  
                           855-344    การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วในการออกแบบ  2 ((2)-0-4) 
   บรรจุภัณฑ์ 
    Rapid  Prototyping  in Packaging Design 
 
                                
 - เลือก 11   หน่วยกิต 

                         1.1  สหกิจศึกษา  
    855-493 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 ((0)-3-0) 
  Preparedness Cooperative Education 
 *855-494   สหกิจศึกษา                                              8 ((0)-24-0) 

 Cooperative Education 
 855-……      วิชาชีพ (เลือก)                                          2 ((2)-0-4) 
 
* รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
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                                        1.2   โครงงานนักศึกษา 
 855-495     สัมมนา 1 ((1)-0-2) 

  Seminar 
 855-496 โครงงานนักศึกษา 1                                       1 ((0)-3-0) 

   Senior  Project I                                  
     855-497 โครงงานนักศึกษา 2 3 ((0)-9-0) 

   Senior  Project II                                  
                          855-……  วิชาชีพ (เลือก)                                             4 ((X)-Y-Z) 
                          855-……     วชิาชีพ (เลือก) 2 ((2)-0-4) 
 
  

 โดยวิชาชีพ (เลือก) ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 855-412   เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์          2 ((2)-0-4) 
                                          Forest Product Technology  
     855-422 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตในอุตสาหกรรมเกษตร      3 ((3)-0-6) 
                                          Polymer Composite Material in Agro-Industry 
 855-424  เทคโนโลยีนาโนส าหรับบรรจภุัณฑ์และวัสดุ 3 ((3)-0-6) 
  Nanotechnology for Packaging and Material   
 855-441 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง         2 ((2)-0-4) 
  Packaging Dynamics for Transportation 
 855-442  การน าเข้า การส่งออกและการขนส่ง         2 ((2)-0-4) 
                           Import-Export and Transportation    
                 855-443 นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภค       2 ((2)-0-4) 
                       Packaging Design Innovation for consumer 
        855-451 บรรจุภัณฑ์อาหาร                 3 ((2)-3-4) 
  Food Packaging 
 855-452 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์                 3 ((3)-0-6) 
  Packaging Technology 
                          855-453     เทคโนโลยีการยึดติดและตัวประสาน                   2 ((2)-0-4) 
                                          Adhesion and Adhesives Technology   
       855-454     การถ่ายภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์   2 ((2)-0-4) 
    Food and packaging photography 
       855-455     ไมเกรชันส าหรับวัสดุสัมผัสอาหาร  2 ((2)-0-4) 
    Migration for Food Contact Materials             
       855-456  การเรียนรู้อย่างมีสติจากสื่อออนไลน์ในด้านอาหาร 3 ((3)-0-6) 
             และบรรจุภัณฑ์ 
    Consciousness based learning from online  
    media in food and packaging 
                          855-491  หัวข้อเฉพาะทางบรรจุภัณฑ์และวัสดุ         3 ((3)-0-6) 
                                          Selected Topic in Packaging and Material  
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

 ง.  ฝึกงาน     ไม่น้อยกว่า  300  ชั่วโมง 
 855-391 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 300  ชั่วโมง 
                      Industrial Practice in Packaging and Material Technology 
  855-492 ศึกษาดูงานในด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  20 ชั่วโมง 
   Study trip in Packaging and Material  
 
 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  เช่น 342-102  มีความหมาย
ดังนี้ 
           เลขรหัส 3 ตวัแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  

853  =  รหัสวิชาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
854  = รหัสวิชาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรม 
855  = รหัสวิชาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ 
           วัสด ุ

 857  =  รหัสวิชาสังกัดภาควชิาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร สาขาวิชาประกันคุณภาพ 
    และการจัดการ  

859 =  รหัสวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
           เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 
  เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

 1  =  หมวดเทคโนโลยีเยื่อ  กระดาษ  และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
 2  =  หมวดเทคโนโลยีพอลิเมอร์  พอลิเมอร์ชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ 
 3  =  หมวดเทคโนโลยีแก้วและโลหะ 
 4  =  หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรม  การออกแบบ และการพิมพ์ 
 5  =  หมวดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 9  =  หมวดวิจัย สัมมนา ฝึกงาน หัวข้อเฉพาะทาง และสหกิจศึกษา 

 เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 
 
 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
           เช่น 3 (3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

001-102          ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                 2 ((2)-0-4) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  3 ((3)-0-6) 
324-107 หลักเคมี  3 ((3)-0-6) 
325-105      ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน                                     1 (0-3-0) 

 855-151 หลักการของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์    2 ((2)-0-4) 
859-111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  2 ((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร  2 ((2)-0-4) 
895-001          พลเมืองที่ดี                                                  2 ((2)-0-4) 

 895-xxx กลุ่มสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  1 ((1)-0-2) 
950-102          ชีวิตที่ดี                                                       2 ((2)-0-4) 
950-101          จิตวิวัฒน์                                                     1 ((1)-0-2) 
           รวม      21 ((20)-3-40) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
                                                 จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)           

315-201          ชีวิตแห่งอนาคต                                             2 ((2)-0-4) 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                                      3 ((3)-0-6) 

 325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น   1 (0-3-0) 
 332-105 ฟิสิกส์ทั่วไป   3 ((3)-0-6) 
 332-115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป   1 (0-3-0) 

345-104          รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                                       2 ((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์   1 ((1)-0-2) 
859-101          ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  1 ((0)-0-3) 
895-xxx กลุ่มสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  1 ((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชาเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2 ((2)-0-4) 
  รวม                      17 ((14)-6-31) 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา 
              ภาษา (บังคับ) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)       

324-137 หลักเคมีอินทรีย์  3 ((3)-0-6) 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์   3 ((3)-0-6) 
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 (0-3-0) 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน  1 (0-3-0) 
854-214 วิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน  3 ((3)-0-6) 
854-215          ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพ้ืนฐาน                       1 (0-3-0) 
855-231   เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ               2 ((2)-0-4) 

          890-xxx กลุ่มสาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร            2 ((2)-0-4) 
          xxx-xxx           วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ) ในหมวดศึกษาท่ัวไป                   2 ((2)-0-4) 
          …..-…… วิชาเลือกเสรี      3 ((2)-2-5) 

  รวม     21 ((17)-11-35) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
                                                    จ านวนหน่วยกติรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)           
 347-201 สถิติพ้ืนฐาน      3 ((2)-2-5)                                                              

853-215          จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์              3 ((3)-0-6) 
853-216          ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  1 (0-3-0) 
855-221 วัสดุชีวฐานพ้ืนฐาน     2 ((2)-0-4) 
855-222 ปฏิบัติการหลักพ้ืนฐานทางวัสดุชีวฐาน  1 (0-3-0) 
855-223 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์  2 ((2)-0-4) 
855-241          การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์   3 ((2)-3-4) 
855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์   2 ((2)-0-4) 

          xxx-xxx           วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป                                      2 ((2)-0-4) 
 รวม     19 ((15)-11-31) 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)     
          853-341          การสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 
                               เกษตร    

855-311 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  3 ((2)-3-4) 
855-322          กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์   2 ((2)-0-4) 
855-324 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุพอลิเมอร์  1 (0-3-0) 
855-341 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน   3 ((2)-3-4) 
857-321 การวางแผนการทดลองส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3 ((3)-0-6)   

          895-010 การคิดกับพฤติกรรมการพยากรณ์                                 2 ((2)-0-4) 
          895-011          การคิดเพ่ือสร้างสุข                                                   2 ((2)-0-4) 
          001-103          ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ                                   1 ((1)-0-2) 

 รวม    20 ((17)-9-34) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
                                                    จ านวนหน่วยกติรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)   

855-323 เทคโนโลยียาง  3 ((2)-3-4) 
855-331   เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิกส์                2 ((2)-0-4) 
855-342          เทคโนโลยีการพิมพ์   2 ((2)-0-4) 
855-343 วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์   3 ((2)-3-4) 
855-344 การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  2 ((2)-0-4) 
855-391 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ    300 ชั่วโมง* 
855-392 การน าเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูดในที่สาธารณะ  1 ((1)-0-2)           
857-325          การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร                    3 ((3)-0-6) 
.…-…. วิชาเลือกเสรี            3 ((3)-0-6) 

 รวม                                          19 ((17)-6-34) 
 
*  เรียนภาคฤดูร้อน 
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ปีท่ี 4 
 
        แผนการศึกษาที่ 1  โครงงานนักศึกษา 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
                                                       จ านวนหนว่ยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

855-492 ศึกษาดูงานในด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุ    20 ชั่วโมง 
855-495 สัมมนา  1 ((1)-0-2) 
857-413 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร   3 ((3)-0-6) 
855-495 โครงงานนักศึกษา 1  1 ((0)-3-0) 

 ….-…. วิชาชีพ (เลือก)       2 ((2)-0-4) 
 รวม        7 ((6)-3-12)  

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
                                                    จ านวนหน่วยกติรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

855-497 โครงงานนักศึกษา 2  3 ((0)-9-0) 
.….-…..             วิชาชีพ (เลือก)                                                       4 ((X)-Y-Z) 

                                                 รวม                      7 ((X)-Y-Z) 
 

ปีท่ี 4 
 

แผนการศึกษาที่ 2 สหกิจศึกษา                 
                                   

ภาคการศึกษาที่ 1             
จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

855-492 ศึกษาดูงานในด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  20 ชั่วโมง 
855-493 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1 ((0)-3-0) 
857-413 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร   3 ((3)-0-6) 
.….-…… วิชาชีพ (เลือก)       2 ((2)-0-4) 
 รวม           6 ((5)-3-10)  

 
ภาคการศึกษาที่ 2        

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)      
855-494         สหกิจศึกษา                                 8 ((0)-24-0) 

 รวม                                               8 ((0)-24-0) 
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           3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา 
 001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2((2)-0-4)  
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
  ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชน
ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ  
   Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of 
sufficiency; work principles, understanding and development of the King’s philosophy and  
sustainable development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area 
of interest including individual, business or community sectors in local and national level 

 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1 ((1)-0-2)    
    Idea to Entrepreneurship 
      การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
    Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; 
survey for business opportunity analysis; using business models with modern business 
tools 
 
061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1 ((1)-0-2) 
             Aesthetics of Thai Dance     
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลง
ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
       General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for 
Thai dance;  basic Thai dance movements;   Thai dance performances 
 
315-201   ชีวิตแห่งอนาคต   2 ((2)-0-4) 
             Life in the Future 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี 
พลังงานสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
  Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean 
energy; information technology for living in the future; artificial intelligence 
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322-103  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  3 ((3)-0-6)    
  General Mathematics I 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :   - 
   คณิตศาสตร์เบื้องต้นก่อนแคลคูลัส  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์
และการประยุกต์   

   Pre-calculus; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and 
applications;  

 
324-107  หลักเคมี  3 ((3)-0-6) 
    Principles of Chemistry 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :   - 
   บทน า  ปริมาณสัมพันธ์  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  อุณหพลศาสตร์  สารละลายและ
สมบัติของสารละลาย  จลนศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลของไอออนในน้ า  เคมีไฟฟ้า 
   Introduction; stoichiometry; periodicity; chemical bonding; thermodynamics; 
solutions and their properties; chemical kinetics; chemical equilibria; ionic equilibria; 
electrochemistry 
 

324-137  หลักเคมีอินทรีย์  3 ((3)-0-6) 
    Principles of Organic Chemistry 
   รายวิชาบังคับก่อน : 324-107 หรือเทียบเท่า 
   Prerequisite :  324-107 or equivalent 
   หลักเบื้องต้นของเคมีอินทรีย์ โครงสร้าง สมบัติทั่วไป การจ าแนกประเภท การเรียกชื่อ การ
เตรียมและปฏิกิริยาที่ส าคัญของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน   ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด ์
คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน 
    Basic principles of organic chemistry; structures; general properties; 
classification; nomenclature; preparation and important reactions of alkanes, alkenes, 
alkynes, aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols, ethers, carboxylic 
acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines, heterocyclic compounds, polymers, 
lipids, carbohydrates, amino acids and proteins 
 
324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  3 ((3)-0-6) 
    Introductory Physical Chemistry 
   รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 หรือ 324-107 หรือ 324-106 หรือ เทียบเท่า  
   Prerequisite :  324-102 or 324-107 or 324-106 or equivalent 
   แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  โมเลกุลขนาดใหญ่และคุณสมบัติ  อุณหพลศาสตร์  สารละลาย
และสมดุลระหว่างเฟส  สารละลายที่เป็นตัวน าไฟฟ้า  เคมีพ้ืนผิวและคอลลอยด์  จลนพลศาสตร์เคมี  
สเปกโทรสโกปี 
   Gases and kinetic theory of gases; macromolecule and its properties; 
thermodynamics; solution and phase equilibria; electrolyte solution; surface chemistry 
and colloid; chemical kinetics; spectroscopy 
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324-247  หลักเคมีวิเคราะห์  3 ((3)-0-6) 
    Principles of Analytical Chemistry 
    รายวิชาบังคับก่อน : 324-102 หรือ 324-104 หรือ 324-107 หรือเรียนควบคู่กัน 
   Prerequisite :  324-102 or 324-104 or 324-107 or concurrent 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์  สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การ
เกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ในสารละลายที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย   การไทเทรตและการน าไป
ประยุกต์ใช้  การแยกสาร  การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน 
   Fundamentals of analytical chemistry; acid-base, precipitation, complex-
formation and redox equilibria in aqueous solution; titrations and their applications; 
separation methods; basic instrumental methods for quantitative analysis  
 
325-105  ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน  1 (0-3-0) 
   Fundamental Chemistry Laboratory 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
   ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง  การหาค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหา
ปริมาณด้วยการไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี        
การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออนหมู่หนึ่งแบบกึ่งจุลภาค   
   Uncertainty of measurement; pH measurements and quantitative analysis by 
titration; themochemistry; colligative properties of solutions; rate of reactions; semimicro-
qualitative analysis of anions and group I cations 
 
325-131  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 (0-3-0) 
   Organic Chemistry Laboratory 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
   การตกผลึก  การกลั่น  การสกัด  โครมาโทกราฟี  การทดสอบการละลายและหมู่ฟังก์ชัน  
เคมีของคาร์โบไฮเดรต 
   Crystallization; distillation; extraction; chromatography; solubility and 
functional group tests; chemistry of carbohydrates  
 
325-222   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (0-3-0) 
   Introductory Physical Chemistry Laboratory 
  รายวิชาบังคับก่อน  :  324-222   หรือเรียนควบคู่กัน 
   Prerequisite :  324-222 or concurrent 
    การหาความหนืดของของเหลวหรือสารละลายพอลิเมอร์   การใช้คอนดักโทเมตรีเพ่ือหา
ค่าคงที่    การแตกตัวของกรดอ่อน   แผนภาพเฟสของระบบที่มี  3 องค์ประกอบ   การหาสมบัติ           
คอลลิเกทิฟของสารละลาย  เคมีพ้ืนผิว เช่น การหาความเข้มข้นวิกฤตของไมเซลล์  การทดลองประยุกต์ใช้
หลักทางสเปกโทรสโกปี  จลนพลศาสตร์เคม ีเช่น การหาอันดับและพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา 
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    Viscosity of liquid or polymer solution; determination of the dissociation 
constant of a weak acid by conductance measurements; phase diagram of three 
components system; determination of colligative properties of solution; surface chemistry: 
critical micelle concentration; application of spectroscopy; chemical kinetics: 
determination of order and activation energy of reaction 
 
325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน   1 (0-3-0) 
    Basic Analytical Chemistry Laboratory 
   รายวิชาบังคับก่อน  :  324-243,  324-247   หรือเรียนควบคู่กัน 
   Prerequisite :  324-243 or 324-247 or concurrent 
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์โดยปริมาตรและน้ าหนัก  เทคนิคในการแยกสาร  
วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
   A laboratory course dealing with volumetric and gravimetric techniques; 
separation techniques; instrumental methods for quantitative analysis 
 
332-106  ฟิสิกส์ท่ัวไป    3 ((3)-0-6) 
   General Physics 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
   เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม  การเคลื่อนที่แบบสั่น  กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  เทอร์โมไดนามิกส์  ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ กฎฟาราเดย์ของความเหนี่ยวน า แสง  โครงสร้างอะตอม 
   Vectors; force and motion; energy and momentum; oscillatory motion; fluid 
mechanics; heat and kinetic theory of gases; thermodynamics; electrostatics; magnetism; 
direct current and alternating current circuits; Faraday’s law of induction; light; atomic 
structure  
 
332-116  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป   1 (0-3-0) 
   General Physical Laboratory 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
   การวัดและความผิดพลาด  การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า กราฟและสมการ  โมเมนต์
ความเฉื่อย  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  การใช้ออกซิลโลสโคป  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เสียงและ        
การได้ยิน  ความหนืดของของเหลว  เครื่องนับรังสี 
   Measurement and uncertainty; electronics devices and multimeter; graph 
and equation; moment of inertia; electromagnetic induction; oscilloscope; AC circuits; 
sound and hearing viscosity of liquid; radiation counter    
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340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1 ((1)-0-2) 
           The Aesthetic in Photography 
 แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม; สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะ
ในการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and 
environmental photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in 
photography for the arts; aesthetics in photography for communication 
 
345-104   รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ((2)-0-4) 
             Digital Technology Literacy  
   การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
   Learn and utilize current technology and future trends in a secure and 
understandable way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing 
applications for work effectively 
 
347-201  สถิติพื้นฐาน  3 ((2)-2-5) 
  Basic Statistics 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
  ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ        
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ย
ตัวอย่าง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว      
การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัว
แปรจ าแนกประเภท 2 ตัว   การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries 
and graphs; probability; random variable and probability distributions; normal distribution; 
distribution of sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way 
analysis of variance; estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test 
for independent; simple linear regression and correlation analysis; statistical software 
 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์  1 ((1)-0-2) 
             (Health for All) 
   หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์
จ าลอง  ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต 
การดูแลสุขภาพตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
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   Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in 
simulated situation; common mental health problems,  warning signs, initial assessment 
and care; concepts of health and health promotion; first aid 
 
853-215  จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุ  3 ((3)-0-6) 
   Microbiology in Food and Packaging Industry 
  รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   Prerequisite :  - 
   บทน า ประวัติและวิวัฒนาการของจุลชีววิทยาทางอาหาร คุณลักษณะเฉพาะ ชนิดจุลินทรีย 
บทบาทและความส าคัญ ของจุลินทรย์ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ แหลงของจุลินทรีย ปจจัยที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร และบรรจุภัณฑ การปนเปอนและการเนาเสียจากจุลินทรีย   
การใชประโยชนจากเชื้อจุลินทรียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ การ ประยุกตใชเทคโนโลยีบรรจุภัณฑในการ
ควบคุมจุลินทรียในการแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีเฮอรเดิล ตลอดจนการประเมิน คุณภาพและความ
ปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของอาหารและบรรจุภัณฑ  
   Introduction, history and development of food microbiology, characteristics, 
types, roles and significances of microorganisms in food industry, sources of 
microorganisms, factors influencing growth of microorganisms in foods and packaging, 
microbial contamination and spoilage, beneficial microorganisms in packaging industry, 
application of packaging technology for controlling microorganisms in food processing and 
hurdle technology, microbiological quality and safety in food and packaging. 
 
