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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 
ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Technology) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Food Technology) 
 

3. วิชาเอก 
 - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

  
 
 
 5.3 ภาษาที่ใช้   
  ภาษาไทย 
 

 5.4 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดีซึ่งส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่เรียนวิชาทางสายวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
- 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
9/2559 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
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8.1 เจ้าหน้าที่ฝุายผลิต และควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
เกษตร 

8.2 เจ้าหน้าที่ฝุายควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว  
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหาร ทั้ง ใน

ภาครัฐและเอกชน 
     8.4 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการทางด้านอาหาร 
 
 
 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

9.1 นางพิริญญา กฤศวงศง์าม 
        ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2558 

วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2552 

วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2549 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

9.2 นายณัฐพร รัตนพรรณ์ 
         ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

Ph.D. Food Science 

 

University of the 
Philippines 

 

2555 

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2542 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2536 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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   9.3  นางสาวธัชชพร ไชยเจริญ 
         ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. อาหารเพื่อสุขภาพและ

โภชนาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2559 
 

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2547 
 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2543 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 
 

 
 
 
 
9.4 นางสาวณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ 
     ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2547 

 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยี          
ราชมงคล 

2540 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 
9.5 นายอทิพันธ์ เสียมไหม 
     ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2554 
วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2550 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้ 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศคือการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นประเทศการค้า (Trading Nation) และฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิต บริการ 
และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้รายปานกลางเข้าสู่
การมีรายได้สูง โดยภาคการเกษตรจะมุ่งพัฒนาสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร เช่น การ
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหาร
ของประเทศเป็นต้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหรรมเดิมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ รวมถึงการยกฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญของประเทศ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งจัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจจากโมเดลประเทศไทย 3.0 ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ ได้แก่ การเปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนประเทศด้วย “เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม” นอกจากนั้นต้องการ
เปลี่ยนการเน้นภาคผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  ซึ่งท าให้ประเทศได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
อาหาร (Food Technology) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agriculture Technology) จัดเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 1 ใน 5 ที่จะใช้น าร่อง
ในการขับเคลื่อนให้นโยบายนี้ประสบความส าเร็จ  

นอกจากนั้นจังหวัดภูเก็ตได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2558 – 
2561) เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ซึ่งก าหนดให้มีการพัฒนาอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับตลาดและระบบ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมด้านสินค้าหรือบริการ
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ท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตและพัฒนาครู การเกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเที่ยวชุมชน วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการเข้าสู่สังคมสูงวัย การจัดการทางสังคมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากแผนงานดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกลุ่ มภาคใต้ ได้ วางยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโดยจะเน้นด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรต้องเสริมสร้าง
ฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรโดยปรับ
ระบบการผลิตการเกษตรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งด้านนวัตกรรม คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร สามารถรองรับ
บริการด้านการท่องเที่ยวได้ในอนาคต เพ่ือสร้างรายได้และความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ รวมถึง
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศและชุมชนท้องถิ่น
ได ้

 

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จังหวัดภูเก็ตได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร 

(Gastronomy)  เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นเมืองแรกของอาเซียน จึงท าให้ภูเก็ตมีโอกาสพัฒนา
เศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีก เช่น เกิดกระแสการทองเที่ยวด้านอาหาร 
(Food Tourism) เพ่ือต้องการมาชิมอาหาร ซื้อของฝากประเภทอาหารพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ๆ อุดหนุนสินค้าจากแหล่งเกษตรกรรมและประมงที่เป็นวัตถุดิบส าคัญใน
ภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ที่ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้วิทยาการอาหารไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงการเตรียมและการปรุงอาหารเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับความสามารถในการจัดอาหารให้มีความงดงาม บรรยากาศที่จูงใจ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีรูปลักษณ์ที่สะดุดตา สะดวกต่อการบริโภค และช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น โดยมีประเด็นหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือความสดใหม่ของส่วนผสมในอาหาร 
และการคงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ นอกจากนั้นความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเพ่ือเป็นการรองรับการ
พัฒนาจังหวัดจึงจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อกระแสความคิดเหล่านี้ เพ่ือรักษาให้จังหวัด
ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหารต่อไปในอนาคต ซึ่งช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ด้วยสถานการณ์ภายนอกและกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ดังที่ระบุในข้อ 11 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจ ในทุกภาคส่วน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                          
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ให้ความส าคัญใน
ด้านก าลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจอาหารให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้ 
หลักการทางทฤษฎีและทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดอ่ืนๆ ในเขตภูมิภาคอันดามัน และสามารถขยายผลสู่
ความเป็นสากลต่อไป  
          ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเปลี่ยนชื่อสาชาวิชา เป็น เทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเน้น
ความรู้และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร ทั้งนี้ในการเรียนการ
สอน และ ด้านการฝึกทักษะการปฏิบัติจะใช้ตัวอย่างวัตถุดิบทางการเกษตรท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรในภูมิภาคและพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของอาหารท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสามารถแข่งขันได้ 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น และเป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารของ
ท้องถิ่นและสามารถสนับสนุนการเป็นเมืองวิทยาการอาหารของจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
จะเน้นทางด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ สถานบริการอาหาร เช่น  โรงแรม ครัวการบิน โรงพยาบาล 
โรงเรียน และ ร้านอาหารทั่วไป  มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้เรียนน า
ทักษะทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ผ่านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารจริงในรายวิชาฝึกงาน 
หรือ             สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย และ เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการสื่อสาร 
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     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
            การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต และ
ช่วยสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ โดยเน้นสาขาวิชาที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการแข่งขันทางธุรกิจอาหาร โดยการผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรมอาหารที่มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดวิชาแกนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
รายวิชาในหลักสูตร สามารถเปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร 
 

     13.3 การบริหารจัดการ  
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ในการจัดตารางเรียน ตารางสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้มีการประชุมร่วมกันในการจัดท ารายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
รวมทั้งกระบวนการจัดรายชื่อผู้สอนร่วมกันในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    1.1 ปรัชญา 
          ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในกระบวนการผลิตตลอดทั้ง   
ห่วงโซ่อาหาร มีความรอบรู้ในด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร น าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง ผู้ประกอบการด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร และ ชุมชนท้องถิ่น ให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 

    1.2 ความส าคัญ 
         จังหวัดภูเก็ตได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในภูมิภาค        
อันดามันจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (World class destination) จึงมีการส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะก าหนดให้มีการพัฒนาอาหารปลอดภัยที่สอดคล้อง
กับตลาดและระบบคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมด้าน
สินค้าหรือบริการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตได้รับการรับรองจากองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ   (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองแห่งวิทยาการด้าน
อาหาร (Gastronomy) จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผลผลิตทางการเกษตร และ อาหารท้องถิ่นให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีรูปลักษณ์ที่               
โดดเด่น บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและมีความเหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้าง
รายได้ให้แก่ภาคการเกษตรและภาคแรงงานในท้องถิ่นได้ โดยอาศัยความรู้และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและบริการ และยังเป็นการรักษาความเป็นเมือง
แห่งวิทยาการด้านอาหารได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงเร่งการพัฒนาธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม และ 
ร้านอาหารให้มีมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิด
ความยั่งยืนได้ จากการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจึงต้องน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรจึงให้ความส าคัญต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ 
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสถานการณ์จริง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
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 1.3 วัตถุประสงค์ 
      1.3.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอาหาร และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 
           1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหาร และ
สามารถแข่งขันได้ 
           1.3.3 เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาบุคลากรสายสอน
ให้มีประสบการณ์จากการ
วิจัยและบริการวิชาการไป
ปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย
มากขึ้น 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ท างานด้าน
บริ กา รวิ ช าการแก่บุ คคลและ
องค์กรภายนอกมากยิ่งขึ้น 
3. จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
4. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุม อบรม รวมทั้งศึกษาดูงาน 
 

1. จ านวนงานวิจัย/อาจารย์ 
2. จ านวนเรื่องและครั้งของการบริการ
วิชาการแก่บุคคลและสังคมภายนอก 
3. รายงานโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการ 
4. ประวัติการเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
อบรม การศึกษาดูงานของอาจารย์ และ
รายงานผลการน าความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเอง 
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2. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้มุ่งผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
เตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว
และ ด้านวิชาการ 
2. มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด 
 
 

1.  จ านวนนักศึ กษาคงอยู่ ในปีที่  2            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนนักศึกษาผ่านมีระดับคะแนน
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในแต่ละชั้นปี              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. บันทึก และ รายงานผลการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกคน 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3.  พั ฒน า นั กศึ ก ษ า ใ ห้ มี
คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์
ข อ ง ส า ข า  แ ล ะ   มี                   
อัตลักษณ์ตามความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย  

1. สนับสนุนให้นักศึกษาด าเนิน
กิจกรรม/โครงการที่เสริมหลักสูตร 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
นวัตกรรมทางอาหาร 

1.  จ านวนกิจกรรม/โครงการของ
ส า ข า วิ ช า  ค ณะ  แ ล ะก อง พัฒ น า
นักศึกษาที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ต่อค่าเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ การเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ 
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการ ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80 

4. พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และ การท านุ
ศิลปวัฒนธรรม  

1. จ านวนกิจกรรมการเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการ
ระหว่างการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และ การท านุ
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ศิลปวัฒนธรรม 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผลการประเมินความส าเร็จของการ 
บูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ 

 ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียนปกติ ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
โดย   1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคเรียน
ปกต ิ

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
 ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 
  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่เรียนทางสาย

วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบ

แตกต่างไปจากเดิม ต้องดูแลตนเองมากข้ึน    
2.3.2 ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
2.3.3 มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถ

จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
 
 
 



12 
 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรั บตั วจากการ เ รี ยน ในระดั บ
มัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิม ต้องดูแลตนเองมากข้ึน   

จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ปัญหาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ จัดการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้
เหมาะสม 

แนะน าการวางเปูาหมายชีวิตเทคนิคการ เรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลามอบหมายหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 50 50 50 50 50 
2 - 40 40 40 40 
3 - - 40 40 40 
4 - - - 40 40 

รวม 50 90 130 170 170 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ค่าลงทะเบียน 1,500,000 2,700,000 3,900,000 5,100,000 5,100,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
   2.1 งบบุคลากร 2,914,800 2,914,800 2,914,800 2,914,800 2,914,800 

   2.2 งบด าเนินการ 150,000 270,000 390,000 510,000 510,000 
   2.3 งบลงทุน                
        2.3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

   2.4 งบอุดหนุน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

รวมรายรบั 6,504,800 7,824,800 9,144,800 10,464,800 10,464,800 

 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบประมาณ 2,914,800 2,914,800 2,914,800 2,914,800 2,914,800 

2. งบด าเนินการ      
    2.1 ค่าตอบแทน 9,600 16,500 19,500 21,500 21,500 
    2.2 ค่าใช้สอย 180,000 210,000 230,000 260,000 260,000 
    2.3 ค่าวัสด ุ 216,900 375,400 544,800 705,200 705,200 
    2.4 สาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทุน      
    3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

    3.2 ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

4. งบอุดหนุน      

    4.1 การท าวิจัย 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

    4.2 การบริการวิชาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

5. เงินรายจ่ายอื่น 550,000 990,000 1,430,000 1,870,000 1,870,000 
รวมรายจา่ย 5,933,300 6,568,700 7,201,100 7,833,500 7,833,500 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ป ี

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
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 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
3.1.