853-216  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุ 1 (0-3-0) 
   Microbiology in Food and Packaging Industry 
  รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   Prerequisite :  - 
   ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห  นับจ านวนจุลินทรีย          
การตรวจหาและ  บงชี้เชื้อกอโรคทาง อาหาร การแปรผลการตรวจวิเคราะหที่เชื่อมโยงบรรจุภัณฑกับ
คุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหาร การตรวจ คุณภาพทางจุลชีววิทยาของบรรจุภัณฑ และการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงหนาที่ของบรรจุภัณฑในการควบคุมและปองกันการ ปนเปอนจุลินทรียในอาหาร 
รวมถึงเกณฑทางจุลชีววิทยาของบรรจุภัณฑอาหารและผลิตภัณฑอ่ืนที่เกี่ยวของ  
   Laboratory practices relating to basic microbiology; microbiological testing, 
enumeration, foodborne pathogen identification and interpretation of the packaging data 
relating to food quality and safety, microbiological testing for packaging quality and 
functionality in controlling and preventing microbes in foods; associated microbiological 
criteria of food packaging as well as other related products 
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853-341   การสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเกษตร   3 ((3)-0-6) 
   Sanitation and Environmental Management in Agro-Industry 
  รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   Prerequisite :  - 
  สุขาภิบาลโรงงาน หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต  การวิเคราะห์อันตรายและ        
การควบคุมจุดวิกฤต การจัดการระบบน้ าใช้และน้ าเสีย การจัดการวัสดุเศษเหลือและการใช้ประโยชน์     
การควบคุมวัตถุอันตราย การควบคุมมลภาวะทางเสียงและอากาศ การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีสะอาด  
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO14000 การประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์  
  Industrial sanitation; good manufacturing practices; hazard analysis and 
critical control points; water and wastewater management; waste management and waste 
utilization; hazardous substances control; noise and air pollution and control; energy 
conservation, clean technology;  occupational health and safety management system; 
environmental management system, ISO 14000; life cycle assessment (LCA) 
 
854-214  วิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน  3 ((3)-0-6)  
 Fundamental Process Engineering  
 รายวิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
 Prerequisite : -  
 หลักการพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม หน่วยและมิติ เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ประกอบด้วย  
เครื่องก าเนิดไอน้ า และระบบการท าความเย็น สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน การถ่ายโอนโมเมนตัม       
การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวล  
 Basic principles of engineering; units and dimensions; applied 
thermodynamics including boiler and refrigeration; mass balance; energy balance; 
momentum transfer; heat transfer; mass transfer  
 
854-215 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน  1 (0-3-0)  
 Fundamental Process Engineering Laboratory  
 รายวิชาบังคับก่อน : 854-214 หรือเรียนควบคู่กัน  
 Prerequisite : 854-214 or concurrent  
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ การเขียนกราฟ และการหาค่าตัวแปร
ในสมการทางคณิตศาสตร์ เครื่องก าเนิดไอน้ า ระบบท าความเย็น สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน 
คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร ระบบส่งถ่ายของเหลว การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวล  
 Application of computer program for calculation; graphing and parameters 
determination in mathematical equations; boiler; refrigeration; mass and energy balances; 
thermal properties of foods; fluid transport system; heat transfer; mass transfer 
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855-151      หลักการของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์         2 ((2)-0-4) 
    Principle of Packaging Technology 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
   ความส าคัญ  หลักการ ประเภทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์  ชนิดและสมบัติของวัสดุ      
บรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์สีเขียว  เทคโนโลยีการบรรจุ  เทคโนโลยีการพิมพ์  หลักการพ้ืนฐานการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์  เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์  แนวโน้มบรรจุภัณฑ์และการตลาด   
   Significance; fundamentals, types and functions of packaging; types and 
properties of packaging materials; green packaging; filling technology; printing technology; 
principles of packaging design; packaging machinery; trends of packaging and marketing 
 
855-221     วัสดุชีวฐานพื้นฐาน    2 ((2)-0-4) 
   Principle of Biomaterial 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
  ชนิด  โครงสร้าง  สมบัติและปฏิกิริยาเคมี  แหล่งและความส าคัญของชีววัสดุ  ซึ่ ง
ประกอบด้วย พอลิแซคคาร์ไรด์ (สตาร์ช เซลลูโลสและอนุพันธ์ กัม ไคตินและไคโตแซน) โปรตีน ไขมัน พอลิ
เมอร์ชีวภาพสังเคราะห์ และ พอลิเมอร์ชีวภาพจากจุลชีพ 
   Type; structure; properties and chemical reactions; source and important of 
biomaterial which comprising of polysaccharide (starch, cellulose and derivatives, gum, 
chitin and chitosan), protein, lipid, bio-derived polymer, and biopolymer produce from 
microorganism  
 
855-222  ปฏิบัติการวัสดุชีวฐานพื้นฐาน 1 (0-3-0)  
   Principle of Biomaterial Laboratory 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
  การเตรียมสารละลายเคมี การใช้เครื่องมือวิ เคราะห์  การวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิง
ปริมาณได้แก่ การวิเคราะห์ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เซลลูโลส ลิกนิน อะไมโลส ความหนืดและ
น้ าหนักโมเลกุลของวัสดุชีวฐาน 
  Chemical preparations, using of instruments analysis, quantitative analysis; 
moisture content; ash; protein; lipids; fiber; cellulose; lignin; amylose; viscosity and 
molecular weight of biopolymer     
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855-223     โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ 2 ((2)-0-4)   
    Structure and Properties of Biopolymer and Polymer 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :  - 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ การสังเคราะห์ น้ าหนักโมเลกุล
และโครงสร้างโมเลกุล ลักษณะทางเคมี ลักษณะทางฟิสิกส์และเคมีเชิงฟิสิกส์ สมบัติ การทดสอบสมบัติ 
และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ สมบัติทางเคมีและเคมีกายภาพ สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางรีโอโลยี และสมบัติทางชีวภาพ  การเลือกและการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์
และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
              Fundamental of polymer material and biopolymer; synthesis; molecular 
weight and molecular structure; chemical; physical and physicochemical characteristics; 
properties; testing and structure-property relationships including chemical and 
physicochemical, physical, mechanical, rheological and biological properties; selection 
and use of biopolymer and polymer material 
 

 
855-231  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ   2 ((2)-0-4) 
   Metal Packaging Technology             
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
  สมบัติพ้ืนฐานของโลหะ ชนิดของบรรจุภัณฑ์โลหะ วัตถุดิบและกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
โลหะ ชนิดและสมบัติของสารเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์โลหะ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ของบรรจุภัณฑ์โลหะ การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์โลหะกับผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร บรรจุภัณฑ์
โลหะกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  Principle properties of metal; types of metal packaging; raw materials and 
process of metal packaging; coating types and coating properties of metal package; 
physical and chemical property testing of metal packages; utilization of metal packaging 
for food and non-food products; metal packaging and environment; visit the factories 
 
855-241  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ((2)-3-4) 
   Computer Aided Design in Packaging 
  รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   Prerequisite :    
   หลักการเขียนแบบและการออกแบบ วิธีการการเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกและภาพไอโซ
เมตริก การเขียนภาพตัด การร่างแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานอุตสาหกรรม
เกษตร การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ    
   Principles of drawing and design; method of orthographic; isometric drawings; 
cross sectioning drawing; drafting; use of computer aided design softwares in agro-industry;  
creating packaging in 2 dimension and 3 dimension 
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855-252    หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2 ((2)-0-4)    
   Principle of Food Processing and Packaging 
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
  ความรู้พ้ืนฐานทางด้านน้ าในอาหารและผลกระทบต่ออาหารการผลิตอาหาร การเสื่อมเสีย
อาหาร การถนอมรักษาอาหาร กระบวนการผลิตอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหารด้วยความ
ร้อนและผลกระทบต่ออาหาร การแปรรูปอาหารโดยการแช่เย็น แช่แข็งท าเย็นและผลกระทบต่ออาหาร 
วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงระบบความปลอดภัยอาหารและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อาหาร   
  Principle of water and its effects on food and food processing, food spoilage, 
food preservations, food processing, thermal food processing and its effect on food; 
chilling and freezing and its effect on food; food packaging materials, food safety and its 
application in food packaging industry   
 
855-311  เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  3 ((2)-3-4) 
   Pulp and Paper Technology                        
   รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่ม ี  
   Prerequisite :  - 
   หลักการและวิธีการจ าแนกประเภทของเยื่อไม้ ลักษณะของเยื่อไม้ กระบวนการผลิต       
เยื่อกระดาษและการฟอกสีเยื่อกระดาษ  การน าเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใน
โรงงาน กระบวนการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  การทดสอบเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์    
จากกระดาษ  การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
   Principle and classification of wood pulp; characteristics of wood pulp; 
pulping process and pulp bleaching; chemical recovery; process of papermaking and 
paper products; testing of pulp and paper products; site visit 
 
855-322     กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์  2 ((2)-0-4) 
   Biopolymer and Polymer Processing 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :  - 
  ภาพรวมของกระบวนการแปรรูปพอลิ เมอร์และพอลิ เมอร์ชี วภาพ  สมบั ติ เคมี            
สมบัติกายภาพ และสมบัติการไหลและรีโอโลยีของพอลิเมอร์กับการแปรรูปพอลิเมอร์  การย่อยสลายและ
สารเติมแต่งในพอลิเมอร์  การผสมและการคอมปาวด์พอลิเมอร์  หลักการ ขั้นตอนการผลิต ตัวแปรการ
ผลิตและการควบคุมของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ในแต่ละแบบที่ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการเอ็กซ์ทรูด 
กระบวนการฉีดเข้าเบ้า กระบวนการอัดเบ้า  กระบวนการเป่าขึ้นรูป กระบวนการรีดแผ่น การหล่อ       
การผลิตเส้นใย และกระบวนการขึ้นรูปทุติยภูมิ เป็นต้น   เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์        
เฉพาะอย่าง เช่น การผลิตสารเคลือบและสารยึดเกาะ การผลิตโฟมและการน าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่  
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  Overview of polymer and biopolymer processing; chemical; physical and 
melt flow properties and rheology of polymer related to polymer processing; polymer 
degradation and additives; mixing and compounding of polymer; principle; operation; 
processing parameters and control of important polymer processing techniques including 
extrusion; injection molding; compression molding; blow molding; calendaring; casting; 
fiber production and secondary processing techniques;  manufacturing technologies for 
specific polymer products such as adhesive and coating; foam production and recycling of 
polymer 
 
855-323   เทคโนโลยียาง    3 ((2)-3-4) 
    Rubber Technology 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :  - 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่มีสมบัติเป็นยาง องค์ประกอบและสมบัติของน้ ายาง
ธรรมชาติ       การแปรรูปขั้นต้นและการใช้งานยางธรรมชาติ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานยาง
สังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ สารเคมีส าหรับยาง กระบวนการวัลคาไนเซชัน การออกสูตรยางและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การทดสอบ การประยุกต์ใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
  A brief introduction of rubber polymer; compositions and properties of 
natural rubber latex; processing and use of natural rubber; structures; properties and 
applications of various synthetic rubbers; chemicals for rubber; compounding design; 
manufacturing of rubber products; vulcanization process of rubbers; testing and uses 
rubbers and rubber products 
 
855-324  ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และวัสดุพอลิเมอร์ 1 (0-3-0) 
    Packaging and Polymer Technology Laboratory 
   รายวิชาบังคับก่อน  :  855-223, 855-322 และ 855-231 หรือเรียนควบคู่กัน 
   Prerequisite :   855-223 and 855-322 and 855-231  or concurrent 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูป คุณสมบัติทางกายภาพเชิงกล เคมีและความร้อนของวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ เช่น พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ชีวภาพ และคอมพอสิต 
  The laboratory focusing on topics in converting process; physical, 
mechanical, chemical and thermal properties of packaging material such as polymer, 
biopolymer and composite 
 

855-331  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิกส์     2 ((2)-0-4)  
  Glass and ceramic packaging technology 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
 สมบัติพ้ืนฐานทางอะตอม โมเลกุล และโครงสร้างผลึกของวัสดุประเภทแก้วและเซรามิกส์;  
กระบวนการผลิตและขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ขวด ภาชนะ แผ่น          
และเส้นใย;  กระบวนการเคลือบผิวเพ่ือความสวยงามและการปกป้องพ้ืนผิว ; การทดสอบและตรวจสอบ   
เชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์; ปัญหาข้อบกพร่องทั่วไปในกระบวนการผลิตและแนวทางการแก้ไข       
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 Basic properties of atoms, molecules and crystal structures of glass and 
ceramic materials; manufacturing and forming processes for different shapes and forms 
such as bottle, container, flat panel and fiber; finishing processes such as decorative and 
protective coating; common qualitative tests and characterizations of glass and ceramic 
products; common defects and failures in manufacturing processes and remedies 
 

855-341  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน  3 ((2)-3-4)  
   Product and Packaging Design for Sustainability 
  รายวิชาบังคับก่อน : 855-241 หรือเรียนควบคู่กัน  
   Prerequisite :   855-241 or concurrent 
  ภาพรวมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน พัฒนาการการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน      
การออกแบบเพ่ือมวลชน การออกแบบตราสินค้าและฉลาก กระบวนการออกแบบเพ่ือการผลิต             
ข้อก าหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและ
วิเคราะห์โครงสร้างความแข็งแรงของถุง การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างความแข็งแรงของกล่อง
กระดาษลูกฟูก การออกแบบและจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ลงในกล่องกระดาษลูกฟูกและแท่นรองสินค้า          
การออกแบบโครงสร้างวัสดุกันกระแทก 
  Perspective of product and packaging design for sustainability; revolution of 
packaging design; factors affecting packaging design; sustainable packaging design concept; 
universal design; symbol and label design process for production; packaging specification 
of product and packaging design; design packaging strategy; design and strength analysis of 
bag; design and strength analysis of corrugated box; design and arrangement of packaging 
into corrugated box and pallet; design of cushioning structure 
 
855-342  เทคโนโลยีการพิมพ์   2 ((2)-0-4) 
    Printing Technology                                    
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
             ทฤษฏีสี สมบัติของแสงและการแยกสี  หมึกพิมพ์และวัสดุทางการพิมพ์ อาร์ดเวิร์คและการ
ออกแบบ การจัดการงานพิมพ์ ระบบการพิมพ์เฟลกโซกราฟี  ระบบการพิมพ์กราวัวร์  ระบบการซิลค์สกรีน        
ระบบการพิมพ์ออฟเซต ระบบการพิมพ์ดิจิตัล ระบบการจัดการสี  การเคลือบผิวและการตกแต่งงานพิมพ์ 
การทดสอบและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การพิมพ์สามมิติและเทคโนโลยีการพิมพ์ การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  
 Color theory optical properties and color separation; printing inks and 
printing material; artwork and design; printing process management; flexographic printing; 
gravure printing; silkscreen printing; offset printing; digital printing; color management 
system; coating and surface decoration; testing and quality control of printing products; 
3D printing and printing technology; field trip 
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855-343     วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์   3 ((2)-3-4)  
    Packaging Engineering 
   รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite :    
   ระบบพ้ืนฐานเชิงกลและไฟฟ้า  ระบบปั้ม  ไฮดรอลิกและนิวเมติก   ระบบเซ็นเซอร์        
เครื่องบรรจุขวด  เครื่องขึ้นรูปกล่องกระดาษแข็งแบบพับขึ้นรูป  เครื่องบรรจุกล่องเพ่ือการขนส่ง  บาร์โค้ด
และ RFID  เครื่องปิดฉลาก  เครื่องขึ้นรูปบรรจุและปิดผนึก  เครื่องขึ้นรูปและบรรจุบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์
และสกิน  ระบบการพิมพ์รหัส  ระบบการตรวจสอบ  การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในไลน์บรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยี
การบริหารจัดการสายการผลิตและบรรจุ 
   Basic mechanical and electrical systems; pump; hydraulic and pneumatic 
systems; sensor systems; bottling machines; folding carton forming machines; corrugated 
box forming machines; barcode and RFID; labeling machines; form-fill-seal machines; 
forming and filling of blister and skin packaging; coding printing system; application of 
robot in packaging line; production and packaging line management technology 
 
855-344  การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  2 ((2)-0-4)  
   Rapid Prototyping in Packaging Design 
  รายวิชาบังคับก่อน : 855-342 หรือเรียนควบคู่กัน  
   Prerequisite :    855-342 or concurrent 
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเฉพาะทางส าหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเตรียม
แบบจ าลองโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ การประยุกต์
งานต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการน าเสนอและการผลิต สร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ
  Use of advanced design computer softwares as specialized computer 
softwares for packaging design; preparation of packaging mockup in structure and graphic; 
animation design by special techniques; application of packaging prototype for 
presentation and production; creating prototype with 3D printer  
 
855-391  ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 0 (0-0-300) 
    Industrial Practice in Packaging and Materials Technology 
   เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  การฝึกงานในโรงงานทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุหรือทางด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างปิดภาคการศึกษาท่ี 2 

   Practices in the factories of packaging and material technology or related 
fields on the summer of the second semester  
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855-392  การน าเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูดในที่สาธารณะ  1 ((1)-0-2)  
  Academic presentation and public speaking   
  รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
 การเรียนและฝึกฝนพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นในการน าเสนอผลงานเชิง
วิชาการและการพูดในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ;  การเตรียมความพร้อมของผู้พูด;  การเตรียมสื่อ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ฟัง 
 Essential skills and techniques for effective academic presentation and 
public speaking; speaker’s preparation; general considerations for preparing presentation 
materials corresponding to various situations and audiences 
 
855-412   เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์     2 ((2)-0-4) 
   Forest Product Technology                        
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
  การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของไม้ คุณลักษณะของไม้ กระบวนการแปรรูปไม้  
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการแปรรูปไม้  ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้แปรรูป กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
และวัสดุทดแทนไม้  อุปกรณ์และเครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ การใช้ประโยชน์จากไม้ในด้านต่างๆ 
ตลอดจนการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไม้และวัสดุทดแทนไม้  การศึกษาดู
งานนอกสถานที ่
   Study the chemical and physical properties of wood; characteristics of wood; 
wood processing; factors effected to the wood processing; products of wood and lumber; 
process to produce the forest products and wood material substitute; tools and machines 
for woodworking; utilization of woods including the new technology in the wood industry 
and wood material substitute; visit the factories related to the forest products 
 
855-422  วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตในอุตสาหกรรมเกษตร     3 ((3)-0-6) 
   Polymer Composite Material in Agro-Industry 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
  บทบาทและความส าคัญของพอลิเมอร์คอมพอสิตในอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทและการ
ใช้งานของวัสดุคอมพอสิต สมบัติและหน้าที่ของเมทริกซ์และวัสดุเสริมแรง ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของ    พอ
ลิเมอร์คอมพอสิต กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์คอมพอสิต กลไกการเสริมแรงในวัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิต 
การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิต นาโนคอมพอสิตและคอมพอสิตชีวภาพ 
         Role and importance of polymer composite material in Agro-Industry;  
classes and applications of polymer composites;  properties and functions of polymer 
matrix and reinforcing fillers;  the important factors controlled the properties of polymer 
composites;  processing of polymer composites; reinforcing mechanisms in polymer 
composites; mechanical analysis of polymer composites; nanocomposites and 
biocomposites 
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855-424     เทคโนโลยีนาโนส าหรับบรรจุภัณฑ์และวัสดุ          3 ((3)-0-6) 
    Nanotechnology for Packaging and Material  
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
   หลักการและความส าคัญของเทคโนโลยีนาโน  การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของวัสดุใน
ระดับนาโน  การใช้เทคโนโลยีนาโนในกระบวนการผลิตวัสดุ  การปรับปรุงสมบัติของวัสดุด้วยอนุภาคและ
เส้นใยในระดับนาโน การปรับปรุงพ้ืนผิวของวัสดุ เช่น การเคลือบผิวด้วยพลาสมาในระดับนาโน       การ
ประยุกต์ใช้วัสดุนาโนส าหรับงานด้านบรรจุภัณฑ์   
                 The principles and importance of nanotechnology; structural characterization 
and properties of material at the nanoscale; nanotechnology in material manufacturing 
process; material property improvement by nano-particle, nano-fiber; surface modification 
by nano-coating plasma; nano-material in packaging application 
 