3 รหัสและ
รายวิชา  

1
) รหัสวิชา 
ประกอบด้วยตัวเลข  7 ตัว เลขที่ตัวที่ 1-2 แสดงคณะ เลขตัวที่ 3-4 แสดงสาขาวิชา  เลขตัวที่   5 
แสดงชั้นปีที่ศึกษา และเลขตัวที่ 6-7 แสดงล าดับวิชา 

2) รายวิชา  จ าแนกตาม  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี ดังนี้  

ค าชี้แจง   ให้หลักสูตรเรียงตามหมวดที่ก าหนดไว้ตามโครงสร้างหลักสูตร และในแต่ละ
หมวดให้เรียงตามรหัสวิชา โดยให้เรียงจากน้อยไปมาก 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
 (1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9 หน่วยกิต 
 (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
 (1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

(1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
    

  6 หน่วยกิต 
  9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 

 (2.1) กลุ่มวิชาแกน    
      

34 หน่วยกิต 

 (2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 
   

66 หน่วยกิต 

 (2.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
   

7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  



 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30  หน่วยกิต 
 (1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       9 หน่วยกิต 
  9901104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  English for Communication  
  9901105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 
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  9901206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ  3(2-2-5) 
  English for Presentation  
 (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           6 หน่วยกิต 
  9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต    3(2-2-5) 
  Thai Citizens in Dynamic Society  
  9902204 การจัดการแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
  Integrated Management  
 (1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6 หน่วยกิต 
  9903103  เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(2-2-5) 
  Sufficiency Economy for Sustainable 

Development 
 

  9903204 อันดามันวิวรรธน์    3(3-0-6) 
  The Andaman Evolution  
 (1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี         9 หน่วยกิต 

  9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Information Technology for Learning  
  9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) 
  Holistic Health Development  
  9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา  3(3-0-6) 
  Analytical Thinking for Problem Solving  
2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อย
กว่า       

107 หน่วยกิต 

 (2.1) กลุ่มวิชาแกน     34 หน่วยกิต 
  8301101 หลักฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
   Principles of Physics  
  8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 1(0-3-2) 
   Principles of Physics  Laboratory  
  8302101 หลักเคม ี 3(3-0-6) 
   Principles of Chemistry  
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  8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) 
   Principles of Chemistry Laboratory  
  8303101   หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
   Principles of Biology  
  8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 
   Principles of Biology Laboratory  
  8303211 จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
   Microbiology  
  8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
   Basic Mathematics  
  8310101   หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 
   Principles of Statistics  
  2612105 การเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   Introduction to Agriculture  
  6305212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 
   English for Agriculture   
  2600303   การวิจัยทางการเกษตร    3(3-0-6) 
   Research for Agriculture   
  2600381   กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร    3(3-0-6) 
   Marketing Strategies for Agriculture  

 
 

 (2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     66 หน่วยกิต 
        (2.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                        ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
  2607102 หลักโภชนศาสตร์ 3(3-0-6) 
   Principle of Nutrition  
  2607209 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-6) 
   Food Processing Technology I  
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  2607210 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2  3(2-3-6) 
   Food Processing Technology II  
  2607211 สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร 3(3-0-6) 
   Food Sanitation and Safety  
  2607212 เคมีอาหารและการวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
   Food Chemistry and Analysis  
  2607213 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
   Food Chemistry and Analysis Laboratory  
  2607214 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) 
   Food Microbiology  
  2607215 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-3-2) 
   Food Microbiology Laboratory  
  2607309 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-6) 
   Sensory Evaluation for Food Quality  
  2607316 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6) 
   Food Quality Control  
  2607317 การประกันคุณภาพและข้อบังคับด้านอาหาร 3(3-0-6) 
   Food Quality Assurance and Regulation  
  2607318 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6) 
   Food Engineering I  
  2607319 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-6) 
   Fishery Technology  
  2607320 การจัดการอาหารฮาลาล 3(3-0-6) 
   Halal Food Management  
  2607321 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6) 
   Food Packaging Technology  
  2607322 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 3(2-3-6) 
   Local Food Product Development 

Technology 
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  2607323 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) 
   Food Engineering II  
  2607446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและความงาม 3(2-3-6) 
   Functional Food and Beauty Product 

Technology 
 

  2607458 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร 1(1-0-3) 
   Special Topic in Food Technology  
  2607459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร 3(0-6-3) 
   Special Problem in Food Technology   
  6305362 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 
   English for Food Technology  

 
 

        (2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                         ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  2607443 อาหารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
   Foods in Everyday Life  
  2607451 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 
   Meat and Meat Product Technology  
  2607452 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-6) 
   Dairy Product Technology  
  2607453 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม ้ 3(2-3-6) 
   Fruit and Vegetable Product Technology  
  2607454 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-6) 
   Bakery Technology  
  2607455 เทคโนโลยีไอศกรีม 3(2-3-6) 
   Ice Cream Technology  
  2607456 สารพฤกษเคมีทางอาหาร 3(3-0-6) 
   Food Phytochemical  
  2607457 พิษวิทยาทางอาหาร 

Food Toxicology 
 

3(3-0-6) 
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 (2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     
       ให้เลือกเรียนกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้ เพียงกลุ่มเดียว 

7 หน่วยกิต 

        (2.3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  2607460 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 2(90) 
   Preparation for Field Experience in Food  

Technology  
 

  2607461 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 5(450) 
   Field Experience in Food Technology  

        (2.3.2) กลุ่มสหกิจศึกษา  
  9905301   เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 
   Pre-Cooperative Education  
  9905401  สหกิจศึกษา 6(640) 
    Cooperative Education  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไม่ให้ซ้ ากับวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
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3.1.4 แผนการเรียน  
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

9901104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 

9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 

8302101 หลักเคมี     3(3-0-6) กลุ่มวิชาแกน 

8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี     1(0-3-2) กลุ่มวิชาแกน 

8303101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) กลุ่มวิชาแกน 

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) กลุ่มวิชาแกน 

2612105 การเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) กลุ่มวิชาแกน 

รวม 20 หน่วยกิต 

รวม 64 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

9901105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) การศึกษาทั่วไป 

9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 

8301101 หลักฟิสิกส์  3(3-0-6) กลุ่มวิชาแกน 
8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์  1(0-3-2) กลุ่มวิชาแกน 
8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) กลุ่มวิชาแกน 
2607102 หลักโภชนศาสตร์ 3(3-0-6) เอกบังคับ 
 รวม 19 หน่วยกิต 

รวม 59 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

9901206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 

9903204 อันดามันวิวรรธน์ 3(3-0-6) การศึกษาทั่วไป 

8303211 จุลชีววิทยา 4(3-3-6) กลุ่มวิชาแกน 

2607209 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-6) เอกบังคับ 
8310101 หลักสถิติ 3(3-0-6) กลุ่มวิชาแกน 

2607211 สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร 3(3-0-6) เอกบังคับ 
………... กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3(..-..-..) เลือกเสรี 
 รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 59-70 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