855-441    พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง                   2 ((2)-0-4) 
      Packaging Dynamics for Transportation 
     รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
  ทฤษฎีการตกกระแทกแบบอิสระ  การกระแทกและการสั่นสะเทือน  ประเภทและชนิดของ
วัสดุกันกระแทก  การออกแบบและเลือกใช้วัสดุกันกระแทก  การวัดและการทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง การทดสอบสมรรถนะการป้องกันการกระแทกของวัสดุกันกระแทก 

   Theory of free fall drop; shock and vibration;  categories and types of 
cushioning material; design and selection of cushioning material; relating measuring and 
testing of packaging dynamics for transportation; performance testing of shock protection 
of cushioning material  
 
855-442  การน าเข้า การส่งออกและการขนส่ง   2 ((2)-0-4) 
   Import-Export and Transportation   
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
  การช าระเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ เอกสารการส่งออก เช่น เอกสารการเงิน     
ใบก ากับสินค้า เอกสารการขนส่ง การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การยืนยันการช าระเงิน ระเบียบและพิธีการ
ศุลกากร การค านวณค่าภาษี การโอนเครดิต ขั้นตอนพิธีการน าเข้าและส่งออก การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มาช่วยในการน าเข้าและส่งออกสินค้า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร การ
ค านวณการจัดเรียงสินค้าบนแท่นรองรับสินค้าและการจัดสินค้าเข้าตู้เก็บสินค้าเพ่ือการขนส่ง  การศึกษา     
ดูงานนอกสถานที่หรือเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษา 
   Currency payment of international business; documents of export such as 
bill of exchange; invoice, bill of lading; letter of credit; payment of credit; custom 
regulation and ceremony; calculation of tax; credit transference; import and export 
procedure; new technology; especially e-export; general custom law; calculate the 
alignment of goods on the pallet and container for transportation; visit the customhouse 
or invite the veteran to exchange the experience 
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855 - 443  นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค      2 ((2)-0-4) 
 Packaging Design Innovation for consumer 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
 การออกแบบเพ่ือมวลชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค แนวโน้มการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับนวัตกรรม พฤติกรรมผู้บริโภคกับความต้องการของผู้บริโภค 
ความก้าวหน้าระบบดิจิทัลต่อบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กับแบรนด์ บรรจุภัณฑ์กับการก าหนดตลาด
ใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการเก็บ การออกแบบเพ่ือความโดดเด่นบนชั้นวางและเสริมสร้าง
แบรนด์  
 Universal design; packaging design for accessibility; packaging design trend; 
innovative packaging; consumer behavior and consumer requirement; digital development 
with packaging; packaging innovation and branding; packaging and new market emerging; 
packaging design for shelf life; design for shelf attracting and brand positioning 
      
855-451   บรรจุภัณฑ์อาหาร  3 ((2)-3-4)    
   Food Packaging 
  รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite :   - 

  หลักการและความส าคัญบรรจุภัณฑ์อาหาร  ไมเกรชัน ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์
อาหารของประเทศไทย ยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ เลขสารระบบและ   รหัสผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุ
ภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ การประเมินอายุการ   เก็บรักษาอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การประเมิน
อายุการเก็บรักษาอาหารสภาวะเร่ง การใช้ Q10 และ การการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารที่มีปัจจัย
ด้านความชื้น การรีไซเคิลและการน าบรรจุภัณฑ์อาหารมาใช้ใหม่ หลักการและการใช้เครื่องมือขั้นสูงในการ
ทดสอบคุณภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์ 

  Concept and food packaging functions, migration, food packaging safety of 
Thailand, EU, USA and Japan. food packaging legislation, food labelling and nutritional 
labelling, system number and product code, food Packaging Technology, food Packaging 
and Products, shelf life prediction: accelerated shelf life testing; Q10; moisture sorption 
isotherm, food packaging recycle and reusable, principle and advance instrument for food 
and packaging analysis 
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855-452  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  3 ((3)-0-6) 
     Packaging Technology 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
             หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  การแบ่งชนิดของบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์   
หลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีพอลิเมอร์  การน าพอลิเมอร์มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของ
บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์  หลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  การน าเยื่อและกระดาษมาใช้           
ในบรรจุภัณฑ์  การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของบรรจุภัณฑ์กระดาษ  หลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีแก้วและโลหะ  
การน าแก้วและโลหะมาใช้ในบรรจุภัณฑ์   การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของบรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะ        
หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  การหาผลที่เหมาะสมของการใช้วัสดุในการออกแบบ     
บรรจุภัณฑ์  การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ 
  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 packaging; basic test 
methods for glass and metal packaging; fundamentals of packaging design; optimization 
design of packaging material usage; design and analysis of packaging structures 
 
 

855-453   เทคโนโลยีการยึดติดและตัวประสาน 2 ((2)-0-4) 
                  Adhesion and Adhesives Technology      
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
   ทฤษฎีการยึดติด ปัจจัยที่มีผลต่อการติดประสาน ประเภทของสารยึดติด องค์ประกอบ      
ที่ส าคัญของสารยึดติด สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารยึดติด อันตรกิริยาระหว่างสารยึด
ติดต่อวัสดุประเภทต่างๆ การผลิตและการทดสอบสมบัติของกาว การประยุกต์ใช้กาวในอุตสาหกรรมต่างๆ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษา  
  Adhesion theory; factors of adhesion; types of adhesives; principle 
composition of adhesives; physical and chemical properties of adhesives; chemical 
reaction between adhesives and materials; producing and testing of adhesives; utilization 
of adhesives for industries; field trip or invite the veteran to exchange the experience 
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855-454  การถ่ายภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์  2 ((2)-0-4) 
  Food and Packaging Photography  
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   Prerequisite :   - 
  หลักการทั่วไปของการถ่ายภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์; การเลือกใช้กล้อง, เลนส์และทาง
ยาวโฟกัส; การจัดวางองค์ประกอบภาพ; การจัดการแสงและเงา; การใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพหลัง
การถ่ายส าหรับการปรับแต่งสี ความชัดเจน และคุณภาพของไฟล์ภาพ ; การจัดท าภาพของอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ 
  Basic principles of food and packaging photography; selection of cameras, 
lens and focal length; image composition; light and shadow setup; image post-processing 
for high quality image with good color accuracy and clarity; presentation of food and 
packaging photos in print and digital media formats   
 
855-455   ไมเกรชันส าหรับวัสดุสัมผัสอาหาร 2 ((2)-0-4)  
  Migration for Food Contact Materials 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
  กรณีศึกษาของการเกิดไมเกรชันของวัสดุสัมผัสอาหารในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ไมเกรชัน
และโมเดลทางคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อไมเกรชัน การทดสอบไมเกรชัน และการก ากับดูแลวัสดุสัมผัส
อาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ  

  Current case studies on migration of food contact materials; migration 
phenomena and mathematical models; factors affecting migration; migration testing; 
national/international regulations of food contact materials  
 
855-456  การเรียนรู้อย่างมีสติจากสื่อออนไลน์ในด้านอาหาร 3 ((3)-0-6)    
 และบรรจุภัณฑ์ 
 Consciousness based learning from online media in  
 food and packaging 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
   Prerequisite :   - 
  การสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะและเหตุผล  
การประเมินสื่อสารสนเทศ  การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี   การประยุกต์ความรู้ทางความ
ปลอดภัยอาหารและบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน การน าเสนองาน   
  Critical information retrieval skills, critical and logical thinking; evaluation of 
information from media; media and technology literacy; applying knowledge of food 
safety and packaging in life; presentation  
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855-491    หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 2 ((2)-0-6) 
    Selected Topics in Packaging and Materials Technology 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   Prerequisite :   - 
   การน าบทความหรือหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางวัสดุและบรรจุภัณฑ์มาอภิปราย
ในชั้นเรียนโดยท าการสืบค้นข้อมูลเพ่ือหาเหตุผลมาอธิบายลักษณะการทดลอง กลไกของปฏิกิริยา 
ปรากฎการณ์ต่างๆ รวมถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งน าเสนอรายงานหน้าชั้น  
             Discussion of the recent or advance topics in packaging and material 
technology in the class room and find out the rationale to explain the experiment; 
kinetic; phenomenon; including the changed characteristics and presentation  
 

855-492  ศึกษาดูงานในด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุ  0 (0-0-20) 
    Study trip in packaging and material   
  การศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ สถานประกอบการ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์     
การน าเสนอผลการดูงานในแต่ละครั้งหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  Site visit at the industry under supervision of advisor;  class presentation and 
report submission 
 

855-493  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา          1 ((0)-3-0) 
    Preparedness Cooperative Education 
   เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
   การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การค้นหาปัญหาเพ่ือการวิจัยด้านวัสดุ 
ผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์และวัสดุ การสืบค้น รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง        
การพัฒนาโครงร่างการวิจัยส าหรับสหกิจศึกษา การจัดการ วิเคราะห์ และประมวลผลการวิจัย การเขียน
และน าเสนอรายงานผลการวิจัย 
   Prepareation for cooperative education;  searching for problem occurred in 
material; products packaging and material; searching for reviewing and writing for related  
documentations; developing the research protocol for cooperative education; 
management analysis and  evaluation  of  relevant data; report  writing and presentation 
 

855-494  สหกิจศึกษา                                                 8 ((0)-24-0) 
    Cooperative Education 
   เงื่อนไข  :  มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  การศึกษาค้นคว้าปัญหาทางด้านวัสดุ ผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์และวัสดุ ที่ตอบสนองกับ
ความต้ อ งการของอุ ตส าหกรรม   การปฏิ บั ติ งาน /ศึ กษ า/ท ดลอง/แก้ ไข /ป รับ ป รุ งปั ญ ห า                         
ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาจาก
สถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอผลส าเร็จของโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 30 ชั่วโมง 
   Research study on the topic of material, products packages and material 
related to industrial needs; practicing in study/experiment/correct/improve at the industry 
under supervision of a cooperative advisory and advisors from a company; report and 
presentation of succeed of cooperative project; preparation before cooperative education 
for 30 hours 
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855-495  สัมมนา  1 ((1)-0-2)  
 Seminar  
 เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 Prerequisite : equivalent to fourth year student  
 ศึกษาและค้นคว้าเอกสารเรื่องที่นักศึกษาสนใจทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุหรือ
ทางด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาน าเสนอหน้าชั้นพร้อมทั้งเรียบเรียงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์  
 Discussion on interesting topics in packaging and material technology or 
related areas; with in-class presentation and writing reports  
 
855-496  โครงงานนักศึกษา 1  1 ((0)-3-0)  
 Senior Project I  
 เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 Prerequisite : equivalent to fourth year student  
 การเตรียมความพร้อมในการท างานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์หรือปัญหาเฉพาะทางในสาขา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุภายใต้การดูแลแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหา ตั้งประเด็น
ค าถามหรือสมมติฐานและวัตถุประสงค์ การสืบค้น รวบรวม และเรียบเรียง ข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
การวางแผนการทดลอง การเขียนและน าเสนอข้อเสนอหรือโครงร่างงาน ตลอดจนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เพ่ือด าเนินการทดลองในขั้นต้น  
 Preparation of research for study on special problems in packaging and 
material technology or related areas under the supervision and mentoring of an advisor; 
problem analysis, hypothesis and objectives setting, literature review, experiment design, 
proposal development and presentation, material and equipment preparation and 
preliminary study 
 
855-497  โครงงานนักศึกษา 2  3 ((0)-9-0)  
 Senior Project II  
 เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 Prerequisite : equivalent to fourth year student  
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ์และวัสดุหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือสถานประกอบการที่เกี่ย วข้อง
และน าเสนอพร้อมทั้งเรียบเรียงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์  
 Experimental study and research to develop or solve the problems in the 
topics of packaging and material technology or related areas in the laboratory or 
cooperated business; with in-class presentation and writing reports.  
 
 
 
 
 



51 
 

857-321  การวางแผนการทดลองส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 ((3)-0-6) 
 Experimental Design for Agro-Industry 
 รายวิชาบังคับก่อน :  347-202  
   Prerequisite :  347-202   
   ความส าคัญของการออกแบบ และวางแผนการทดลองและการประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมเกษตร หลักการพ้ืนฐานและแนวทางในการออกแบบและวางแผนการทดลองสถิติพ้ืนฐาน
ส าหรับการวางแผนการทดลอง การออกแบบและวางแผนการทดลองของระบบที่มีปัจจัยเดียวและหลาย
ปัจจัย แบบจ าลองการถดถอย หลักการพื้นฐานของเทคนิคพ้ืนผิวตอบสนองและการออกแบบของผสม  
  Importance of design and analysis of experiments and applications in agro-
industry; basic principles and guidelines for designing experiments; basic statistical 
methods for design and analysis of experiments; design and analysis of experiments for 
single factor and multiple factors; regression modeling; basic principles of response 
surface method and mixture design 
 
857-325     การประกันคุณภาพอุตสาหกรรมเกษตร    3 ((3)-0-6)  
    Quality Assurance in Agro-Industry  
   รายวิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   Prerequisite :  - 
   หลักการประกันคุณภาพ  การจัดการคุณภาพ  การวางแผนคุณภาพ  ระบบการบริหาร
คุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร  กลุ่มสร้างคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
    Principles of quality assurance; control management; quality planning; 
quality system in Agro-Industry; quality control circle; statistical quality control   
 
857-413  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร                        3 ((3)-0-6) 
  Plant Management in Agro-Industry 
   รายวิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   Prerequisite :  - 
  หลักการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม  การบริหารบุคคล การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต  การควบคุมวัสดุคงคลัง การบริหารการซ่อมบ ารุง  การเพ่ิมผลผลิต  ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม   
  Principles of industrial management; human resource management; 
production planning and control; inventory control; maintenance management; 
productivity improvement; industrial safety; industrial law 
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859-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 ((1)-0-2) 
           Benefit of Mankinds 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     
  The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, 
work principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of 
mankind  
 
859-111   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2 ((2)-0-4) 
 Introductory Agro-Industry 
   รายวิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  -  
  พ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของโลกและโมเดลประเทศไทย 4.0 กับอุตสาหกรรม
เกษตร  ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการสร้างคุณค่า                
ในอุตสาหกรรมเกษตร   ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร โอกาสความหลากหลายของงานอาชีพใน
อุตสาหกรรมเกษตร  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร บทบาทของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
และวัสดุ บทบาทของการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
การน าเสนอประสบการณ์  การฝึกงาน การวางแผนอาชีพและโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ประสบการณ์การ
ท าโครงงานพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการแข่งขัน 
  A basic understanding of the global trends and Thailand 4.0 model on agro-
Industry; the relationship of stakeholders and agro-Industry; value creation process in 
agro-Industry;  supply chain in agro-Industry; the diversity of career opportunities within 
agro-Industry, role of food science and technology, role of packaging and materials 
technology, role of agro-Industry technology management, role of industrial 
biotechnology; an internship experience presentation; planning for a career and 
opportunities for professional development; a capstone experience, innovation and new 
product development competitions 
 
859-495 สัมมนา    1 ((1)-0-2)  
 Seminar  
 เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอยู่ในดุลยพินิจของคณะ  
           กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 Prerequisite : equivalent to fourth year student and at the discretion of  
         curriculum committee 
 ศึกษาและค้นคว้าเอกสารเรื่องที่นักศึกษาสนใจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรหรือทางด้านอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง แล้วน ามาน าเสนอหน้าชั้นพร้อมทั้งเรียบเรียงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์โดยภาษาอังกฤษ  
 Discussion on interesting topics in agro-industry or related areas; with in-class 
presentation and writing reports in English. 
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859-496  โครงงานนักศึกษา 1   1 ((0)-3-0)  
 Senior Project I  
 เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอยู่ในดุลยพินิจของ 
                              คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 Prerequisite : equivalent to fourth year student and at the discretion of  
                  curriculum committee 
 การเตรียมความพร้อมในการท างานวิจัยเพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม
เกษตรหรือทางด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหา ต้ัง
ประเด็นค าถามหรือสมมติฐานและวัตถุประสงค์ การสืบค้น รวบรวม และเรียบเรียง ข้อมูลเชิงวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง การเขียนและน าเสนอข้อเสนอหรือโครงร่างงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือด าเนินการทดลองในข้ันต้น  
 Preparation of research for study on special problems in agro-industry or 
related  areas under the supervision and mentoring of an advisor; problem analysis, 
hypothesis and objectives setting, literature review, experiment design, proposal 
development and presentation in English, material and equipment preparation and 
preliminary experiment  
 
859-497  โครงงานนักศึกษา 2      4 ((0)-12-0)  
 Senior Project II  
 เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอยู่ในดุลยพินิจของคณะ  
            กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 Prerequisite : equivalent to fourth year student and at the discretion of  
         curriculum committee 
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
หรือทางด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องและน าเสนอ
พร้อมทั้งเรียบเรียงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
 Experimental study and research to develop or solve the problems in the 
topics of agro-industry or related areas in the laboratory or cooperated business; with in-
class presentation and writing reports in English. 
 
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ 2 ((2)-0-4) 
  Essential English 
   โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะ
พ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
   Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic 
skills in listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
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890-002   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 ((2)-0-4) 
             Everyday English 
   การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
   Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main 
ideas and details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
 
890-003   ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2 ((2)-0-4) 
             English on the Go 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุป
ความและการตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่
หลากหลาย 
  English listening and reading on current topics for comprehension, 
summarization and interpretation; complex grammatical structures and expressions for 
everyday spoken and written communication in various contexts 
 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2 ((2)-0-4) 
            English in the Digital World 
  การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟัง
และอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
  Listening and reading in English in the digital world; critically responding to 
listening and reading texts through speaking and writing 
 
890-005   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ((2)-0-4) 
             English for Academic Success 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการ
เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
  English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding 
critically to academic texts through speaking and writing 
 
895-001  พลเมืองที่ดี 2 ((2)-0-4) 
              Good Citizens 
    บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
   Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; 
liberty; equality; living together in a multicultural society             
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895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2 ((2)-0-4) 
            Thinking and Predictable Behavior 
  การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 
  Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; 
behavior prediction 
 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2 ((2)-0-4) 
             Cultivating Happiness through Positivity 
  ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข 
ความคิดเชิงบวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการท างาน 
  Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness 
styles; positive thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying 
thinking styles in living and working    
 
895-020  ขิมไทย 1 ((1)-0-2) 
            Thai Khim 
  ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วย
ขิมไทย 
  Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song 
Chan or moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021  ร้อง เล่น เต้นร า 1 ((1)-0-2) 
            Singing, Playing, Dancing 
  เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว 
เพลงเต้นร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
  Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao 
Song, Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022  จังหวะจะเพลง 1 ((1)-0-2) 
             Rhythm and Song 
  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะ
ต่าง ๆ กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
  Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm 
and percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, 
Mong; playing basic traditional Thai music 
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895-023  กีตาร์ 1 ((1)-0-2) 
             Guitar 
  กีตาร์ข้ันพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลง
ของกีต้าร์ เพลงสมัยนิยม 
  Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; 
popular music 
 
895-024  อูคูเลเล่ 1 ((1)-0-2) 
            Ukulele 
  อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของ
อูคูเลเล่ เพลงสมัยนิยม 
  Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; 
popular music 
 
895-025  ฮาร์โมนิกา 1 ((1)-0-2) 
            Harmonica 
  ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลง
ของ  ฮาร์โมนิกา เพลงสมัยนิยม 
  Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica 
melodies; popular music 
 
895-026   ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1 ((1)-0-2) 
             Drama and Self-reflection 
  สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจาก
ภาพยนตร์และละคร 
  Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural 
reflection from the film and drama 
 
895-027  อรรถรสภาษาไทย 1 ((1)-0-2) 
             Appreciation in Thai Language 
  ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
  Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics 
expressing meanings as intended 
 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1 ((1)-0-2) 
             Creative Drawing 
  วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
  Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from 
imagination 
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895-030  ว่ายน้ า 1 ((1)-0-2) 
            Swimming 
  การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
  Body movements for swimming; swimming activities; application of 
swimming activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-031  เทนนิส 1 ((1)-0-2) 
             Tennis 
  การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium 
to enhance the health and social skills needed in everyday life 
 
895-032  บาสเกตบอล  1 ((1)-0-2)   
            Basketball 
  สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
  Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; 
rules; etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 
 
895-033  กรีฑา 1 ((1)-0-2) 
            Track and Field 
  การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

  Body movements for track and field; track and field activities; application of 
track and field activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-034  ลีลาศ 1 ((1)-0-2) 
           Social Dance 
  การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน    
  Body movements for social dance; social dance activities; application of 
social dance activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-035  เปตอง 1 ((1)-0-2)   
             Petanque 
  การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as 
a medium to enhance the health and social skills needed in everyday life 
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895-036  ค่ายพักแรม  1 ((1)-0-2)   
             Camping 
  ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม 
ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม        
การน าไปใช้ 
  Background; values of camping; conserving natural resources and camping; 
types of camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping 
etiquettes; application of the skills 
 
895-037  แบดมินตัน  1 ((1)-0-2)   
             Badminton 
  การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
  Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 
badminton activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038  เทเบิลเทนนิส 1 ((1)-0-2) 
             Table Tennis 
  กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อใน
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 
promotion; application in daily life 
 
895-039  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
             Exercise for Health 
  วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; 
physical fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application 
in daily life 
 
950-101  จิตวิวัฒน์ 1 ((1)-0-2)  
  New Consciousness 
   การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้สติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใช้สติใคร่ครวญดูความคิดและ
อารมณ์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุขและแบ่งปัน  
  Creation of new consciousness or mindfulness, self – awareness in the 
present moment, peaceful and neutral mind in daily life; application of mindfulness in 
learning and doing all activities, use of mindfulness to see thoughts and emotions, 
understanding the changes of emotions; understanding one’s self and others with 
happiness and sharing 
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950-102  ชีวิตที่ดี 2 ((2)-0-4)   
  Happy and Peaceful Life  

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและ
ความหลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุลักษณ์  
  Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of 
the difference and variousness; team work; live in peace; communication skills and 
creative solving the problems in multiple pattern society    
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        3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ – สกุล 

ระดับ
การศึกษาที่

จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา  

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

 
ชื่อสถาบัน 

 
ปี พ.ศ. 

  
1 3-9599-00249-30-1 รอง

ศาสตราจารย ์
นายวรัญญู  ศรีเดช ปริญญาเอก 

 
D.Tech.Sci. 
 

Pulp and Paper 
    Technology 

Asian Institute of  
   Technology 

2548 

   ปริญญาโท 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ ์
    มหาวิทยาลยั 

2537 

    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร ม. สงขลานครินทร ์ 2533 
2 3-9405-00142-10-2 รอง

ศาสตราจารย์  
นายเถวียน วทิยา ปริญญาเอก 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี  

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยทีางอาหาร 
 
เทคโนโลยผีลิตภัณฑ ์
     ประมง 
อุตสาหกรรมเกษตร 

จุฬาลงกรณ ์
    มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์
 

ม.สงขลานครินทร ์

2547 
 

2541 
 

2537 
3 1-90980-0076-23-9 อาจารย ์ นางสาวลดาวลัย์   

สงทิพย ์
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการบรรจ ุ
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
เคมี-ชีววิทยา 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร ์

2558 
2553 
2550 

4 3-90110-0606-80-3 อาจารย ์ นายสมพร นิลมณ ี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
 

ปริญญาตร ี

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต   
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

เทคโนโลยีการบรรจุ  
สถาปัตยกรรม 
 
 
เทคโนโลย ี
สถาปัตยกรรม 

ม.เกษตรศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลย ี
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
   ทหารลาดกระบงั 
สถาบนัราชภัฏจนัทร 
   เกษม 

2560 
2544 

 
 

2539 

5 3-1001-0079361-8 อาจารย ์ นายพรสถิตย์ สุขช ู ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Materials Science 
 
เคมีวิเคราะห์และ 
    เคมีอนินทรีย์ 
เคมี 

U. of  Wisconsin  
     Madison, U.S.A 
ม.มหิดล 
 
ม.มหิดล 

2559 
 

2551 
 

2547 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) ที่จบ ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

1. 3-1001-00614-64-1 อาจารย ์ นายศุภชัย   
ภิสัชเพ็ญ 

ปริญญาเอก Packaging Michigan State U.,  
    U.S.A. 

2545 199 199 199 199 

    ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2539     
    ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร ์ 2536     

2. 3-1201-01341-192 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายธรรมนูญ  
โปรดปราน 

ปริญญาเอก Macromolecular Science & 
    Engineering 

Case Western Reserve 
    U., U.S.A. 

2547 185 185 185 185 

    ปริญญาโท Polymer Science &    
    Engineering 

Lehigh U., U.S.A. 2542     

    ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมเกษตร  ม.สงขลานครินทร ์ 2537     
3 3-80099-0081-92-4 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางพรอุษา  
จิตพุทธ ิ

ปริญญาเอก Material Science and  
    Engineering   

The Pennsylvania  
    State U., U.S.A. 

2553 185 185 185 185 

    ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    พอลิเมอร์ 

ม.มหิดล 2545     

    ปริญญาตร ี เคมี ม.สงขลานครินทร ์ 2542     
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
         การฝึกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์และวัสดุในหน้าที่ผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ระบบคุณภาพและความปลอดภัย หรือ           
ท าโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงาน 
และตัวแทนจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานนั้นๆ รวมระยะเวลาการฝึกงานต้องไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง       
หรือการปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1)   มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
2)   บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
3)   สามารถสืบค้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4)   มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถสื่อสารและปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/ 
      สถานประกอบการได้ 
5)   มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
6)   มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
7)   เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  
8)   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

          9)   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และองค์กร 
10)  มีจิตสาธารณะ และเสียสละ 
 

 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (ภาคฤดูร้อน) ของปีการศึกษาที่ 3 ส าหรับการฝึกงาน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 ส าหรับการปฏิบัติสหกิจ 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ศึกษาและค้นคว้าโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะอย่างในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

และวัสดุหรือทางด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเรียบเรียงเป็นรายงาน  
 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1 )  สามารถท างานเป็นทีม 
2 )  มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 
3)  โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ 
4)  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
5)  สามารถท างานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุได ้
6)  สามารถสื่อสารและถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ  
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5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  4  หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาโดยอาจารย์ 1 ท่านจะดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 2 คน 
2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัย

เสมอ 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา 
7) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม  
5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

1.  มีความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
คณะ/มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ความสามารถทางด้านภาษาหลังผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ 

4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงาน
หรือฝึกงานในสถานประกอบการที่ต้องใช้
ภาษาต่างประเทศ 

PLO5 

2.  มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้นจาก
ห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ  

3. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

PLO4 

3.  มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 
 
 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่
เน้นการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้น
การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 

4. สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการในวัน  
   ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 

หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือ    
   ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 
   หนึ่งในการเรียนการสอน และการท า 
   กิจกรรมของนักศึกษา 
6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ 
   ช่วยเหลือสังคม 

PLO1 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

4  มีทักษะและความ 
สามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีพ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการ    
   เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น  Problem   
   solving WIL และ  Active  
   learning เป็นต้น 
2. การมอบหมายการบ้านหรือรายงานที่ 
   ต้องมีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

PLO6 

5.  มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

1.  การประเมินความรับผิดชอบจากงาน 
    ที่ได้รับมอบหมาย 

PLO5 

 

 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(PLO1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
ด าเนินชีวิตอย่างมีวินัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1.1 มีจิตสาธารณะ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
องค์กร 
1.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมและองค์กร 

✓     

(PLO2) สามารถประยุกต์ ใช้
ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ 
2.1 อธิบายสมบัติ กระบวนการ
ผ ลิ ต  ก า ร แ ป ร รู ป แ ล ะ ก า ร  
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2.2 ส าม ารถ บ ริ ห า รจั ด ก าร
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
2.3 สามารถประยุกต์ใช้ระบบ
ควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยี 
บรรจุภัณฑ์ 

 ✓    
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(PLO3) สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ 
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ที่ มี ป ระ โยชน์ และมี คุณ ค่ า
เพ่ือให้สอดคล้องต่อการ 
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง สั ง ค ม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3.2 สามารถบูรณาการความรู้
เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสม  

  ✓   

(PLO4) มีทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ 
เพื่อแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4.1 สามารถใช้เหตุผลในการ
แยกแยะ และเลือกใช้วิธีการ
หรือเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง 
4.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูล
หรือความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

  ✓   
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(PLO5) สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด 
ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
5.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกท่ีดี  
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

   ✓  

(PLO6) สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
6.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อผลิตและสืบค้นข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม  
6.2 มีวิจารณญาณในการน า
ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ 
ประโยชน์ 

    ✓ 
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3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลกัสูตร 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

(PLO1) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด าเนินชีวิต
อย่างมีวินัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

1)  ก าหนดข้อตกลงหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
เช่น การเข้าชั้น การส่งงานตามระยะเวลาที่
มอบหมาย เป็นต้น 

2) แทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างสอน 
3) มี รายวิ ช าที่ เน้ น การมี วิ นั ย  คุณ ธรรม 

จริ ย ธรรม  และจิ ต ส าธารณ ะ โดย ให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 

4)  จัดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
แ น ว ป ฏิ บั ติ ใน ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้น เรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
และการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

2) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสที่ภาควิชาฯ/
คณะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 

 จิตสาธารณะ  
3)  ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาโดย

การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
4)  นักศึกษาประเมินตนเอง 

(PLO2) สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
บรรจุภัณฑ์ 

1) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาส
ให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม 
หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสมบัติ 
กระบวนการผลิต การแปรรูปและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในชั้นเรียนและใน
โอกาสต่างๆ  

2) ใช้การบรรยายโดยยกกรณีศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจ 

3) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้โดยน าหลักความรู้พ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาช่วยในการอธิบายแล้วน าเสนอรายงาน 

4) มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูล      
ที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  

5) การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
กระตุ้ น ให้ เกิ ดการ เรียน รู้ ด้ วย  Active 
learning 

 1) ประเมินจากการสอบทั้งการสอบย่อย    
     สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมาย เช่น 

รายงานกลุ่ ม  รายงานส่ วนบุ คคล     
การน าเสนอ เป็นต้น 

3)  ประเมินจากกิจกรรม active learning
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

4)  นักศึกษาประเมินตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลกัสูตร 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

(PLO3) สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

1) มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ 
และน าเสนอผลการศึกษา 

2) สร้างแรงจูงใจในการศึกษาและสร้างสรรค์
ผลงาน เช่น เชิญผู้ที่ประสบความส าเร็จ
หรือมีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆมาสอน 
เป็นต้น 

3) วิเคราะห์ วิจารณ์และจัดให้มีการอภิปราย
กลุ่ ม เพ่ือค้นหาข้อดี ข้อด้อยแล้วน ามา
ปรับปรุง 

4) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล ่งข ้อม ูลต ่า งๆ  เข ่น  อ ิน เตอร ์เน ็ต 
ห น ัง ส ือ อ ้า ง อ ิง  เ พื ่อ น า ม า ใช ้ให ้เก ิด
ประโยชน์กับการศึกษา 

5) สร้างเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนการสอน
แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร ก า ร เ ร ีย น ก ับ ก า ร
ป ฏ ิบ ัต ิง า น  โด ย เน ้น ก า รศ ึก ษ าจ าก
ประสบการณ์จริง เช่น สหกิจศึกษาและ 
WIL เป็นต้น 

1) ประเมินจากการสอบทั้งการสอบย่อย 
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  

 โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์เพื่อให้
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

2) ประเมินจากกิจกรรมที่มอบหมาย เช่น 
การท าโครงงาน การอภิปรายกลุ่ม 
และผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น 

3) ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
ให้เป็นไปตามหลักการของ Rubric 

4) ประเมินพฤติกรรมและความสามารถใน
การปฏิบัติงานรวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ของ
นักศึกษา จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 (Steak holder)  
5) นักศึกษาประเมินตนเอง 
 
 

(PLO4) มีทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์และ
การคิดเชิงระบบ 
เพ่ือแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1) สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้
น ักศ ึกษาเล ็งเห ็นความส าค ัญของการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีและระบบการ
ค ว บ ค ุม ค ุณ ภ า พ ด ้า น เท ค โ น โ ล ยี        
บรรจุภัณฑ์ เช่น การน าศึกษาเยี ่ยมชม
โรงงาน  การเชิญผู้มีประสบการณ์การ
ท างานมาพูดคุยด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น 

2) ยกกรณี ศึกษามาให้นักศึกษาวิ เคราะห์ 
อภิปราย สรุปและน าเสนอในห้องเรียน 

3) จัดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นใน
ลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 

4) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ       
การท างานเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา วิ เคราะห์ปัญหาและ
บริหารจัดการสายการผลิตโดยมีโรงงาน
เป็ น ผู้ ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะมี อ าจ ารย์ เป็ น         
ผู้ให้ค าปรึกษา 

5) ก ระตุ้ น ให้ เกิ ดการ เรี ยน รู้ ด้ ว ย  Active 
learning โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1) ป ระเมินจากการตอบค าถามและ      
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การ
วิ เคราะห์ ปัญ หา การอภิป รายทั้ ง
รายบุคคลและกลุ่ม 

2) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบ
ย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่ มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ 

3) ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น 
ความสามารถในการบริหารจัดการและ
การแก้ปัญหา โดยอาจารย์และผู้ดูแล 

4) นักศึกษาประเมินตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลกัสูตร 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

(PLO5) สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ 
โดยใช้ทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม และ
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

1) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือ
ฝึกความรับผิดชอบ การเป็นผู้น าและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาอ่ืนและบุคคลภายนอก เพ่ือให้
นั กศึกษาได้มี โอกาสใช้ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 

3) ก าหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละ
คนในการท างานกลุ่ มอย่างชัดเจนและ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมกลุ่มรวมถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบเพ่ือฝึกให้นักศึกษาสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 

4) สร้างรายวิชาหรือกิจกรรมให้นักศึกษามี
โอกาสในการฝึกทั กษะการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การน าเสนอในที่
สาธารณะ การเขียนจดหมาย การอ่าน
บทความ เป็นต้น 

5) กระตุ้น ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วย 
Active learning 

1) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ 
 ที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน  
2) ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร  

3) ประเมินจากผลการสอบทั้งการ 
 สอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาค

และปลายภาค 
4) นักศึกษาประเมินตนเอง 

 (PLO6) สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และจัดท ารายงาน รวมถึงการน าเสนอตาม
เวลาที่ก าหนด 

2) จัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ด้านการสืบค้นข้อมูลและการ
น าหลักสถิติมาใช้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้  

3) จัดให้นักศึกษาท าโครงงานหรือกิจกรรม     
ที่ต้องมีการสืบค้นความรู้ที่ต้องใช้ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์  

4) น า  Active learning มาช่ วย ในการฝึ ก
ทักษะการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

1) ป ระเมินจาก เทคนิ คการน า เสนอ       
ซึ่ ง มี รู ป แ บ บ แ ล ะ สื่ อ เท ค โน โล ยี           
ที่เหมาะสม 

2) ประเมินจากการสอบทั้งการสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและปลายภาค 

3) ประเมินจากรายงานที่ มอบหมาย
โด ย เฉพ าะผล ก ารวิ เค ราะห์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ว่ามีการน าหลักสถิติมาใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

4) ประเมินจากการเข้าร่วมท ากิจกรรม   
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

5) นักศึกษาประเมินตนเอง 
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4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  
   ความรับผิดชอบหลัก 

 
 

รายวิชา 
 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3 ((3)-0-6)                       
324-107  หลักเคมี                                                 3 ((3)-0-6)                   
324-137 หลักเคมีอินทรีย์                                             3 ((3)-0-6)                 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3 ((3)-0-6)                 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3 ((3)-0-6)                       
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 1 (0-3-0)                   
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                              1 (0-3-0)                       
325-222  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 เบื้องต้น                         

1 (0-3-0)                   

325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
              ขั้นพ้ืนฐาน 

1 (0-3-0)                       

332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป                                               3 ((3)-0-6)                       
332-116  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                        1 (0-3-0)                       
347-201 สถิติพ้ืนฐน 3 ((2)-2-5)                   
853-215 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรม 
             อาหารและบรรจุภัณฑ์     

3 ((3)-0-6)                       
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รายวิชา 
 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
853-216  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาใน 
             อุตสาหกรรมอาหารและ 
             บรรจุภัณฑ์ 

1 (0-3-0)               

853-341  การสุขาภิบาลและการจัดการ 
              สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 
              เกษตร 

3 ((3)-0-6)               

854-214  วิศวกรรมกระบวนการ 
 พ้ืนฐาน                                           

3 ((3)-0-6)               

854-215  ปฏิบัติการวิศวกรรม 
 กระบวนการพ้ืนฐาน                             

1 (0-3-0)               

855-151 หลักการของเทคโนโลยี 
 บรรจุภัณฑ์ 

2 ((2)-0-4)               

855-221  วัสดุชีวฐานพ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4)               
855-222 ปฏิบัติการหลักพ้ืนฐานทาง 
 วัสดุชีวฐาน 

1 (0-3-0)               

855-223  โครงสร้างและสมบัติของ 
             พอลิเมอร์ชีวภาพและ 
 พอลิเมอร์ 

2 ((2)-0-4)               

855-231   เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์โลหะ   2 ((2)-0-4)               
855-241 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

3 ((2)-3-4)               
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รายวิชา 
 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
855-252  หลักการแปรรูปอาหารและ 
 บรรจุภัณฑ์ 

2 ((2)-0-4)               

855-311   เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 3 ((2)-3-4)                 
855-322 กระบวนการแปรรูป 
 พอลิเมอร์ชีวภาพและ 
 พอลิเมอร์ 

2 ((2)-0-4)               

855-323 เทคโนโลยียาง 3 ((2)-3-4)               
855-324 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
 บรรจุภัณฑ์และวัสดุพอลิเมอร์ 

1 (0-3-0) 
 

              

855-331   เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์แก้ว 
 และเซรามิกส์                          

2 ((2)-0-4) 
 

              

855-341 การออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
 บรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน 

3 ((2)-3-4)               

855-342    เทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ((2)-0-4)               
855-343 วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ 3 ((2)-3-4)               
855-344   การสร้างต้นแบบอย่าง 
 รวดเร็วในการออกแบบ 
 บรรจุภัณฑ์      

2 ((2)-0-4)               

855-391 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยี 
 บรรจุภัณฑ์และวัสดุ 

0 (0-0-300) 
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
855-392    การน าเสนอผลงานเชิง 
  วิชาการและการพูดในที่ 
    สาธารณะ 

1 ((1)-0-2) 
 

              

855-412   เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์          2 ((2)-0-4)               
855-422 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิต 
 ในอุตสาหกรรมเกษตร      

3 ((3)-0-6) 
 

              

855-424  เทคโนโลยีนาโนส าหรับ 
 บรรจุภัณฑ์และวัสดุ   

3 ((3)-0-6)               

855-441 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ 
 เพ่ือการขนส่ง         

2 ((2)-0-4)               

855-442  การน าเข้า การส่งออกและ 
 การขนส่ง         

2 ((2)-0-4) 
 

              

855-443   นวัตกรรมการออกแบบ 
 บรรจุภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภค 

2 ((2)-0-4)               

855-451 บรรจุภัณฑ์อาหาร                 3 ((2)-3-4)               
855-452 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์                 3 ((3)-0-6)               
855-453  เทคโนโลยีการยึดติดและ 
              ตัวประสาน                              