หมายเหตุ รายวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
 

 

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 3(3-0-6) การศึกษาทั่วไป 

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา 3(3-0-6) การศึกษาทั่วไป 

6305212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) กลุม่วิชาแกน 
2607210 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2607212 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2607213 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1(0-3-2) เอกบังคับ 
2607214 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2607215 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-3-2) เอกบังคับ 
 รวม 20 หน่วยกิต 

รวม 64 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

2607309 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2607316 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2607318 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2607319 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2607320 การจัดการอาหารฮาลาล 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2607321 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6) เอกบังคับ 
 รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 62 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

2600303 การวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) กลุ่มวิชาแกน 
2600381 กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร 3(3-0-6) กลุ่มวิชาแกน 
2607317 การประกันคุณภาพและข้อบังคับทางอาหาร 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2607322 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2607323 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) เอกบังคับ 
6305362 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2607……. กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(..-..-..) เอกเลือก 
 รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 56-67 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

2607446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและความงาม 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2607458 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร 1(1-0-3) เอกบังคับ 
2607459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร 3(0-6-3) เอกบังคับ 
2607……. เอกเลือก 3(..-..-..) เอกเลือก 
2607……. เอกเลือก 3(..-..-..) เอกเลือก 
…………… กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3(……….) เลือกเสรี 
2607460 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 2(90)  
 หรือ  พ้ืนฐานวิชาชีพ 
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)  
 รวม 17 – 18 หน่วยกิต 

รวม 24 - 57 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หมายเหต ุรายวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

2607461 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 5(450)  

 หรือ  พ้ืนฐานวิชาชีพ 

9905401 สหกิจศึกษา 6(640)  

 รวม 5 -6  หน่วยกิต 

รวม 450 หรือ 640 ชั่วโมง 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 

9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 English for Communication  
          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและ

เขียน การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
  

9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 English for Presentation  
         การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างชาติใน

บริบทท้องถิ่น การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยและท้องถิ่น การ
พัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสารและน าเสนอ การตอบค าถามของนักท่องเที่ยว 

  

9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai Language for Communication  
         การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การย่อความ การ
เขียนสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ การค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการและ
การอ้างอิง 

  

9902103  พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 
 Thai Citizens in Dynamic Society  
         หลักปรัชญา หลักค าสอน หลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา 

ปัญหาและการแก้ปัญหาชีวิต ลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกในสังคมพลวัต การมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

  

9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Management  
         แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ  การจัดการยุคใหม่ การจัดการ

ตนเอง การจัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้น า 



 

 

การท างานเป็นทีม การจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ  และการจัดการข้าม
วัฒนธรรม 
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9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sufficiency Economy for Sustainable Development  
        แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน 
และพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

  

9903204 อันดามันวิวรรธน์ 3(3-0-6) 
 The Andaman Evolution  
        สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตน์โดยเน้นกลุ่มจังหวัด

ชายฝั่งอันดามัน ในมิติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ดนตรี  
การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะสถาปัตยกรรม การแต่งกาย และอาหาร 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ 

  

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Information Technology for Learning  
         หลักการและกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการ
น าเสนอ การรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กฎหมาย จริยธรรม และ
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี 

  

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา 3(3-0-6) 
 Analytical Thinking for Problem Solving  
        การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เหตุผลในการ

ตัดสินใจ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
  

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) 
 Holistic Health Development  
           แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาวะ

ด้านกาย จิตใจ สังคม การดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี การบริหารกายและจิต 
กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย โภชนาศาสตร์เพ่ือสุขภาพและการใช้ชีวิต
อย่างเหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

 

กลุ่มวิชาแกน 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
8301101 หลักฟิสิกส์                            3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
         การวัดและหน่วยการวัด ทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบการค้า 

ความแม่นย าในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ทั้งเชิง
เส้นและเชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง 
เครื่องกลแบบต่างๆ งาน ก าลัง และพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและ
โมเมนตัมสมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการณ์ทางความร้อน แสง เสียง ไฟฟูา 
และแม่เหล็ก โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และวิชาชีพของแต่ละสาขา
วิชาชีพ    

   

8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์  1(0-3-2) 
 Principles of Physics Laboratory  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8301101 หลักฟิสิกส์ 
         ปฏิบัติการการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ และเครื่องมือ

ประยุกต์ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่แบบต่างๆ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบต่างๆ สมบัติเชิงกลของสสาร 
และปรากฏการทางความร้อน แสง เสียง โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามความเหมาะสม 

   

8302101 หลักเคมี     3(3-0-6) 
 Principles of Chemistry  
         หลักพ้ืนฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ

เคมีเบื้องต้นปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส 
เกลือ และอินดิเคเตอร์ สมดุลของไอออนในน้ า สารประกอบอินทรีย์ 

 



 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
   

8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี  1(0-3-2) 
 Principles of Chemistry Laboratory  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8302101หลักเคมี  
         ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี 

กรดของสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่างๆ เช่น การกรอง การตกผลึก การกลั่น การ
ใช้ตัวท าละลายโครมาโทกราฟี การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ 
การทดสอบและปฏิบัติของกรด เบส เกลือ สมดุลเคมี 
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8303101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Principles of Biology  
         คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ 

เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท างานของระบบต่างๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและ
การปรับตัว การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

   

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Principles of Biology Laboratory  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8303101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
 กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื ้อเยื ่อ    

การท างานของระบบต่างๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนกประเภท
สิ่งมีชีวิต 

   

8303211 จุลชีววิทยา 4(3-3-6) 
 Microbiology  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8303101 หลักชีววิทยา  
         ความรู้ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด้านสัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี        

การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์  การจัดจ าแนกชนิด การจัดจ าแนกหมวดหมู่        
การควบคุมจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับ
อาหาร จุลินทรีย์และกลไกการก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ กลไกการปูองกันโรคของ
ร่างกาย การน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม 

   

8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Mathematics  
         ค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันพหุนาม การแก้สมการและอสมการ ฟังก์ชัน ตรรกยะ 

เศษส่วนย่อย ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงและภาคตัดกรวย 
ล าดับและอนุกรม 

   

8310101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Principles of Statistics  
         ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ขั้นตอนในการใช้สถิติ

เพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มการแจกแจงความ
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น่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้
จากตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์เบื้องต้น 
 

   

2612105 การเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Agriculture  
         ความส าคัญของการเกษตร วิวัฒนาการเกษตร ความรู้ เบื้องต้นทาง

การเกษตร ประเภทของการเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และการประมง การใช้
พ้ืนที่ ก า ร เกษตรและการด า เ นิ น ง าน  เ ครื่ อ งมื อ  เค รื่ อ งทุ่ นแ ร ง  และ
เทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการด้านการเกษตรเบื้องต้น และการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร 

   

6305212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
 English for Agriculture  
         ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีการเกษตร โครงสร้างทางไวยากรณ์ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน 

   

2600303 การวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Research for Agriculture  
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8310101  หลกัสถิติ 
         หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการ

ก าหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย หลักการ
วางแผนการทดลองเพ่ือการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองเพ่ือการวิจัยแบบ
ต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
สถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทางการเกษตร 

   

2600381 กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Marketing Strategies for Agriculture  
         ความหมายและองค์ประกอบของกลยุทธ์ หลักการ และการวางแผนกล

ยุทธ์ทางการตลาดเกษตร กลยุทธ์ส าหรับส่วนแบ่งตลาดแบบต่างๆ กลยุทธ์เพ่ือการ
แสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และ



 

สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้เกิดข้ึนในตลาดทางการเกษตร 
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 

2607102 หลักโภชนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principle of Nutrition  
         ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ สารอาหาร การย่อย การดูดซึม          

เมแทบอลิซึม บทบาทของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต การ
ค านวณคุณค่าสารอาหารเพ่ือการบริโภคที่เหมาะสมกับความต้องการทางชีวภาพ
ของบุคคล ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ สิ่งแปลกปลอมทางอาหารและการ
ปูองกันอันตราย วิธีการเก็บและการเตรียมอาหารเพ่ือรักษาคุณค่าทางโภชนาการ 
การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล ปัญหาสุขภาพจากความไม่สมดุลของ
สารอาหาร 

  

2607209 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-6) 
 Food Processing Technology I  
        คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร ประเภทผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ า 

เทคโนโลยีการเก็บรักษาวัตถุดิบเพ่ือผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการเตรียม
วัตถุดิบประเภทต่างๆส าหรับการแปรรูปอาหาร ผลิตผลพลอยได้และการใช้
ประโยชน์ ของเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารและการบ าบัด ปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

 

   

2607210 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-6) 
 Food Processing Technology II  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :2607209 เทคโนโลยีการแปรรูป 1 

     หลักการและกรรมวิธีการแปรรูปอาหารโดยการใช้สารปรุงแต่งอาหาร การใช้
ความเย็น การใช้ความร้อน การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง และ เทคโนโลยี ใหม่ใน
การแปรรูปอาหาร การใช้เทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณค่าทาง  
โภชนาการ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

   

2607211 สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร                             3(3-0-6) 
 Food Sanitation and Safety  
         สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร สุขวิทยา

ส่วนบุคคล และการควบคุมสัตว์น าโรค แมลงและจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้ า
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ใช้ในการผลิตอาหาร หลักการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้
ด้านสุขาภิบาล การบ าบัดของเสียและน้ าทิ้งเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

   

2607212 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Food Chemistry and Analysis   
         โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทาง

เคมีของอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารด้วยวิธีการ
ทางเคม ี

   

2607213 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
 Food Chemistry and Analysis Laboratory  
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 2607212 เคมีอาหารและการ

วิเคราะห์ 
         การสุ่มและการเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สารอาหารโดยประมาณ ได้แก่ 

ความชื้นและปริมาณของแข็ง เถ้า ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เส้นใยอาหาร การ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ เกลือและความ
เป็นกรด วัตถุเจือปนในอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของอาหารระหว่างการแปรรูปหรือการเก็บรักษา เช่น การหืนของไขมัน ความ          
คงตัวของอิมัลชัน กลูเตนในแปูงสาลี เป็นต้น 

   

2607214 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Microbiology  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 8303211 จุลชีววิทยา  
         บทบาทของจุลินทรีย์ที่มีส าคัญในอาหาร การจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ ปัจจัย

ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร การเน่าเสียของอาหารและจุลินทรีย์
ก่อโรคในอาหาร การควบคุมจุลินทรียในอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
อาหาร ความปลอดภัยของอาหาร วิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรียในอาหาร 

   

2607215 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-3-2) 



 

 Food Microbiology Laboratory  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8303211 จุลชีววิทยา และ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : 2607214 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
         ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร การตรวจเชื้อจุลินทรีย์

ในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์
นม อาหารทะเล อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารแห้ง อาหารหมักดอง อาหารแช่เย็น  
อาหารแช่แข็ง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
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2607309 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส                                 3(2-3-6) 
 Sensory Evaluation for Food Quality  
         ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พ้ืนฐาน

ของการรับรส กลิ่น การมองเห็น การได้ยินและเนื้อสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและ
เทคนิควิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาท
สัมผัสแบบต่างๆ การใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือหาข้อสรุปในการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส 

   

2607316 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6) 
 Food Quality Control  
         ความส าคัญและหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร ลักษณะคุณภาพของอาหาร 

แผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทางสถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพอาหาร การวัด
ลักษณะคุณภาพของอาหารด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ในกระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

   

2607317 การประกันคุณภาพและข้อบังคับด้านอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Quality Assurance and Regulation  
         ความหมายและความส าคัญของระบบประกันคุณภาพอาห ารใน

อุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการผลิตอาหารและ
มาตรฐานของอาหารประเทศ และระดับสากล การบริหารองค์กรด้านคุณภาพ                                                                           
การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารรวมถึงมาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

   

2607318 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6) 
 Food Engineering I  
 ความรู้ทั่วไปและความส าคัญของวิศวกรรมอาหารต่อกระบวนการแปรรูป

อาหาร  มิติ หน่วย และการแปลงหน่วย สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน กลศาสตร์
การไหลของอาหาร 

   