2 ((2)-0-4)               

855-454  การถ่ายภาพอาหารและ 
 บรรจุภัณฑ์ 

2 ((2)-0-4)               
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
855-455 ไมเกรชันส าหรับวัสดุสัมผัส 
 อาหาร 

2 ((2)-0-4) 
 

              

855-456   การเรียนรู้อย่างมีสติจาก 
              สื่อออนไลน์ในด้านอาหาร 
 และบรรจุภัณฑ์   

3 ((3)-0-6)               

855-491  หัวข้อเฉพาะทางบรรจุภัณฑ์ 
 และวัสดุ        

3 ((3)-0-6) 
 

              

855-492 ศึกษาดูงานในด้าน 
 บรรจุภัณฑ์และวัสดุ 

0 (0-0-20) 
 

              

855-493 การเตรียมความพร้อม 
 สหกิจศึกษา 

1 ((0)-3-0)               

855-494   สหกิจศึกษา                                              8 ((0)-24-0)               
855-495    สัมมนา 1 ((1)-0-2)               
855-496 โครงงานนักศึกษา 1 1 ((0)-3-0)               
855-497 โครงงานนักศึกษา 2 3 ((0)-9-0)               
857-321 การวางแผนการทดลอง 
 ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

3 ((3)-0-6)               
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
857-325   การประกันคุณภาพใน 
 อุตสาหกรรมเกษตร            

3 ((3)-0-6)               

857-413   การจัดการโรงงาน 
 อุตสาหกรรมเกษตร 

3 ((3)-0-6)               

859-111  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2 ((2)-0-4)               
859-495  สัมมนา 1 ((1)-0-2)               
859-496 โครงงานนักศึกษา 1 1 ((0)-3-0)               
859-497 โครงงานนักศึกษา 2 4 ((0)-12-0)               
รายวิชาศึกษาทั่วไป                
001-102 ศาสตร์พระราชากับการ 
 พัฒนาที่ยั่งยืน                         

2 ((2)-0-4) 
 

              

001-103  ไอเดียสู่ความเป็น 
 ผู้ประกอบการ                              

1 ((1)-0-2)               

061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1 ((1)-0-2)               
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต                                               2 ((2)-0-4)               
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1 ((1)-0-2)               
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                                    2 ((2)-0-4)               
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                                         1 ((1)-0-2)               
859-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                         1 ((1)-0-2)               
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ                                        2 ((2)-0-4)               
890-002 ภาษาอังกฤษใน 
 ชีวิตประจ าวัน                            

2 ((2)-0-4)               
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รายวิชา 
 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้                               2 ((2)-0-4)               
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล                                        2 ((2)-0-4)               
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                    2 ((2)-0-4)               
895-001  พลเมืองที่ดี 2 ((2)-0-4)               
895-010 การคิดกับพฤติกรรม 
 พยากรณ์                          

2 ((2)-0-4)               

895-011   การคิดเพ่ือสร้างสุข                                     2 ((2)-0-4)               
895-020  ขิมไทย 1 ((1)-0-2)               
895-021  ร้อง เล่น เต้นร า 1 ((1)-0-2)               
895-022  จังหวะจะเพลง 1 ((1)-0-2)               
895-023  กีตาร์ 1 ((1)-0-2)               
895-024  อูคูเลเล่ 1 ((1)-0-2)               
895-025  ฮาร์โมนิกา 1 ((1)-0-2)               
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1 ((1)-0-2)               
895-027  อรรถรสภาษาไทย 1 ((1)-0-2)               
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1 ((1)-0-2)               
895-030  ว่ายน้ า 1 ((1)-0-2)               
895-031  เทนนิส 1 ((1)-0-2)               
895-032  บาสเกตบอล 1 ((1)-0-2)               
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รายวิชา 
 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
895-033  กรีฑา 1 ((1)-0-2)               
895-034  ลีลาศ 1 ((1)-0-2)               
895-035  เปตอง 1 ((1)-0-2)               
895-036  ค่ายพักแรม 1 ((1)-0-2)               
895-037  แบดมินตัน 1 ((1)-0-2)               
895-038  เทเบิลเทนนิส 1 ((1)-0-2)               
895-039  การออกก าลังกายเพ่ือ 
 สุขภาพ 

1 ((1)-0-2)               

950-101  จิตวิวัฒน์                                                         1 ((1)-0-2)               
950-102  ชีวิตที่ดี                                                          2 ((2)-0-4)                 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนตามประกาศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้  
  2.1.1 การทวนสอบในรายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ  
   - มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตาม
เนื้อหาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  
   - มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาโดยนักศึกษา  
   - มีคณะกรรมการพิจารณาและรับรองผลการประเมินระดับคะแนน  
  2.1.2 การทวนสอบรายวิชาสัมมนา  
   - มีการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะการด าเนินงาน  
   - มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาโดยนักศึกษา  

- มีคณะกรรมการประเมินผลการน าเสนอสัมมนา  
  2.1.3 การทวนสอบรายวิชางานวิจัย (โครงงานนักศึกษา)  
   - มีการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะการด าเนินงานวิจัย  
   - มีคณะกรรมการประเมินโครงร่าง และผลงานวิจัย  
   - มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาโดยนักศึกษา  
   - มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยโดยอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา  
  2.1.4 การทวนสอบรายวิชาฝึกงาน  
   - มีระบบการประเมินผลการฝึกงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศ และ
ผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการ และมีคณะกรรมการประเมินการน าเสนอการฝึกงาน  
   - มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาโดยนักศึกษา  
  2.1.5 การทวนสอบรายวิชาสหกิจศึกษา  
   - มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์
นิเทศ และสถานประกอบการ และมีคณะกรรมการประเมินการน าเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
   - มีระบบการประเมินโครงร่าง การติดตามความก้าวหน้าการท างาน และการประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานประกอบการ และมีคณะกรรมการประเมินการน าเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา  
   - มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาโดยนักศึกษา  
   2.1.6 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตรจากรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ  
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร ดังนี้  
   2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินโดยใช้แบบสอบถามจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่     
จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการได้งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น  
   2.2.2 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม
และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  
   2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต  เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและ
สถานศึกษาอ่ืน โดยการสัมภาษณ์ ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
   2.2.4 ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ จ านวนสิทธิบัตร จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ และจ านวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
 

4.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          กรณีที่นักศึกษามีปัญหาและ/หรือสงสัยเกี่ยวข้องกับผลการประเมินในรายวิชาหรือการเรียน    
การสอนในหลักสูตร สามารถติดต่ออาจารย์ผู้จัดการรายวิชาหรือยื่นค าร้องผ่านกรรมการบริหารหลักสูตร
หรือกรรมการวิชาการคณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะก าหนด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่     

   การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) จัดเตรียมเอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบแก่คณะ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษา

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

    การเตรียมการในระดับคณะ  
1) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ใหม่  
2) คณะฯ เผยแพร่เอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
3) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ/ภาควิชา ตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 
4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

4.1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในหน่วยวิจัย (Research unit) ต่างๆ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน     
 การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะ 
 การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
 ประเมินผล 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ    
     ประเมินผลให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและประเมินผล 

  3)  คณะฯ จัดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 
   ด้านการเรียนการสอนและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอน 
4) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย อาทิ 
 การสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 การวัดและประเมินผล  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน
 ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 

การพัฒนาระดับคณะ 

1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย 
 และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่
 ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง
 ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
 ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
 ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

2.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 

การพัฒนาระดับคณะ 

1)   ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2)  ก าหนดให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคมตลอดจนการท างาน
   เป็นทีม 
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 และแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อ             
วันที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการ           
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน  (2) บัณฑิต  (3) นักศึกษา  (4) อาจารย์  (5) หลักสูตร       
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  การก ากับมาตรฐาน   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ได้ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

1) มีกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวมให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 5 คน ท าหน้าที่วางแผนด าเนินการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
หรือทุกรอบ  5 ปี มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 5 คน ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนา หลักสูตร การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ หรือทุกรอบ 5 ปี  มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4) มีอาจารย์ผู้จัดการวิชาทุกวิชาที่เปิดสอน ซึ่งท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 4  และวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 

2. บัณฑิต   
        1) มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี โดยประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ           
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ หรือทุกรอบ 5 ปี   
        2) มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาทุกปี 
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3. นักศึกษา   
    3.1 การรับนักศึกษา 
          3.1.1 การรับนักศึกษา 
                  หลักสูตรฯได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาโดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และจ านวน
นักศึกษาแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  ไว้ใน มคอ.2  และทุกปีการศึกษาหลักสูตรจะท าการยืนยัน
จ านวนนักศึกษารับเข้าและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่ระบุไว้ใน มคอ.2  ด าเนินการรับ
ต าม เก ณ ฑ์ ก ารก าห น ด สั ด ส่ ว น ก าร รั บ นั ก ศึ ก ษ าระดั บ ป ริญ ญ าต รี เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยขั้นศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การ
คัดเลือกภายใต้ข้อก าหนดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีกรรมการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ  

      3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                  - คณะฯ และหลักสูตรจัด เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึ กษา โดยการ             
จัดปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง เพ่ือแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ แนะน าหลักสูตร รายวิชา   
ที่เรียน การประเมินผล ระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา กฎระเบียบต่าง ๆ  สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียน และการปรับตัวส าหรับการเรียน พร้อมแจกคู่มือนักศึกษา และจัดโครงการค่ายเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้ความรู้ด้านวิธีการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพ่ี  
                 -  มหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยแบ่งการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามศักยภาพของผู้เรียนดังประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับเรียน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (ภาคผนวก ช) 
 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
                 คณะฯ มีการแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน มีการจัดจ านวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรฯ โดยเฉลี่ย 15 คน/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ในการดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าทั้งในส่วนการแนะน าการลงทะเบียนเรียน การวางแผน
การเรียน   ปัญหาการเรียน การขอทุนสนับสนุน และปัญหาทั่วไปให้แก่นักศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
จัดเวลาให้กับนักศึกษาได้เข้าปรึกษาดานวิชาการและด้านอ่ืนๆ  นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีระบบการดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าหรือที่มีความเสี่ยงที่จะส าเร็จการศึกษาช้า จัดให้มีประชุมพบปะกับนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  และมีช่องทางให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้จัดการวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลากหลายช่องทางทั้งพบปะทางตรง  
ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ และการสื่อสารทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น  
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          3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                         คณะฯและหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ      
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดทักษะการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Life-long 
learning) ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้แก่ 
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม  โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ และมีการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกันบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จากหน่วยงานต่างๆ    
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเขียนจดหมายแนะน าตัวสมัครงาน การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วม
การแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ      
 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0  
 

4.  อาจารย ์   

     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

           4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ภาควิชาเป็นผู้ก าหนดวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ          
ที่ต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ งเป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งไปยังงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ทางคณะฯ จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์  ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 -3 คนที่แต่งตั้งโดย
หัวหน้าภาควิชา โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 

ภาควิชาและคณะฯทบทวนแผนอัตราก าลังทุก 4 ปี ของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวน
อาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลัง     
ของอาจารย์ในแต่ละป ี

    ภาควิชาก ากับดูแลคณาจารย์ในเรื่องของภาระงานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและ
งานบริการวิชาการ และมีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงด้านการเรียนการสอนและการวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่และ
มีกรรมการส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะส าหรับ
อาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละท่านในด้านต่าง ๆ ดังนี้      
1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  โดยคณะฯ มีการ

สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาทุกปีการศึกษา   

2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่ างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  และส่งเสริมให้อาจารย์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
           4.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการทุกปีการศึกษา 
           4.2.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ทุกปีการศึกษา 

     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
           4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษาร้อยละ 100 

4.3.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
             ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ด าเนินการ
ตามระเบียบวิธีที่ก าหนดของคณะฯ ที่มีขั้นตอนเริ่มจากคณะฯน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร ต่ออธิการบดีเพ่ือลงนามเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

- คั ด เลื อกและเสนอแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุณ วุฒิ ป ระกอบด้ วยผู้ เชี่ ย วชาญ ในสาขาจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนและผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิต  

- ส ารวจรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ จาก
สถาบันอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ 

- ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่าและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- จัดท าหลักสูตรฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนในที่ประชุมภาควิชา เพ่ือพิจารณาและแสดง  

ความคิดเห็น 
- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้จากอาจารย์ผู้สอนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิให้กับคณะกรรมการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาและแสดงความคิดเห็น 
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- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้จากคณะกรรมการวิชาการและบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้กับคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือพิจารณาและแสดงความ
คิดเห็น 

- ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้จากคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ต่อสภาวิทยาเขต       
สภามหาวิทยาลัย 
 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

            5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- ภาควิชาฯก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 

ผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 
- อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ        

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

            5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อาจารย์ผู้จัดการวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผลการเรียนนักศึกษา โดยผู้จัดการวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 เสนอต่อประธานหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบแผนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสม โดยหลักสูตรได้แจ้ง
เตือนให้อาจารย์ผู้จัดการวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา แล้วอาจารย์ผู้จัดการวิชาต้องน า
แผนการเรียนรู้ที่ผ่านการเห็นชอบไปจัดท าแผนการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา และน าไปแจกแก่นักศึกษา
ในวันเปิดภาคการศึกษา   

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติ การท า
โครงงานนักศึกษา 1 (855-496) โครงงานนักศึกษา 2 (855-497) สหกิจศึกษา (855-494) และการศึกษาดูงาน
ด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุ (855-492) การฝึกงาน (855-391) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning, WIL) ในรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการประจ าหลักหลักสูตร 
และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ  นอกจากนั้นทางคณะฯ มี
การกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น Flip class, LMS เป็นต้น ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยก าหนดให้
เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินสายวิชาการด้านการเรียนการสอนของคณะฯ   

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน และมีการก าหนด

บทบาทหน้าที่ในการดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน าทั้งในส่วนของการวางแผนการเรียน ปัญหาการเรียน การ
ขอทุนสนับสนุน และปัญหาทั่วไปให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดเวลาให้กับนักศึกษาได้เข้า
ปรึกษาดานวิชาการและด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
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   5.3 การประเมินผู้เรียน 
          มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ระบุไว้
ใน มคอ 3  โดยใช้การตัดเกรดตามประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาทั้งวิชาบรรยายและปฏิบัตการในระดับปริญญาตรี และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยผู้เรียน
เอง กรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้และให้เริ่มน าเครื่องมือใน
การให้คะแนน เช่น Scoring rubric และ/หรือ Marking scheme เป็นต้น  
  หลักสูตรได้มีการน าผลการประเมินนักศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้จัดการวิชาเข้าร่วม
ประชุมร่วมกับกรรมการหลักสูตรและประชุมภาควิชาฯเพ่ือพูดคุยหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนก่อน
เปิดภาคเรียน การประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา ในระหว่างการเรียนการสอน ทางภาควิชามี
ข้อตกลงให้ทุกรายวิชามีการประเมินผลนักศึกษาระหว่างเรียน (Formative evaluation) เพ่ือน าไปปรับปรุง
การเรียนรู้และสะท้อนกลับ (Feedback) ให้นักศึกษารับทราบผลการประเมินเพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัว
และพัฒนาตนเองได้ทันในภาคการศึกษานั้นๆ  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
            คณะฯจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีหนังสือด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนี้คณะมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
เครื่องมือปฏิบัติการ และอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            1) คณะฯ จัดให้มีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
            2) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะฯ 
            3) มหาวิทยาลัยและคณะฯ จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 
            4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
            1) มีการประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
            2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษา
ละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผล
การด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

      

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิจารณาจาก

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์ผู้สอน และนั กศึกษา 
ดังนี้ 

1) กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการสอนและกลยุทธ์วางแผนการส าหรับปี
ถัดไป 

2) หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้า ศักยภาพในการเรียนรู้และปริมาณงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ร่วมสอนท่านอ่ืน
เพ่ือวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
โดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอน หากพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจหรือวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

5) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หากพบ
ปัญหาต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   1)   นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านแบบประเมินออนไลน์ 
  2)   สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
  3)   รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ 
       ปรับปรุงกลยุทธ์การสอของอาจารย์ต่อไป 
  4)   คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา โดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศก์  และ
ผู้แทนของสถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยในด้านใด เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา  

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา และระดับคณะ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน 
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้                       
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี   
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) อาจารย์ผู ้จัดการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในวิชาที่ รับผิดชอบในระหว่างภาค
ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอ
หัวหน้าภาควิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินการสอนรายวิชาการประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอ
หัวหน้าภาควิชา  

4) พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบ
การศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี          
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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(1) ชื่อ นายวรัญญู  ศรีเดช 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2533 

วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 

D.Tech.Sci, (Pulp and Paper Technology) 
Asian Institute of  Technology, 2548 
 

1.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา                           รายวิชาที่สอน  หน่วยกิต 
855-221  PRINCIPLE OF BIOMATERIAL 2 (2-0-4) 
855-222  PRINCIPLE OF BIOMATERIAL LABORATORY 

855-231  GLASS AND METAL TECHNOLOGY 
1 (0-3-0) 
2 (2-0-4) 

855-311  PULP AND PAPER TECHNOLOGY  3 (2-3-4) 
855-223  STRUCTURE AND PROPERTIES OF BIPOLYMER  
             AND POLYMER 

2 (2-0-4) 

855-323  RUBBER TECHNOLOGY 3 (2-3-4) 
855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY  

LABORATORY 
855-342  PRINTING  TECHNOLOGY 

855-344  PACKAGING ENGINEERING 

1 (0-3-0) 
3 (2-3-4) 
2 (2-0-4) 
3 (2-3-4) 

855-412  FOREST PRODUCT TECHNOLOGY 
855-451  FOOD PACKAGING 

2 (2-0-4) 
2(2-0-4) 

855-452  FOOD PACKAGING LABORATORY 1 (0-3-0) 
855-491  SELECTED TOPIC IN MATERIAL AND PACKAGING  2 (2-0-4) 
855-495  COOPERATIVE EDUCATION 6 (0-0-18) 
855-496  SEMINAR 1 (1-0-2) 
855-498  SENIOR PROJECT 3 (3-0-6) 
855-442  IMPORT-EXPORT AND  TRANSPORTATION  2 (2-0-4) 
857-101  PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY 
857-102  PRINCIPLES OF FOD CHEMISTRY LABORATORY 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
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   1.2 ระดับบัณฑิต 
รหัสวิชา                           รายวิชาที่สอน  หน่วยกิต 
855-501  PACKAGING TECHNOLOGY  
855-502  PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 

855-511  ADVANCE PULP AND PAPER TECHNOLOGY 
 FOR PACKAGING 
855-512  ADVANCED PRINTING AND COATING  
             TECHNOLOGY IN PACKAGING 
855-513  PAPER ADDITIVES 

3 (3-0-6)  
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
855-521  ADVANCE MATERIAL AND PACKAGING 
 TECHNOLOGY 

855-545  TECHNOLOGY OF ADHESION AND ADHESIVES FOR 
             PACKAGING 
855-546  COATING TECHNOLOGY IN PACKAGING 
855-547  NANOTECHNOLOGY IN PACKAGING  

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

855-554  GREEN PACKAGING TECHNOLOGY  3 (3-0-6) 
855-591  RESEARCH TECHNIQUE IN PACKAGING  
 TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

855-818  THESIS 18 (0-54-0) 
855-836  THESIS 36 (0-108-0) 

 
2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา                           รายวิชาที่สอน  หน่วยกิต 
855-221  PRINCIPLE OF BIOMATERIAL 2 ((2)-0-4) 
855-222  PRINCIPLE OF BIOMATERIAL LABORATORY 1 (0-3-0) 
855-223  STRUCTURE AND PROPERTIES OF BIPOLYMER  
             AND POLYMER 
855-231  METAL PACKAGING TECHNOLOGY 

 2 ((2)-0-4) 
 

2 ((2)-0-4) 
855-311  PULP AND PAPER TECHNOLOGY   3 ((2)-3-4) 
855-323  RUBBER TECHNOLOGY  3 ((2)-3-4) 
855-324  PACKAGING AND POLYMER  TECHNOLOGY  
             LABORATORY 
855-331  GLASS AND CERAMIC PACKAGING TECHNOLOGY 
855-341  PRODUCT AND PACKAGING DESIGN FOR  
             SUSTAINABILITY 
855-342  PRINTING  TECHNOLOGY 

1 (0-3-0) 
 

2 ((2)-0-4) 
3 ((2)-3-4) 

 
3 ((2)-3-4) 
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855-412  FOREST PRODUCT TECHNOLOGY      2 ((2)-0-4) 
855-442  IMPORT-EXPORT AND  TRANSPORTATION  2 ((2)-0-4) 
855-443  PACKAGING DESIGN INNOVATION FOR CONSUMER       2 ((2)-0-4) 
855-491  SELECTED TOPIC IN MATERIALS AND PACKAGING  2 ((2)-0-4) 
855-494  COOPERATIVE EDUCATION      8 ((0)-24-0) 
855-453  ADHESION AND ADHESIVE TECHNOLOGY 2 ((2)-0-4) 
855-495  SEMINAR 
855-498  SENIOR PROJECT 1 
855-499  SENIOR PROJECT 2 
 

     1 ((1)-0-2) 
     1 ((0)-2-0) 
     3 ((0)-6-0) 
 

 
3.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  (ตั้งแต่ ค.ศ. 2014-2018) 
Sathawong, S., Sridach, W. and Techato, K. 2018. Lignin: Isolation and preparing the lignin   
           based hydrogel. J. Environ. Chemical Eng. 6: 5879-5888 
Sathawong, S., Sridach, W. and Techato, K. 2018. Recovery of kraft lignin from OPEFB and  
           using for lignin-agarose hydrogel. J. Polym. Environ. 26: 3307-3315 

Sridach, W. 2014. Preparation and characterization of molded pulp container made by hot  
       compression molding. IPPTA Quarterly Journal. 26(2): 89-95. 