2607319 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-6) 
 Fishery Technology  
         ประเภทของสัตว์น้ าที่ใช้ในการบริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี 

กายภาพ และชีวภาพของสัตว์น้ า สาเหตุการเสื่อมเสีย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
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สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาข้างต้น 
 
 

   

2607320 การจัดการอาหารฮาลาล 3(3-0-6) 
 Halal Food Management  
         ความหมายและความส าคัญของอาหารฮาลาล มาตรฐานอาหารฮาลาล 

หลักการบริโภคตามหลักศาสนาอิสลามและข้อก าหนดทั่วไปของอาหารฮาลาล 
หลักการส าคัญด้านการผลิตอาหารฮาลาล กฎหมายและมาตรฐานอาหารฮาลาล 
กฎและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 

   

2607321 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร                                                 3(2-3-6) 
 Food Packaging Technology  
         ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร ชนิดของวัสดุ คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์

อาหารชนิดต่างๆ หลักการพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อาหาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ฉลากและการออกแบบ     
บรรจุภัณฑ์อาหาร ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

   

2607322 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 3(2-3-6) 
 Local Food Product Development Technology  
         ประวัติและความส าคัญของอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น แนวความคิดใหม่

ด้านเทคโนโลยีส าหรับการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น หลักการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ มท้องถิ่น การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
แนวความคิดใหม่ด้านบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น การทดสอบ
ผู้บริโภคเพ่ือน าผลิตภัณฑ์ออกสู่การจ าหน่าย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

   

2607323 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) 
 Food Engineering II  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607318 วิศวกรรมอาหาร 1 



 

         การระเหยน้ า การถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมอาหารในการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ 
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2607446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและความงาม 3(2-3-6) 
 Functional Food and Beauty Product Technology  
 ความส าคัญและผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ปัจจัยที่มีผล

ต่อคุณค่าทางโภชนาการ สารผสมที่ใช้ในการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 
สารผสมที่ใช้ในการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม อาหารพลังงานต่ า และ Functional foods 
การเสริมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม 
กฎหมายควบคุมและฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 

   

2607458 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร  1(1-0-3) 
 Special Topic in Food Technology  
         ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอาหาร ศึกษาวิธีการ

สืบค้นข้อมูลต่างๆ ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรียบเรียง
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นบทความ น าเสนอรายงานเป็น
รายบุคคล  

   

2607459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร  3(0-6-3) 
 Special Problem in Food Technology  
         ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีอาหาร น าผล

ที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และน าเสนอเป็นรายงาน ภายใต้การ
ควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 

   

6305362 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 
 English for Food Technology  
         ค าศัพทแ์ละรูปประโยคที่เก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคนิคการอ่าน

บทความทางวิชาการ การอ่านบทคัดย่อ บทน า วัสดุและวิธีการทดลอง ผลและ
วิจารณ์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 

   

กลุ่มวิชาเอกเลือก  
  

2607443 อาหารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Foods in Everyday Life  
         บทบาทของอาหารและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์ที่
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เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ า นม ไข่ ข้าวและแปูง ผักและผลไม้ 
อาหารส าเร็จรูป และอาหารกึ่งส าเร็จรูป การเน่าเสียของอาหาร ภาวะโภชนาการ 
 
 
 

   

2607451 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 
 Meat and Meat Product Technology  
         ศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพและ     

ชีวภาพองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหลังฆ่าและการ
ช าแหละ การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลล์กล้ามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การ
เสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์แบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อและการ
เก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดต่างๆ ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ข้างต้น  

2607452 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-6) 
 Dairy Product Technology  
         คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของน้ านม 

องค์ประกอบของน้ านม การตรวจสอบคุณภาพของน้ านมดิบและผลิตภัณฑ์นม 
หลักการและกรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การเสื่อมเสียคุณภาพ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

   

2607453 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 3(2-3-6) 
 Fruit and Vegetable Product Technology  
         คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของผักและผลไม้ วิทยาการหลัง

การเก็บเกี่ยว การเตรียมผักและผลไม้ก่อนการแปรรูป หลักการและกรรมวิธีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ  การบรรจุและการเก็บรักษา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น   

   

2607454 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-6) 
 Bakery Technology  
         สมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมอบ การใช้เครื่องมือ



 

และการบ ารุงรักษาเครื่องมือการผลิต ขนมอบประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การบรรจุ และ การเก็บรักษา การฝึกปฏิบัติท า
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ และการพัฒนาสูตร 

   

2607455 เทคโนโลยีไอศกรีม 3(2-3-6) 
 Ice cream Technology  
         ชนิดและประเภทของไอศกรีม ส่วนประกอบของไอศกรีม คุณสมบัติของ

วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการท าไอศกรีม หลักการ เทคนิคในการท าไอศกรีม 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 
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2607456 สารพฤกษเคมีทางอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Phytochemical  
         แหล่งพฤกษเคมีทั่วไปและในท้องถิ่น การออกฤทธิ์ของสารพฤกษเคมี การ

เพ่ิมประสิทธิภาพของสารพฤกษเคมี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริโภคสารออก
ฤทธิ์ พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้สารพฤกษ
เคมีในอาหาร กรณีศึกษา 

   

2607457 พิษวิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Toxicology  
         ธรรมชาติและความซับซ้อนของอาหาร มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 

การประเมินความปลอดภัยของอาหาร สารที่ก่อเกิดความเป็นพิษกับอาหาร 
อาการที่ไม่พึงประสงค์จากอาหาร การก าหนดค่าที่ยอมรับได้ในทางเคมีและ
จุลินทรีย์ วิธีการปูองกัน กรณีศึกษา 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
2607460 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 2(90) 
 Preparation for Field Experience in Food 

Technology  
 

         กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีอาหาร ในด้านความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีอาหาร 

   

2607461 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร  5(450) 
 Field Experience in Food Technology  
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607460 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เทคโนโลยีอาหาร 
         นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรชุมชน

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาเทคโนโลยีอาหารและการประยุกต์และมีการน าเสนอผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 

   

9905301 การเตรียมสหกิจศึกษา                                                           1(45) 
 Pre-Cooperative Education  
         หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
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ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทาง
วิชาการและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น เทคนิคการเขียน
จดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการ
สมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงาน และ 5 ส การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร และการเตรียมตัวเป็น
ผู้ประกอบการ 

9905401 สหกิจศึกษา                                                                          6(640) 
 Cooperative Education  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9905301 การเตรียมสหกิจศึกษา  
         นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถาน

ประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและ
คัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานอย่างชัดเจนแน่นอน มีการน าความรู้ที่ได้ศึกษา
มาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และ
วิทยาการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
          3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบัน 

การศึกษา 

/ปีที่จบ 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2560 2561 2562 2563 
 

2564 

1.นางพิริญญา 

กฤศวงศ์งาม 
ปร.ด. 