Sridach, W. and Paladsongkhram, R. 2014. Improvement of hardwood kraft paper with narrow-
 leaved cattail fibers, cationic starch and ASA. Cellulose Chem.Technol. 48 (3-4):  375-383 
Detduangchan, N., Sridach, W. and Wittaya, T. 2014. Enhancement of biodegradable rice starch 

 films by using chemical crosslinking agents. International Food Research Journal. 21(3): 
 1189-1199 
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(2) ชื่อ นายเถวียน วิทยา  
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2537                 
วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง), ม.สงขลานครินทร์,  
2541 
ปร.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 

 

1.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา                               รายวชิาที่สอน หน่วยกิต 
850-404  INTRODUCTION TO FOOD PROCESSING 
855-221  PRINCIPLE OF BIOMATERIAL 
855-222  PRINCIPLE OF BIOMATERIAL LABORATORY 

3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
1 (0-3-0) 

855-252  PRINCIPLES OF FOOD PROCESSING AND PACKAGING 2 (2-0-4) 
855-311  PULP AND PAPER TECHNOLOGY  3 (2-3-4) 
855-323   RUBBER TECHNOLOGY 3 (2-3-4) 
855-324  MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY  
             LABORATORY 

1 (0-3-0) 

855-344  PACKAGING ENGINEERING 3 (2-3-4) 
855-425  BIOPOLYMER FROM AGRICULTURAL RESOURCE 2 (2-0-4) 
855-451  FOOD PACKAGING 2 (2-0-4) 
855-491  SELECTED TOPIC IN MATERIAL AND PACKAGING  
 TECHNOLOGY 

2 (2-0-4) 

855-492  PROBLEM BASED LEARNING IN APPLIED  
             MATERIAL AND PACKAGING  

2 (2-0-4) 

855-495  COOPERATIVE EDUCATION 6 (0-0-18) 
855-496  SEMINAR 1 (1-0-2) 
855-498  SENIOR PROJECT 3 (3-0-6) 

      
 
 

       1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา                               รายวชิาที่สอน หน่วยกิต 
855-521  ADVANCE  PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3 (3-0-6) 
855-525  BIOPOLYMER BASED PACKAGING 
855-526  STARCH-BASED BIODEGRADABLE FILM 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

855-527  PROTEIN BASED EDIBIE FILMS 3 (3-0-6) 
855-554  GREEN PACKAGING TECHNOLOGY  3 (3-0-6) 
855-591  RESEARCH TECHNIQUE IN PACKAGING  
 TECHNOLOGY 
 
 

3 (3-0-6) 
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855-551  ADVANCED FOOD PACKAGING 3 (2-3-4) 
859-531  TECHNOLOGY AND COMMERCIALIZATION OF 
 NUTRACEUTICAL AND FUNCTIONAL FOOD 

3 (3-0-6) 

855-818  THESIS 18 (0-54-0) 
855-836  THESIS 36 (0-108-0) 

 
2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา                           รายวิชาที่สอน  หน่วยกิต 
855-221   PRINCIPLE OF BIOMATERIAL 
855-222   PRINCIPLE OF BIOMATERIAL LABORATORY 
855-252   PRINCIPLES OF FOOD PROCESSING AND PACKAGING 
855-311   PULP AND PAPER TECHNOLOGY  

2 ((2)-0-4) 
1 (0-3-0) 
2 ((2)-0-4) 
3 ((2)-3-4) 

855-323   RUBBER TECHNOLOGY 3 ((2)-3-4) 
855-324   PACKAGING AND POLYMER TECHNOLOGY 
              LABORATORY         

1 (0-3-0) 

855-343   PACKAGING ENGINEERING 3 ((2)-3-4) 
855-451  FOOD PACKAGING 3 ((2)-3-4) 
855-491  SELECTED TOPIC IN PACKAGING AND  MATERIALS   
 TECHNOLOGY 
855-493  PREPAREDNESS COOPERATIVE EDUCATION 

3 ((3)-0-6) 
 

1 ((0)-3-0) 
855-494   COOPERATIVE EDUCATION 8 ((0)-24-0) 
855-495  SEMINAR 1 ((1)-0-2) 
855-496  SENIOR PROJECT I 1 ((0)-3-0) 
855-497  SENIOR PROJECT II 3 ((0)-9-0) 
  

 
3.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  (คศ. 2014-2018) 
Woggum, T., Sirivongpaisal. P. and Wittaya, T. 2015. Characteristics and properties of 

hydroxypropylated rice starch based biodegradable films. Food Hydrocolloids. 50: 54-64.  
Woggum, T., Sirivongpaisal. P. and Wittaya, T. 2014. Properties and characteristics of dual-

modified rice starch based biodegradable films. International Journal of Biological 
Macromolecule. 67: 490-502.  

Detduangchan, N., Sridach, W. and Wittaya, T. 2014. Enhancement of biodegradable rice starch 
films by using chemical crosslinking agents. International Food Research Journal. 21(3): 
1189-1199. 
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(3)     ชื่อ                                   นายสมพร นิลมณี 
         ต าแหน่งทางวิชาการ             อาจารย ์
         วุฒิการศึกษา                      วท.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันราชภัฎจันทรเกษม,  
                                               2539 
                                               คอ.ม. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
                                               คุณทหารลาดกระบัง, 2544 
                                               ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560  
1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 
 รหัสวิชา                                        ชื่อวิชา   หน่วยกิต 
   855-311     PULP AND PAPER TECHNOLOGY                                       3 (2-3-4) 
   855-324     MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY 1 (0-3-0) 
    LABORATORY      
   855-332     PACKAGING ENGINEERING                                                 3 (2-3-4) 
   855-341     COMPUTER AIDED DESIGN IN AGRO - INDUSTRY  3 (2-3-4) 
   855-342 PRODUCT AND PACKAGING DESIGN  3 (2-3-4) 
   855-446     PROTOTYPING PACKAGE WITH A COMPUTER PROGRAM        2 (2-0-4) 
   855-443     GRAPHIC DESIGN AND PRINTING TECHNOLOGY IN                 3 (2-3-4) 
                   PACKAGING 
   855-491     SELECTED TOPIC IN MATERIAL AND PACKAGING                    2 (2-0-4) 
   855-495     COOPERTIVE EDUCATION                                                  6 (0-0-18) 
   855-496     SEMINAR    1 (1-0-2) 
   855-498     SENIOR PROJECT                                                              3 (0-9-0) 
 

    1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา                                               ชื่อวิชา   

 
หน่วยกิต 

   855-502      PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY  1 (0-3-0) 
 855-542 ADVANCED PACKAGING DESIGN  3 (2-3-4) 
 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รหัสวิชา                                       ชื่อวิชา   หน่วยกิต 
 855-241  COMPUTER AIDED DESIGN IN PACKAGING  3 (2-3-4) 
 855-311     PULP AND PAPER TECHNOLOGY                                       3 ((2)-3-4) 
   855-324  PACKAGING AND POLYMER TECHNOLOGY 1 (0-3-0) 
    LABORATORY 
   855-343      PACKAGING ENGINEERING                                                 3 ((2)-3-4) 
   855-341 PRODUCT AND PACKAGING DESIGN FOR SUSTAINABILIITY 3 ((2)-3-4) 
 855-344     RAPID PROTOTYPING IN PACKAGING DESIGN                        2 ((2)-0-4) 
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   855-443     PACKAGING DESIGN INNOVATION FOR CONSUMER                2 ((2)-0-4) 
     855-491    SELECTED TOPIC IN PACKAGING AND MATERIALS                 3 ((3)-0-6) 
     855-494    COOPERTIVE EDUCATION                                                 8 ((0)-24-0) 
 855-495  SEMINAR    1 ((1)-0-2) 
     855-496    SENIOR PROJECT I                                                            3 ((0)-9-0) 
     855-497    SENIOR PROJECT II                                                           1 ((0)-3-0) 
 
3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (คศ. 2014-2018) 
 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Nilmanee, S., Jinkarn, T., Jarupan, L., Pisuchpen, S. and Yoxall, A. 2018. Seal strength  evaluation 
 of flexible plastic films by machine testing and human peeling.  Journal of Testing and 
 Evaluation. 46: 4. 1508-1517.  
Nilmanee, S. 2018. Seal Strength of Flexible Packaging Affecting the Opening Mechanisms   
            and Consumer Openability. 10th International Conference Proceedings on Advances  
            in Engineering, Science, Technology and Sustainable Development. Indonesia.  Emirates 
  Research Publishing. 5-15. ISBN. 978-93-86878-20-5. 
Nilmanee, S. 2018. The influence of packaging colour on the consumer’s expectation of  
            healthy food. The 4th Asia Color Association Conference, Thailand. 444-449.  
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(4)     ชื่อ                                    นางสาวลดาวัลย์  สงทิพย์ 
            ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย ์
            วุฒิการศึกษา                     วท.บ. (เคม-ีชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
                                                 วท.ม. (เทคโนโลยกีารบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2553 
     ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2558   
      

1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
  

 1.1 ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

001-102 THE KING'S PHILO & SUST DEVE 2 (2-0-4) 
859-101 BENEFIT OFT MANKINDS 1 (1-0-2) 
855-221 PRINCIPLES OF BIOMATERIAL 2 (2-0-4) 
855-222 PRINC OF BIOMATERIAL LAB 1 (0-3-0) 
855-251 PRINC OF PACKAGING TECHNO    1 (1-0-2) 
855-252 PRINC OF FOOD PROCES & PACKAG 2 (2-0-4) 
855-253 PACKAGING TECHNOLOGY 1 (1-0-2) 
855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY 3 (2-3-4) 
855-323 RUBBER TECHNOLOGY 3 (2-3-4) 
855-324 MATERIAL & PACKAGING TECH LAB 1 (0-3-0) 
855-241 COMP AIDED DESIGN AGRO-IND 3 (2-3-4) 
855-342 PRINTING TECHNOLOGY 3 (2-3-4) 
855-422 POLYMER COMPOSITE MATERIAL IN AGRO-INDUSTRY 3 (3-0-6) 
855-451 FOOD PACKAGING 3 (2-3-4) 
855-496 SEMINAR    1 (1-0-2) 
855-498         SENIOR PROJECT                                                                                 3 (0-9-0) 

 
  1.2   ระดับบัณฑิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-501      PACKAGING TECHNOLOGY  
855-502      PACKAGING TECHNOLOGY LAB                                                 3 (3-0-6) 
855-542      ADVANCED PACKAGING DESIGN                                                3 (2-3-4) 
855-522      ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS                          3 (2-3-4) 
855-818      THESIS                                                                                  18 (0-54-0) 
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2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 
1.1 ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

001-102 THE KING'S PHILO & SUST DEVE 2 ((2)-0-4) 
859-101 BENEFIT OFT MANKINDS 1 ((1)-0-2) 
855-221 PRINCIPLES OF BIOMATERIAL 2 ((2)-0-4) 
855-222 PRINC OF BIOMATERIAL LAB 1 (0-3-0) 
855-151 PRINC OF PACKAGING TECHNO    2 ((2)-0-4) 
855-252 PRINC OF FOOD PROCES & PACKAG 2 ((2)-0-4) 
855-311 PULP & PAPER TECHNOLOGY 3 ((2)-3-4) 
855-323 RUBBER TECHNOLOGY 3 ((2)-3-4) 
855-324 PACKAGING & MATERIAL  TECH LAB 1 (0-3-0) 
855-241 COMP AIDED DESIGN AGRO-IND 3 ((2)-3-4) 
855-342 PRINTING TECHNOLOGY 3 ((2)-3-4) 
855-422 POLYMER COMPOSITE MATERIAL IN AGRO-INDUSTRY 3 ((3)-0-6) 
855-451 FOOD PACKAGING 3 ((2)-3-4) 
855-455 MIGRATION FOR FOOD CONTACT MATERIALS 2 ((2)-0-4) 
855-495 SEMINAR    1 ((1)-0-2) 
855-496         SENIOR PROJECT I                                                                                1 ((0)-3-0) 
855-497         SENIOR PROJECT  II                                                                               3 ((0)-9-0) 

 
 1.2   ระดับบัณฑิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-501      PACKAGING TECHNOLOGY  
855-502      PACKAGING TECHNOLOGY LAB                                                 3 ((3)-0-6) 
855-542      ADVANCED PACKAGING DESIGN                                                3 ((2)-3-4) 
855-522      ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS                          3 ((2)-3-4) 
855-818      THESIS                                                                                18 (0-54-0) 
 

3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (คศ. 2014-2018) 
Lehman, N., Yung-Aoon, W., Songtipya, L., Johns, J., Saetung N., Kalkornsurapranee, E. 2019. 

Influence of Functional Groups on Properties of Styrene Grafted NR Using Glutaraldehyde 
as Curing Agent. Journal of Vinyl and Additive Technology. 1–8. 

Chuaynukul, K., Nagarajan, M., Prodpran, T., Benjakul, S., Songtipya, P., Songtipya, L. 2017. 
Comparative Characterization of Bovine and Fish Gelatin Films Fabricated by Compression 
Molding and Solution Casting Methods. J. of Polymers and the Environment. 1–14. 

Kalkornsurapranee, E., Yung-Aoon., Songtipya, L., Johns, J. 2017. Effect of processing parameters 
on the vulcanisation of natural rubber using glutaraldehyde. J of Plastic Rubber and 
Composites. 258–265. 
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(5)       ชื่อ                                 นายพรสถิตย์  สุขช ู
           ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย ์
           วุฒิการศึกษา                     วท.บ. (เคมี) ม.มหิดล, 2547 
                                                วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์),ม.มหิดล, 2551   
                                Ph.D. (Materials Science), University of Wisconsin-Madison,   
                                        U.SA, 2559  
1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

 1.1 ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-223 
855-231 

PRINCIPLES OF BIOMATERIAL LABORATORY  
GLASS AND METAL TECHNOLOGY 

1 (0-3-0) 
2 (2-0-4) 

855-251 
855-253 
855-311 

PRINCIPLES OF PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY 
PULP AND PAPER TECHNOLOGY  

1 (1-0-2) 
2 (2-0-4) 
3 (2-3-4) 

855-323 RUBBER TECHNOLOGY 3 (2-3-4) 
855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1 (0-3-0) 
855-343 
855-422 

PRINTING TECHNOLOGY 
POLYMER COMPOSITE MATERIALS IN AGRO-INDUSTRY 

2 (2-0-4) 
2 (3-0-6) 

855-495 COOPERATIVE EDUCATION 6 (0-0-18) 
855-496 SEMINAR 1 (1-0-2) 
855-498 SENIOR PROJECT 3 (0-9-0) 

 
 1.2 ระดับบัณฑิต 
  855-501  PACKAGING TECHNOLOGY  3 (3-0-6) 
  855-502     PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY  1 (0-3-0) 
  855-522    ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS  3 (2-3-4) 
  
2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-222 PRINCIPLES OF BIOMATERIAL LABORATORY  1 (0-3-0) 
855-151 
855-452 
855-311 

PRINCIPLES OF PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY 
PULP AND PAPER TECHNOLOGY  

1 ((2)-0-4) 
2 ((2)-0-4) 
3 ((2)-3-4) 

855-323 RUBBER TECHNOLOGY 3 ((2)-3-4) 
855-324 PACKAGING AND POLYMER TECHNOLOGY LABORATORY 1 (0-3-0) 
855-331 GLASS AND CERAMIC PACKAGING TECHNOLOGY 2 ((2)-0-4) 
855-343 PRINTING TECHNOLOGY 2 ((2)-0-4) 



104 
 

855-392 ACADEMIC PRESENTATION AND PUBLIC SPEAKING 1 ((1)-0-2) 
855-422 POLYMER COMPOSITE MATERIALS IN AGRO-INDUSTRY 2 ((3)-0-6) 
855-454 FOOD AND PACKAGING PHOTOGRAPHY 2 ((2)-0-4) 
855-495 COOPERATIVE EDUCATION 6 ((0)-0-18) 
855-496 SEMINAR 1 ((1)-0-2) 
855-498 SENIOR PROJECT 3 ((0)-9-0) 

 
 
3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ คศ.2014-2018) 
Theerawitayaart, W., Prodpran, T., Benjakul, S., and Sookchoo, P. 2019. Properties of films from 

fish gelatin prepared by molecular modification and direct addition of oxidized linoleic 
acid. Food Hydrocolloids, 88, 291-300. 

Idowu, A.T., Benjakul, S., Sinthusamran, S., Sookchoo, P., and Kishimura, H. 2019. Protein 
hydrolysate from salmon frames: Production, characteristics and antioxidative activity. 
Journal of Food Biochemistry, 43(2), e12734. 

Benjakul, S., Mad-Ali, S., Senphan, T., and Sookchoo, P. 2017. Characteristics of Biocalcium from 
Pre-cooked Skipjack Tuna Bone as Affected by Different Treatments. Waste and Biomass 
Valorization, 9(8), 1369-1377. 

Benjakul, S., Mad-Ali, S., Senphan, T., and Sookchoo, P. 2017. Biocalcium powder from precooked 
skipjack tuna bone: Production and its characteristics. Journal of Food Biochemistry, 41(6), 
e12412. 

Benjakul, S., Mad-Ali, S., and Sookchoo, P. 2017. Characteristics of Biocalcium Powders from Pre-
Cooked Tongol (Thunnus tonggol) and Yellowfin (Thunnus albacores) Tuna Bones. Food 
Biophysics, 12(4), 412-421. 
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ภาคผนวก ข 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
   

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
1.  ชื่อหลักสูตร/ปริญญา 
  

1. ค าว่า “Material”  ควรปรับเป็น “Materials” 
2.  สาขาวัสดุศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ ใช้ Materials  
Science  และในหลักสูตรนี้มีวัสดุที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ยาง แก้ว โลหะ เซรามิกส์ เยื่อและกระดาษ พอลิ
เมอร์ พอลิเมอร์คอมพอสิต ดังนั้น ภาษาอังกฤษ ควร
ใช้ Packaging and Materials  Technology 
(หมายเหตุ ควรปรับแก้ไขในรายวิชาด้วย เช่น วิชา 
855-391, 855-491, 855-324 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน า 

2.  ปรัชญา/วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
  

1.  ข้อ 1.1 ปรัชญา  
บรรทัดที่ 2 “มีทักษะ”  พิมพ์ซ้ า 
 
บรรทัดที่ 3  “เพ่ือสร้างนวัตกรรม”  ด้วยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มีการเรียนการสอนที่สามารถให้
นักศึกษาสร้างนวัตกรรมได้จริงหรือ  ลองศึกษา
นิยามของค าว่า “นวัตกรรม” ให้ถ่องแท้ 
2. ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ 
   ข้อ 3  “นวัตกรรม” ? 

1. ข้อ 1.1 ปรัชญา  
บรรทัดที่ 2 ได้ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
ไม่ปรับเปลี่ยน 
 
 
 
2. ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ 
   ไม่ปรับเปลี่ยน 
 

3.  คุณสมบัติผู้เข้ารับ
การศึกษา 
  

มีความเหมาะสม  

4.  การคัดเลือกบุคคลผู้
เข้ารับการศึกษา 
  

มีความเหมาะสม  

5.  แผนการรับนักศึกษา 
  
 

มีความเหมาะสม  

6.  แผนการจัดการเรียน 
  
 
 

มีความเหมาะสม  
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
7.  โครงสร้างของ
หลักสูตรและจ านวนหน่วย
กิต 
  

1. วิชา 855-324 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
และวัสดุ เป็นวิชาที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ 855-322 
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ 
แต่ชื่อวิชากว้างไป ถ้าเรียนเฉพาะพอลิเมอร์, พอลิ
เมอร์ชีวภาพและคอมพอสิต ควรเปลี่ยนชื่อวิชาให้
สอดคล้องกัน 
2. วิชา 855-424 เทคโนโลยีนาโนส าหรับบรรจุภัณฑ์
และวัสดุ  ถ้าเน้นเกี่ยวกับนาโน น่าจะมีการใช้ 
nanoparticle ในการปรับปรุงสมบัติการเคลือบผิว
ด้วย plasema เป็นระดับนาโน การใช้ nanofiber
ไม่ควรเน้นแต่ในวัสดุชีวภาพ 
3. วิชา 855-453  เทคโนโลยีการติดประสานและ
กาว  ควรใช้ค าว่า “เทคโนโลยีการยึดติดและการ
ประสาน” (หรือตัวประสาน) 

ปรับชื่อวิชาเป็น ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ 
วัสดุพอลิเมอร์ 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา  
ตามค าแนะน า 
 
 
 
ปรับชื่อวิชาเป็น เทคโนโลยีการยึด
ติดและตัวประสาน 
 

 4. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระท่ี 6 ภาษาและ
การสื่อสาร ขอเพ่ิมจาก 4 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
โดยเพิ่มหลักสูตรด้าน Writing เช่น อีเมล์ จดหมาย 
รายงานประชุม (ควรเรียนประมาณปี 3-4) 
5. กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน วิชา 857-325 การประกัน
คุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร และ 857-413 การ
จัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร น่าจะเป็นวิชา
เลือก และควรจะมีวิชาจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ และวิชาประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ แทน 
6. กลุ่มวิชาบังคับ  วิชา 855-452 เทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ์ ควรย้ายจากวิชาเลือกมาเป็นวิชาบังคับ  โดย
อาจย้ายวิชา 855-323 เทคโนโลยียาง ไปเป็นวิชา
เลือก ควรมีการสอนเกี่ยวกับ Flexible Packaging 
ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์หลัก ๆ ทั้งหมด 
เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติกแข็ง และ
พลาสติก Flexible 

ไม่ปรับเปลี่ยน เนื่องจากเป็น
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
ไม่ปรับเปลี่ยน เนื่องจากเป็นวิชาที่
มีความส าคัญต่อการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
ไม่ปรับเปลี่ยน เนื่องจาก หลักสูตร
ได้เปิดเป็นวิชาเลือกส าหรับ
หลักสูตรอื่น 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
8.  การจัดการเรียนการ
สอน 
 

มีความเหมาะสม  

9.  ค าอธิบายรายวิชา 
  

1. วิชา 855-324 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
และวัสดุ เป็นวิชาที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ 855-322 
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ 
แต่ชื่อวิชากว้างไป ถ้าเรียนเฉพาะพอลิเมอร์, พอลิ
เมอร์ชีวภาพและคอมพอสิต ควรเปลี่ยนชื่อวิชาให้
สอดคล้องกัน 
2. วิชา 855-424 เทคโนโลยีนาโนส าหรับบรรจุภัณฑ์
และวัสดุ  ถ้าเน้นเกี่ยวกับนาโน น่าจะมีการใช้ 
nanoparticle ในการปรับปรุงสมบัติ การเคลือบผิว
ด้วย plasema เป็นระดับนาโน การใช้ nanofiber 
ไม่ควรเน้นแต่ในวัสดุชีวภาพ 
3. วิชา 855-424 ชื่อวิชา เทคโนโลยีนาโนส าหรับ
บรรจุภัณฑ์และวัสดุ  แต่ในค าอธิบายรายวิชา พูดถึง 
วัสดุชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ 
แทนที่จะเน้น บรรจุภัณฑ์ ฉะนั้น การปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชาทั้งในภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

ปรับชื่อวิชาเป็น ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และ 
วัสดุพอลิเมอร์ 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา  
ตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 4. วิชา 855-453  เทคโนโลยีการติดประสานและ
กาว  ควรใช้ค าว่า “เทคโนโลยีการยึดติดและการ
ประสาน” (หรือตัวประสาน) 
5.  มคอ2 หน้า 41 วิชา 855-451 การบรรจุอาหาร 
(Food Packaging) ควรแก้ชื่อภาษาไทย เป็น 
“บรรจุภัณฑ์อาหาร” 
6. 855-221 ไม่จ าเป็นต้องระบุพอลิแลคติคแอซิด 
เพราะมีพอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์อ่ืนๆ อีก เช่น 
PBS 

ปรับชื่อวิชาเป็น เทคโนโลยีการยึด
ติดและตัวประสาน 
 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

 7. 855-341 ควรเน้น sustainability โดยเฉพาะ 
ได้แก่ การออกแบบและตัวอย่างของ reduce, 
reuse, recycle และ renewable  
เนื้อหาอ่ืนๆ เช่น การออกแบบเพื่อมวลชน ที่กล่าวไว้
ไปอยู่ในวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
8. 855-342 เพ่ิมเติมการออกแบบ artwork เพ่ือให้
เหมาะสมกับระบบการพิมพ์แต่ละระบบ และ
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
9. 855-443 ควรแก้ไขให้เป็น แนวโน้มนวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภค เช่น การออกแบบเพื่อ
มวลชน การออกแบบเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค (ความ
สะดวกในการใช้) การออกแบบเพื่อยืดอายุการเก็บ
อาหาร การออกแบบเพ่ือความโดดเด่นบนชั้น
วางขายและเสริมสร้างแบรนด์ เป็นต้น 
 
 
 
 
10. 855-451 บรรจุภัณฑ์อาหาร เพ่ิมเติมข้อบังคับ
ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารของประเทศ
ไทย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น   
การรีไซเคิล ที่กล่าวไว้ไม่ควรอยู่ในที่นี้ ควรอยู่ใน 
855-341      

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน ซึ่ง
เนื้อหาต้องการเน้นการออกแบบ
กราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
สอดคล้องในประเด็นข้อเสนอแนะ
แล้ว การออกแบบเพ่ือมวลชนอยู่
ในรายวิชา 855-342 นั้นมีความ
เหมาะสมแล้ว   
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ไม่ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
เนื่องจากมีความเหมาะสม โดยใน
ค าอธิบายรายวิชาได้มีประเด็น
แนวโน้มนวัตกรรมการออกแบบ
โครงสร้างและกราฟิก ส่วนที่ปรับ
ตามข้อเสนอแนะคือ เพิ่ม 
ค าอธิบายรายวิชา การออกแบบ
เพ่ือยืดอายุการเก็บอาหาร การ
ออกแบบเพ่ือความโดดเด่นบนชั้น
วางขายและเสริมสร้างแบรนด์ 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

10.ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอน และการ
ประเมินผล 
  

1. ภาษาอังกฤษ ควรมีการทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาหลังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และควรมี
เกณฑ์ในการประเมิน 

ปรับแก้ไข หน้า 57 เป็น 
ข้อ 3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีการประเมิน
ความสามารถทางด้านภาษา 
หลังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
11.หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
  

1. เสนอให้จัดการวัดความรู้โดยรวม โดยการสอบ
ก่อนจบการศึกษา 

หลักสูตรมีรายวิชา โครงงานและ
สัมมนา ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการความรู้ตลอดหลักสูตร
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายผล
การวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง  
ซึ่งทั้งสองรายวิชาจะมีคณาจารย์
มาประเมินความรู้ของนักศึกษา 
ซึ่งนักศึกษาจะต้องน าหลักทฤษฎี
ที่เรียนในหลักสูตรมาใช้อธิบายผล
การทดลอง จึงอาจถือได้ว่า เป็น
การทดสอบประมวลความรู้ด้วย
ป าก เป ล่ าขอ งนั ก ศึ กษ าก่ อน      
จบการศึกษา 

12.การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

มีความเหมาะสม  

13.อ่ืนๆ 1. เนื้อหาหลักสูตรทันสมัยมาก น่าเรียน 
2. บางเนื้อหามีความซ้ าซ้อนบ้าง 
3. ขาดเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
เช่น กฎหมายของ EU, FDA, CFR, กฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ 
4. วิชาที่ยังไม่มีและจ าเป็นต่อการท างานเมื่อเรียนจบ
แล้วคือ  
- บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible packaging) 
- บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปและก่ึงคงรูป (Rigid & 
Simi Rigid plastic Packaging) 
- บรรจุภัณฑ์กระดาษ (Paper Packaging)  
แต่ละวิชาจะครอบคลุม วัสดุ ประเภท การผลิต การ
ออกแบบโครงสร้าง การใช้งาน และการควบคุม
คุณภาพ (บรรจุภัณฑ์กระดาษให้ครอบคลุมกล่อง
กระดาษลูกฟูกด้วย) 

 
 
กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อาหารมีเนื้อหาอยู่ในรายวิชา 
855-451 บรรจุภัณฑ์อาหาร 
 
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ได้มี
การเรียนการสอนในประเด็น
ตามท่ีเสนอแนะ ซึ่งสอดแทรกใน
รายวิชาต่างๆไว้ครบถ้วนที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
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ภาคผนวก ค 
 

เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
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เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(กรณีปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
        เทคโนโลยวีัสดุและบรรจภุัณฑ์ 

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
         เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์และวัสดุ 

ปรัชญา 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสมบัติของวัสดุชีวภาพ 
วัสดุสังเคราะห์ และวัสดุเชิงประกอบ และการวิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกลและสมบัติทางเคมี
ของวัสดุ  ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   มาประยุกต์                 
ใช้พัฒนาและปรับปรุงวัสดุ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้
มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
    

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ ในศตวรรษที่  21 ที่ มี ความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ โดย
ส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถคิดวิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริม
ให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท างานอย่าง        
มืออาชีพและมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค ์
1.  มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ และคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

1.   มีวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

2.  มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุ
ภัณฑ์ ในการน าวัสดุท้องถิน่ เชน่ ยางพารา  ปาล์ม
น้ ามัน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและประยกุต์ใช้ในงานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพ  
 

2.  มีความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.  มีความสามารถในการประสานงานระหวา่งบุคคล
และระหว่างองค์กร มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน มีความสามารถในการเป็นผูน้ า
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  มีความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานและสร้าง
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์และวัสดุตาม
ยุทธศาสตร์ S-curve และ New S-curve 
 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

4.  มีความสามารถในการสืบค้นและแสวงหาความรู้จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีดีจิทัล
ในการสื่อสารอย่างมีวิจารญาณ 
 
5.  มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีภาวะผู้น า 
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ภาคผนวก ง 
  

เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
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   ส่วนที่ 1  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
            ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวดวชิา/กลุม่วิชา เกณฑ์ สกอ. 
(จ านวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
(จ านวนหน่วยกิต) 

หมวดวชิา/กลุม่วิชา หลักสูตรปรบัปรุง 
(จ านวนหน่วยกิต) 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกวา่ 30 31 ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา   12 กลุ่มสาระที่ 1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน ์

                   เพื่อนมนุษย ์
กลุ่มสาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชวีติที่สันต ิ
กลุ่มสาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ                                                    
กลุ่มสาระที่ 4 การอยู่อยา่งรู้เท่าทันและการรู้ดิจิตัล 
กลุ่มสาระที่ 5 การคิดเชิงระบบและการคิดตรรกะ 
               เชิงตัวเลข                  
กลุ่มสาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  
กลุ่มสาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา                                 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                         

 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 10   

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 9   

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 84 93 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน  19 1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 15 
2) กลุ่มวิชาแกน  18 2) กลุ่มวิชาแกน 14 
3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  21 3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 
4) กลุ่มวิชาชพี 
   - วิชาบังคับ 

 35 
26 

4) กลุ่มวิชาชพี 
    - วิชาบังคับ 

39 
28 

   - วิชาเลือก  9     - วิชาเลือก 11 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกวา่ 6 6 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
ง. ฝึกงาน - ไม่น้อยกวา่ 300 ชม. ง. ฝึกงาน ไม่น้อยกวา่ 300 ชม. 
   ศึกษาดุงาน - ไม่น้อยกวา่ 15 ชม.    ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกวา่ 20 ชม. 

รวม 120-130 130  131 
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ส่วนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร :  130  หน่วยกิต 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร :  131 หน่วยกิต 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              31 
1)  กลุ่มวิชาภาษา                                             12 
- วิชาบังคับ                                           
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               30 
กลุ่มสาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์ 4 
                 เพื่อนมนุษย์    
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยังยืน 2 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1 
859-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1 
 
กลุ่มสาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ        5 
950-101  จิตวิวัฒน์ 1 
950-102  ชีวิตที่ดี 2 
895-001  พลเมืองที่ดี 2 
 
กลุ่มสาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ                     1 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1 
 
กลุ่มสาระที่ 4 การอยู่อย่างรูเ้ท่าทนัและการรู้ดิจติัล     4 
315-201  ชีวิติแห่งอนาคต 2 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2 
 
กลุ่มสาระที่ 5 การคดิเชิงระบบและการคิดตรรกะ 4 
                 เชิงตัวเลข   
895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ ์ 2 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2 
 
กลุ่มสาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร                       4 
890-001  สารสาระภาษาอังกฤษ 2 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2 
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 
 
กลุ่มสาระที่ 7 สุนทรยีศาสตร์และกีฬา                2 
895-020  ขิมไทย                  1     
895-021  ร้อง เล่น เต้นร า 1 
895-022  จังหวะจะเพลง 1 
895-023  กีตาร์ 1 
895-024  อูคูเลเล ่ 1 
895-025  ฮาร์โมนิกา 1 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
 895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1 

895-027  อรรถรสภาษาไทย 1 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1 
895-030  ว่ายน้ า 1 
895-031  เทนนิส 1 
895-032  บาสเกตบอล 1 
895-033  กีฑา 1 
895-034  ลีลาส 1 
895-035  เปตอง 1 
895-036 ค่ายพักแรม 1 
895-037  แบดมินตัน 1 
895-038  เทเบิลเทนนิส 1 
895-039  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1 
061-001  ความงามของนาฎศิลป์ไทย 1 

- วิชาเลือก                                           
890-….. ภาษาอังกฤษ (เลือก)                                3 
8…-…..  ภาษา (เลือก) 3 
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               10 
- วิชาบังคับ                                           
859-101 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1                          1  
และเลือกจ านวน 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังนี ้                      
640-101 สขุภาวะกายและจิต                          3 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต            3 
 
รายวิชาใหม ่
859-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                            3                                 
896-101 ทักษะการคิดและการด าเนินชีวิต                 3 
001-101 อาเซียนศึกษา                                       3 
874-194 กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพและการด าเนิน    3 
             ชีวิตประจ าวัน 
 
-วิชาเลือก 
895-…..  พลศึกษา                                        1 
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 1 วิชา 
895-132  ทักษะการสื่อสาร                              2 
895-213  จิตวิทยาอุตสาหกรรม                          3   
 
รายวิชาใหม ่
895-123 การค้นคว้าสารนิเทศและการเขียนงานวิชาการ 2                                          
3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์          9 
 
 

กลุ่มวิชาเลือก                                                 6 
 



117 
 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

-วิชาบังคับ    
315-201  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม      3 
347-202  สถิติพื้นฐาน               3 
-วิชาเลือก 
345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์                  3 
876-102  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                      3 
              และการประยุกต ์

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                          93 
1)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                          19 
322-101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                            3 
324-107  หลักเคมี                                            3 
324-137  หลักเคมีอินทรีย์                                  3 
325-103  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                              1 
325-131  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์                          1 
330-106  ชีววิทยา                                          3 
331-106  ปฏิบัติการชีววิทยา                              1 
332-105  ฟิสิกส์ทั่วไป                                      3 
332-115  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          1 
 
2)  กลุ่มวิชาแกน                                     18 
322-102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2              3 
324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                           3 
324-247  หลักเคมีวิเคราะห์                         3 
325-222  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์เบื้องต้น              1 
325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน  1                            
326-202  จุลชีววิทยาท่ัวไป                           3 
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                1    
857-323  การวางแผนการทดลองส าหรับ     3 
              อุตสาหกรรมเกษตร 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                95 
1)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                   15 
322-103  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1                   3 
324-107  หลักเคมี                                     3 
324-137  หลักเคมีอินทรีย์                            3 
325-105  ปฏิบัติการเคมมีูลฐาน                           1 
325-131  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์                   1 
332-106  ฟิสิกส์ทั่วไป                                   3 
332-116  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          1 
 
 
 
2)  กลุ่มวิชาแกน                                    14 
324-222  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                      3 
324-247  หลักเคมีวิเคราะห์                         3 
325-222  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์เบื้องต้น              1 
325-243  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน  1     
857-323  การวางแผนการทดลองส าหรับ                3 
             อุตสาหกรรมเกษตร 
347-201  สถิติพื้นฐาน 3 
 

3)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                 21 
850-111  อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งต้น        1 
853-341  สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยสีะอาดใน 3 
             อุตสาหกรรมเกษตร 
854-211  วิศวกรรมแปรรูป 1                       2 
854-212  วิศวกรรมแปรรูป 2                2 
854-213  ปฏิบัติการวิศวกรรมแปรรูป                    1 
855-251  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์                           1 
857-325  การประกันคุณภาพอุตสาหกรรมเกษตร 3 
857-413  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร        3 

3)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             27 
855-151   หลักการของเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์        2 
855-221  วัสดุชีวฐานพื้นฐาน               2                         
855-222  ปฎิบัติการหลักพ้ืนฐานทางวัสดุชีวฐาน        1 
855-252  หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภณัฑ ์ 2 
857-325  การประกันคุณภาพอุตสาหกรรมเกษตร 3 
857-413  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร     3 
859-111  อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งต้น       2 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
  
รายวิชาใหม ่
855-222  หลักพ้ืนฐานทางชีววัสดุ                         2                         
855-223  ปฎิบัติการหลักพ้ืนฐานทางชีววัสดุ  1 
855-252  หลักการแปรรูปและบรรจุภณัฑ ์ 2               
  อาหารเบื้องต้น 