 
 
 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาหาร 
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
อาหาร 

อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลยั 
สงขลาครินทร์/ 

2558 
มหาวิทยาลยั 

สงขลาครินทร์/ 
2552 

มหาวิทยาลยั 
สงขลาครินทร์/ 

2549 
 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

2.นายณัฐพร             
รัตนพรรณ ์

Ph.D. 
 
 
 

 
วท.ม. 

 
 

วท.บ. 
 

Food Science 
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
 

เทคโนโลยี
อาหาร 

 
เกษตรศาสตร ์

University of 
the 

Philippines/ 
2555 

มหาวิทยาลยั 
สงขลาครินทร์/ 

2542 
มหาวิทยาลยั 

สงขลาครินทร์/ 
2536 

 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

3.นางสาวธัชชพร 

ไชยเจรญิ 
ปร.ด. 

 
 
 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 
 

อาหารเพื่อ
สุขภาพและ
โภชนาการ 
เทคโนโลยี

อาหาร 
 

วิทยาศาสตร์การ
อาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลาครินทร์/ 

2559 
มหาวิทยาลยั 

สงขลาครินทร์/ 
2547 

มหาวิทยาลยั 
สงขลาครินทร์/ 

2543 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 

ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบัน 

การศึกษา 

/ปีที่จบ 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2560 2561 2562 2563 
 

2564 

4.นางสาวณัฐยาวรรณ  
พิชัยยุทธ 
 

   วท .ม.  
 
    
   วท .บ.  
 

เทคโนโลยี
อาหาร 

 
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยั 
สงขลาครินทร์ /

2547 
สถาบัน

เทคโนโลยีราช
มงคล/ 2540 

 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

5.นายอธิพันธ ์
เสียมไหม 

ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 

วิทยาศาสตร์การ
อาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลาครินทร์/ 

2554 
มหาวิทยาลยั 

สงขลาครินทร์/ 
2550 

 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบัน 

การศึกษา 

/ปีที่จบ 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2560 2561 2562 2563 
 

2564 

1. นางสาวเบญจพร   
   พงษ์นริศร 

M.Sc. 
 
 

 

วท .บ.  

Nutrition and 
Food Science 

 
 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การอาหาร 

University of 
Reading, UK 

/2553 
มหาวิทยาลยั 

มหิดล 
/2550 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 



 

2. นายประเสริฐ  

   จริยะเลอพงษ ์

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

 
เกษตรศาสตร ์

 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2536 

สถาบัน

เทคโนโลยี         

ราชมงคล/2534 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

3. นางสาวอรุณศรี  

   ว่องปฏิการ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

Microbiology 

 
 

เภสัชศาสตร ์
 (ชีวเภสัช) 

University of 
Leeds 
/2548 

มหาวิทยาลยั 
มหิดล/2542 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 
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ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบัน 

การศึกษา 

/ปีที่จบ 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 พย.บ.  มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
/2534 

      

4. นายธวัชชัย  
   จันทร์ทอง 

วท .ม.  
 
 
 
 

วท .บ.  

ฟิสิกส ์
 
 
 
 

ฟิสิกส ์

 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

/2556 
 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

/2542 

อาจารย ์ 7 7 7 7 7 

5. นางสาวฐิตติมา    
     ธัญญานิติ 

วท.ม. 
 
 
 

วท.บ. 

นิวเคลียร์
เทคโนโลย ี

 
 

ฟิสิกส ์
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

/2543 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทร์
วิโรฒ 

/2540 

อาจารย ์ 7 7 7 7 7 

6. นางสาวสุธิดา  
รัตนบุร ี

ปร.ด. 
 
 
 
 

วท.ม. 
 
 
 
 
 

วท.บ. 

เคมีอินทรีย ์
 
 
 
 

เคมีอินทรีย ์
 
 
 
 

เคม ี
 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2555 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2550 

มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

/2548 

 

อาจารย ์ 7 7 7 7 7 

7. นายภูริพงษ์  
เมฆสุวรรณ 

ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 

ชีววิทยา 
 
 

สัตววิทยา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2558 

มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ 7 7 7 7 7 
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วท.บ. 

 
 
 

ชีววิทยา 
 

สงขลานครินทร ์

/2554 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2551 

 

ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบัน 

การศึกษา 

/ปีที่จบ 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2560 2561 2562 2563 2564 

8. นายอับดุลวาหาบ 
     สาและ 

ปร.ด. 
 

 
 

วท .ม.  
 
 
 

วท .บ.  

เคมีอินทรีย ์
 

 
 

เคมีอินทรีย ์
 
 
 

เคม ี
 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2556 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2550 
 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภเูก็ต 

/2547 

 

อาจารย ์ 7 7 7 7 7 

9. ประไพพิมพ์  
     สุรเชษฐคมสัน 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

/2540 

      

10. นายอัครวัฒน์  
     จิตหาญ 

ศศ.ม 

 

 
ศศ.บ. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 
การพัฒนา

ชุมชน 

 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฎภเูก็ต 

/2550 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภเูก็ต 

/2547 

อาจารย ์ 4 4 4 4 4 

11. นางสาวอังคณา 
วารีศร ี

ศศ.ม. 
 

 
 

ศศ.บ. 

ภาษา 

อังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง 

ภาษา 

อังกฤษ 

 

U. of Malaysia 
/2557 

 
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์
/2549 

      



 

 
 

12. นางสาวศุภิกา   
     นิรัติศัย 

ศศ.ม. 
 
 
 
 

วท.บ. 