รายวิชาใหม ่
347-201  สถิติพื้นฐาน 3 
853-215  จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร 3 
             และบรรจภุัณฑ ์
853-216  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรม    1 
             อาหารและบรรจภุัณฑ ์
853-341   การสุขาภิบาลและการจัดการ         3 
             สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเกษตร   
854-214  วิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน                 3 
854-215  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน    1 
855-392  การน าเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูด  1 
             ในที่สาธาณะ 
 

4)  กลุ่มวิชาชีพ                                        35 
        แผน  (สหกิจศึกษา) 
-วิชาบังคับ                                      26 
855-221 โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร ์  2 
  ชีวภาพและพอลิเมอร์   
855-231  เทคโนโลยีแก้วและโลหะ                 2 
855-311  เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ              3 
855-322  กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและ  2 
             พอลิเมอร ์
855-323  เทคโนโลยียาง                                    3 
855-324  ปฏิบัติการเทคโนโลยีวสัดุ                       1   
             และบรรจภุัณฑ ์
855-332  วิศวกรรมบรรจภุัณฑ์                           3 
855-341  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ใน              3 
             อุตสาหกรรมเกษตร 
855-342  การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุัณฑ ์  3 
 
 
 
รายวิชาใหม ่
855-343  เทคโนโลยีการพิมพ์   2 
855-446  การสร้างต้นแบบบรรจภุัณฑด์้วย              2 
             โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
 

4)  กลุ่มวิชาชีพ                                            39 
        แผน  (สหกิจศึกษา) 
-วิชาบังคับ                                      28 
855-311  เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ             3 
855-223  โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร์           2 
             ชีวภาพและพอลิเมอร์   
855-322  กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและ 2 
             พอลิเมอร ์
855-323  เทคโนโลยียาง                                 3 
855-324  ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และวสัดุ    1 
855-241  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ              3 
             บรรจุภณัฑ ์
855-341  การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุัณฑ ์ 3 
             เพื่อความยั่งยืน 
855-342  เทคโนโลยีการพิมพ์            2 
855-343  วิศวกรรมบรรจภุัณฑ์                       3 
855-344  การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วในการ         2 
             ออกแบบบรรจุภัณฑ ์
 
รายวิชาใหม ่
855-231  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์โลหะ             2 
855-331  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์แก้วและเซรามิกส์     2 
855-443  นวัตกรรมการออกแบบบรรจภุัณฑ์ 2 
   เพื่อผู้บริโภค 
855-454  การถ่ายภาพอาหารและบรรจุภณัฑ ์ 2 
855-455  ไมเกรชันส าหรับวสัดสุัมผัสอาหาร 2 
855-456  การเรียนรู้อย่างมสีติจากสื่อออนไลน ์ 3 
  ในด้านอาหารและบรรจุภณัฑ ์
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

-วิชาเลือก                                        9 
855-495  สหกิจศึกษา                                 6 
855-…. วิชาชีพ(เลือก)*                                    2 
*เลือกจากรายวิชาที่ก าหนดไว้และเปิดสอน 
 
รายวิชาใหม ่
855-494  การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา  1 
 
       แผน (โครงงานนักศึกษา) 
-วิชาบังคับ 
 

-วิชาเลือก                                       11 
855-493  การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา  1 
855-494  สหกิจศึกษา                                8 
855-…. วิชาชีพ(เลือก)*                                  2 
*เลือกจากรายวิชาที่ก าหนดไว้และเปิดสอน 
 
  
 
 
       แผน (โครงงานนักศึกษา) 
-วิชาบังคับ 
        

    รายวิชาเหมือนแผน (สหกิจศึกษา) 
-วิชาเลือก                                                      9 
855-496  สัมมนา                                         1 
855-498  โครงงานนักศึกษา         3 
855-….  วิชาชีพ (เลือก)*                            5 
*เลือกจากรายวิชาที่ก าหนดไว้และเปิดสอน 
 

    รายวิชาเหมือนแผน (สหกิจศึกษา) 
-วิชาเลือก                                                          11 
855-495  สัมมนา                                                1 
855-496  โครงงานนักศึกษา 1             1 
855-497  โครงงานนักศึกษา  2               3 
855-….  วิชาชีพ (เลือก)*                                     6 
*เลือกจากรายวชิาที่ก าหนดไว้และเปิดสอน 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6 
ง.   ฝึกงาน 
855-391  ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภณัฑ์ 
             ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
รายวิชาใหม ่
855-492  ศึกษาดูงานในด้านวัสดุและบรรจุภณัฑ ์
              ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6 
ง.   ฝึกงาน 
855-391  ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และวสัด ุ
             ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 
855-492  ศึกษาดูงานในด้านบรรจุภัณฑ์และวสัด ุ
             ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 
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ส่วนที่  3  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ รายวิชาที่สอดคล้อง ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1.  มีวินัย คุณธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 
324-107 หลักเคมึ 
324-137 หลักเคมีอินทรีย์ 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 
325-105 ปฏิบัติการเคมีมูลฐาน 
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์
325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องตน้ 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน 
332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 
332-116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
854-215 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและ 
 บรรจุภัณฑ์ 
854-216 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรม 
 อาหารและบรรจุภัณฑ ์
857-321 การวางแผนการทดลองส าหรับ 
 อุตสาหกรรมเกษตร 

 

2.  มีความรู้ในศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

855-223 โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 และพอลิเมอร์ 
855-231 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์โลหะ 
855-311 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
855-322 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชวีภาพ 
 และพอลิเมอร์ 
855-323 เทคโนโลยยีาง 
855-342 เทคโนโลยีการพิมพ ์
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วัตถุประสงค ์ รายวิชาที่สอดคล้อง ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
3.  มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานและสร้าง
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
บรรจุภัณฑ์และวัสดุตาม 
 

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ระกอบการ 
855-241 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออก 
 แบบบรรจุภัณฑ ์
855-341 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
              เพื่อความยั่งยืน 
855-343 วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ 
855-344 การสร้างต้นแบบอยา่งรวดเร็ว 
 ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์    
855-493 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
855-494 สหกิจศึกษา 
855-495 สัมมนา 
855-496 โครงงานนักศึกษา 1 
855-497   โครงงานนักศึกษา 2 
857-321 การวางแผนการทดลองส าหรับ 
 อุตสาหกรรมเกษตร 
857-325 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม 
 เกษตร 
857-413 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  

 

4.  มีความสามารถในการ
สืบค้นและแสวงหาความรู้จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
สามารถใช้เทคโนโลยีดีจิทัลใน
การสื่อสารอย่างมีวิจารญาณ 
 

345-104  รู้ทันเทคโนโลยดีิจิทลั 
855-223 โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 และพอลิเมอร์ 
855-231 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์โลหะ 
855-311 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
855-322 กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชวีภาพ 
 และพอลิเมอร์ 
855-323 เทคโนโลยยีาง 
855-342   เทคโนโลยีการพิมพ ์
855-495 สัมมนา 
855-496 โครงงานนักศึกษา 1 
855-497   โครงงานนักศึกษา 2 

 

5.  มีทักษะการสื่อสารทั้งการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ภาวะผู้น า 
 

890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ                                        
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั                            
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้                                                        
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั                                        
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        
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ภาคผนวก จ 
 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
ในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

รวมร้อยละ 

100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 

แบบ 

โครงงาน 

 

 

 

แบบใช้ 

ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น 

ทักษะ

กระบวนการ 

คิด 

 

 

แบบอื่นๆ 

 

ระบุจ านวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3 ((3)-0-6) 45 50 - - 50 - - - 100 
324-107  หลักเคมี                                                 3 ((3)-0-6) 45 70 10 - 10 10 - - 100 
324-137 หลักเคมีอินทรีย์                                             3 ((3)-0-6) 45 70 - - 10 10 แบบฝึกหัด 10 100 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกสเ์บื้องต้น 3 ((3)-0-6) 45 70 3 - 2 25 - - 100 
324-247 หลักเคมีวเิคราะห ์ 3 ((3)-0-6) 45 70 5 - - 15 สอบย่อยก่อน

หรือหลัง

บทเรียน 

10 100 

325-105 ปฏิบัติการเคมมีูลฐาน 1 (0-3-0) - - - - - - Lab. 100 100 100 
325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์                              1 (0-3-0) - - - - - - Lab. 100 100 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

รวมร้อยละ 

100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 

แบบ 

โครงงาน 

 

 

 

แบบใช้ 

ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น 

ทักษะ

กระบวนการ 

คิด 

 

 

แบบอื่นๆ 

 

ระบุจ านวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

325-222  ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์
 เบื้องต้น                         1 (0-3-0) - - - - - - Lab. 100 100 100 

325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์
              ขั้นพื้นฐาน 1 (0-3-0) - - - - - - Lab. 100 100 100 

332-106 ฟิสิกส์ทั่วไป                                               3 ((3)-0-6) 45 70 10 - 10 10 - - 100 
332-116  ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป                        1 (0-3-0) 

 
- - - - - - Lab. 100 100 

347-201   สถิติพื้นฐาน 3 ((2)-2-5 45 50 - - 50 - - - 100 
853-215 จุลชีววิทยาในอตุสาหกรรม 
             อาหารและบรรจุภณัฑ์     

3 ((3)-0-6) 29 65 10 - - 10 การใช้ค าถามเป็น
ฐาน 

15 100 

853-216  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาใน 
             อุตสาหกรรมอาหารและ 
             บรรจภุัณฑ ์

1 (0-3-0) 10 20 5 - - 10 การท าปฏิบัติการ 65 100 

853-341 การสุขาภิบาลและการจัดการ 
              สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 
             เกษตร 

3 ((3)-0-6) 23 50 10 - 15 15 ดูงาน, role 

play 

10 100 

854-214  วิศวกรรมกระบวนการพื้นฐาน                                           3 ((3)-0-6) 23 50 - - - 50 - - 100 
854-215  ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวนการ 
              พื้นฐาน                             1 ((0)-3-0) - - - - - 30 เรียนรูจ้าก

ปฏิบัติจริง 
70 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

รวมร้อยละ 

100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 

แบบ 

โครงงาน 

 

 

 

แบบใช้ 

ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น 

ทักษะ

กระบวนการ 

คิด 

 

 

แบบอื่นๆ 

 

ระบุจ านวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

855-151  หลักการของเทคโนโลย ี
  บรรจุภณัฑ ์ 2 ((2)-0-4) 15 50 20 20 - 10 - - 100 

855-221  วัสดุชีวฐานพื้นฐาน 2 ((2)-0-4) 15 50 20 20 - 10 - - 100 

855-222 ปฏิบัติการหลักพ้ืนฐานทาง 
 วัสดุชีวฐาน 

1 (0-3-0) 6 20 - - - 10 ปฏิบัติการ 70 100 

855-223 โครงสร้างและสมบตัิของ 
              พอลิเมอร์ชีวภาพและ 
 พอลิเมอร ์

2 ((2)-0-4) 15 50 20 20 - 10 - - 100 

855-231    เทคโนโลยีบรรจุภณัฑโ์ลหะ   2 ((2)-0-4) 15 50 10 - - 10 WIL 30 100 
855-241 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออก 
 แบบบรรจภุัณฑ ์

3 ((2)-3-4) 15 50 10 10 - 10 ปฏิบัติการ 20 100 

855-252  หลักการแปรรูปอาหารและ 
 บรรจภุัณฑ ์

2 ((2)-0-4) 15 50 20 - 10 20 - - 100 

855-311   เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 3 ((2)-3-4) 15 50 10 - - 10 WIL ปฏิบัติการ 30 100 
855-322 กระบวนการแปรรูปพอลเิมอร ์
 ชีวภาพและพอลิเมอร ์

2 ((2)-0-4) 15 50 10 - - 10 WIL 30 100 

855-323 เทคโนโลยียาง 3 ((2)-3-4) 15 50 10 - - 10 WIL ปฏิบัติการ 30 100 
855-324 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี
 บรรจภุัณฑ์และวสัด ุ 1 (0-3-0) 6 20 - - - 10 ปฏิบัติการ 70 100 
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยาย

ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

รวมร้อยละ 

100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 

แบบ 

โครงงาน 

 

 

 

แบบใช้ 

ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น 

ทักษะ

กระบวนการ 

คิด 

 

 

แบบอื่นๆ 

 

ระบุจ านวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

855-331    เทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์แก้วและ 
  เซรามิกส์                          

2 ((2)-0-4) 15 50 20 10 - 20 WIL - 100 

855-341 การออกแบบผลติภณัฑ์และ 
 บรรจภุัณฑเ์พื่อความยั่งยืน 

3 ((2)-3-4) 15 50 10 10 - 10 WIL ปฏิบัติการ 20 100 

855-342    เทคโนโลยีการพิมพ ์ 2 ((2)-0-4) 15 50 10 - - 10 WIL 30 100 
855-343 วิศวกรรมบรรจภุัณฑ ์ 3 ((2)-3-4) 15 50 10 10 - 5 WIL ปฏิบัติการ 25 100 
855-344   การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 ในการออกแบบบรรจภุัณฑ์      

2 ((2)-0-4) 15 50 10 - - 20 - 20 100 

855-391 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลย ี
 บรรจภุัณฑ์และวสัด ุ 300 ช่ัวโมง - - - - - - - - - 

855-392    การน าเสนอผลงานเชิงวิชาการ 
  และการพดูในที่สาธารณะ 1 ((1)-0-2) 6 20 10 30 - - การน าเสนอ 40 100 

855-412   เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์          2 ((2)-0-4) 15 50 20 10 - 20 - - 100 
855-422 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตใน 
 อุตสาหกรรมเกษตร      3 ((3)-0-6) 23 50 20 10 - 20 - - 100 

855-424  เทคโนโลยีนาโนส าหรับ 
 บรรจภุัณฑ์และวสัดุ   3 ((3)-0-6) 23 50 20 10 - 20 - - 100 

855-441 พลศาสตร์ของบรรจุภณัฑ์เพื่อ 
 การขนส่ง         2 ((2)-0-4) 15 50 20 10 - 20 - - 100 

855-442  การน าเข้า การส่งออกและ 
 การขนส่ง         2 ((2)-0-4) 15 50 10 10 - 10 เยี่ยมชม

หน่วยงาน 
20 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 

ร้อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  

 

 

รวมร้อยละ 

100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 

แบบ 

โครงงาน 

 

 

 

แบบใช้ 

ปัญหา 

เป็นฐาน 

 

แบบเน้น 

ทักษะ

กระบวนการ 

คิด 

 

 

แบบอื่นๆ 

 

ระบุจ านวน 

ชั่วโมงบรรยาย 

ระบุ 

ร้อยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 

ร้อยละ 

855-443    นวัตกรรมการออกแบบ 
 บรรจภุัณฑเ์พื่อผู้บรโิภค 

2 ((2)-0-4) 15 50 20 10 - 10 - 10 100 

855-451 บรรจภุัณฑ์อาหาร                 3 ((2)-3-4) 
 

15 50 10 - - 10 ปฏิบัติการ 30 100 

855-452 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์                 3 ((3)-0-6) 23 50 20 10 - 20 - - 100 
855-453  เทคโนโลยีการยึดตดิและ 
         ตัวประสาน                              

2 ((2)-0-4) 15 50 20 10 - 20 - - 100 

855-454  การถ่ายภาพอาหารและ 
 บรรจภุัณฑ ์

2 ((2)-0-4) 9 30 10 10 - 20 ปฏิบัติการ 30 100 

855-455 ไมเกรชันส าหรับวัสดสุัมผัส 
 อาหาร 

2 ((2)-0-4) 15 50 20 10 - 20 - - 100 

855-456  การเรยีนรู้อย่างมสีติจากสื่อ 
 ออนไลน์ในด้านอาหารและ 
 บรรจภุัณฑ ์

3 ((3)-0-6) 23 50 20 10 - 20 - - 100 

855-491  หัวข้อเฉพาะทางบรรจภุัณฑ ์
 และวัสดุ        

3 ((3)-0-6) 23 50 20 10 - 20 - - 100 

855-492 ศึกษาดูงานในด้านบรรจุภณัฑ ์
 และวัสด ุ

20 ช่ัวโมง - - - - - - - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ

บรรยายของจ านวนชั่วโมงตาม
หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

 
แบบ 

โครงงาน 
 
 

 
แบบใช้ 
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น 
ทักษะ

กระบวนการ 
คิด 
 

 
แบบอื่นๆ 

 
ระบุจ านวน 

ชั่วโมงบรรยาย 
ระบุ 

ร้อยละ 
ระบุ 

การจัดการเรียนรู้ 
ระบุ 

ร้อยละ 

855-493 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
 ศึกษา 

1 ((0)-3-0) - - - 100 - - - - 100 

855-494   สหกิจศึกษา                                              8 ((0)-24-0) - - - 100 - - WIL - 100 
855-495    สัมมนา 1 ((1)-0-2) 6 40 - 60 - - - - 100 
855-496 โครงงานนักศึกษา 1 1 ((0)-3-0) 6 40 - 60 - - - - 100 
855-497 โครงงานนักศึกษา 2 3 ((0)-9-0) 6 14 - 86 - - - - 100 
857-321 การวางแผนการทดลอง 
 ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 ((3)-0-6) 21 47 - 13 - 40 - - 100 

857-325   การประกันคณุภาพใน 
 อุตสาหกรรมเกษตร            

3 ((3)-0-6) 23 50 10 - - 30 ดูงาน, role 
play 

10 100 

857-413   การจัดการโรงงาน 
 อุตสาหกรรมเกษตร 

3 ((3)-0-6) 23 50 50 - - - - - 100 

859-111  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2 ((2)-0-4) 12 40 20  10  -  20  เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์

ของผู้เชี่ยวชาญ 

10  100 

859-495 สัมมนา 1 ((1)-0-2) 6 40 - 60 - - - - 100 
859-496  โครงงานนักศึกษา 1 1 ((0)-3-0) 6 40 - 60 - - - - 100 
859-497  โครงงานนักศึกษา 2 4 ((0)-12-0) 6 40 - 60 - - - - 100 

 

หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และ 

                        หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสูตร  
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ภาคผนวก ฉ 
 

ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณการกับการท างาน  
(Work Integrated Learning : WIL) 
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ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณการกับการท างาน  
(Work Integrated Learning : WIL) 

 
   จ านวนรายวิชาในหลักสูตร           24   รายวิชา 
   จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                 9   รายวิชา 
   คิดเป็นร้อยละ    38   ของรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อวิชา/จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด

ประสบการณ์
ก่อน

การศึกษา 

การเรียน
สลับกับการ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการ

เรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงาน

จริงภายหลัง
ส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

855-231 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ 
             2 ((2)-0-4) 

50 - - - - - - - 50 100 

855-311 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
            3 ((2)-3-4)  

50 - - - - - - - 50 100 

855-322 กระบวนการแปรรูป 
  พอลิเมอร์ชีวภาพและ 
           พอลิเมอร์   
             2 ((2)-0-4) 

50 - - - - - - - 50 100 

855-323 เทคโนโลยียาง    
   3 ((2)-3-4) 

50 - - - - - - - 50 100 

855-331 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้ว 
            และเซรามิกส ์
            2 ((2)-0-4) 

50 - - - - - - - 50 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อวิชา/จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด

ประสบการณ์
ก่อน

การศกึษา 

การเรียน
สลับกับการ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการ

เรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงาน

จริงภายหลัง
ส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

855-341 การออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
            บรรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน  
             3 ((2)-3-4) 

70 - - - - - - - 30 100 

855-342 เทคโนโลยีการพิมพ์  
            2 ((2)-0-4) 

50 - - - - - - - 50 100 

855-343 วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์    
            3 ((3)-2-4) 

50 - - - - - - - 50 100 

855-494 สหกิจศึกษา 
            8 ((0)-24-0) 

- - 100 - - - - - - 100 

 
สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)    9 รายวิชา 

 
หมายเหตุ    มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ซ 
 

เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับเรียน  
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
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ภาคผนวก ฌ 
 

แนวทางการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา active learning 
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ภาคผนวก ญ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 
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