การสอนภาษา 

อังกฤษเป็น
ภาษา

นานาชาติ 
เทคโนโลยี

บรรจ ุ

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

/2547 
 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

/2550 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 

สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกงานหรือปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีอาหารโดยต้อง
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 
4 เดือน 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
4.1.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
4.1.3 นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติงานจริง 
4.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัว และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.1.5 นักศึกษาสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มเวลาใน 1 ภาคเรียน  

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าปัญหาพิเศษหรืองานวิจัย 

      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
    หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร

และการประยุกต์ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีจ านวนผู้ร่วมโครงการวิจัย 1 – 2 คน มีการจัดท าปัญหาพิเศษเป็นรูปเล่มภายในเวลาที่
ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
           5.2.1 นักศึกษามีทักษะในการบูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
           5.2.2 สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาได้ 
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           5.2.3 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
           5.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 
           5.2.5 สามารถใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ ประมวลผล และอธิบาย
ความหมายได้ 

   5.3 ช่วงเวลาการท าปัญหาพิเศษหรืองานวิจัย 

ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

           5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อท าปัญหา
พิเศษตามท่ีนักศึกษาสนใจ  

           5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 
เพ่ือให้งานวิจัยเสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

      5.6 กระบวนการประเมินผล 
           5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในการท าปัญหาพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
           5.6.2 ประเมินคุณภาพของการท าปัญหาพิเศษโดยอาจารย์ประจ าวิชา และ/หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
           5.6.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานปัญหาพิเศษ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
โดยการสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น วิชาเทคโนโลยีการ 
แปรรูปอาหาร 1 วิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 2 วิชาการประกันคุณภาพและข้อบังคับ
ด้านอาหาร และการฝึกงาน เป็นต้น 

2. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น            
ท าเป็น และ เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การท า
โครงงานวิจัย  การค้นคว้าหั วข้อพิเศษด้าน
เทคโนโลยีอาหาร 

3. ด้านบุคลิกภาพ 
 

- สอดแทรกเรื่องการแต่งกาย เข้าสังคม ตรงต่อ
เวลา 
- จัดอบรมด้านบุคลิกภาพและการสนทนาเพ่ือ
ติดต่อประสานงาน 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม รวมถึงการมีจิตส านึก
สาธารณะ 

- สอดแทรกในรายวิชาเรียนทุกรายวิชา 
- มีกติกาในการสร้างวินัยให้ตนเอง เช่น การเข้าเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
- การมอบหมายให้นักศึกษารับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่
สังคม 

5. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม - ก าหนดรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม
และมีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนเสนอ
รายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- จัดกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบและการเป็นผู้น า 
- มีกติกาในการสร้างวินัยให้ตนเอง เช่น การเข้าเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาเสมอ 
 

6. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสอดแทรก
ศัพท์เทคนิค หรือ ให้อ่านงานวิจัยภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน 

7. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากวิชาเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
   2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
        2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
               2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                         1) มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น คุณธรรมค้ าจุนโลก ธรรมคุ้มครองโลก การด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
                         2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
                         3) มีความเสียสละ ความเอ้ืออาทร และมีจิตสาธารณะ 
                         4) ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และส านึก
ในความเป็นไทย 
               2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  



 

                         1) สอนและจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
สอดแทรกการมีจิตสาธารณะ สร้างความตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมือง และ ส านึกในความ
เป็นไทย  
                         2) ชี้แจงและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเคารพในกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียน การตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และยกย่องชื่นชมผู้ที่มีความเสียสละหรือให้รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม 
                         3) มอบหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
               2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                         1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียน ตรงเวลา ส่งงานตรง
เวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ การเป็นแบบอย่างที่ดีการ
ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 
                         2) สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
                        3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

       2.1.2 ความรู้ 
               2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
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1) มีความรอบรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวาง  
                         2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษาให้สอดรับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
                        3) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาที่ศึกษา 
                        4) มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
                2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
                            1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะบรรยาย อภิปราย โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น
การจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน 
                         2) สอนโดยเน้นบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษาให้สอดรับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
                         3) ศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 
                         4) มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ 
และ/หรือวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 
                2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                          1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ ปลายภาคการศึกษา 
                          2) ประเมินจากการอภิปราย แลกเปลี่ยน และ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
                          3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
                          4) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
                          5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

         2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
                 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                           1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
                           2) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                           3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปูองกันและแก้ปัญหา 
                 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
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                           1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่ม จัดสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดเป็นปัญญา โดยการคิดจาก
Discerning Cognitive สู่ Respecting (Affective) สู่ Engaging (Active) สู่ Transforming ผลของ
การคิด คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง 
                            2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่
เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลให้เห็นถึง
ความน่าเชื่อถือและข้อสรุปอันน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม และแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
                            3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ศึกษานอก
สถานที่การสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปูองกันและแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันได้ 
                           4) มอบหมายงานให้ผู้เรียนท าการศึกษา แสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและ
วิธีการที่หลากหลายทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา 
                    2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                              1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ ขั้นสังเกต 
ตั้งค าถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามล าดับ 
                              2) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จ าลองแล้วให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น 
                              3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
            2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ 
                              1) มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม โดยพัฒนาทักษะการรับรู้
ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนได้อย่างเหมาะสม 
                             2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 
                             3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
                             4) มีส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 



 

                    2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
                             1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่ 
หรือเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบฝึกทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีทักษะการสร้าง        
มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 
                             2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเรียนรู้ และช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา เช่น ท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ
ร่วมกันการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหา เป็นต้น 
                             3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
เห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติต่างๆ ที่เป็นของส่วนร่วม และไม่น ามาเป็นของ
ส่ ว น ต น 
 

4) สอดแทรกเนื้อหา/จัดกิจกรรมการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก ท าให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
วิทยาการต่างๆ พร้อมปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคมในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
                    2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                              1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
                              2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
                              3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย 
 

             2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                               1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
                               2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ในการพัฒนาปัญญา
ความรู้ ด้านต่างๆ และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสม 
                              3) ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



48 
 

 

                    2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                              1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
                             2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
                             3) สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศในการ        
รับ-ส่งสารได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทั้งรูปแบบการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน 
                    2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                              1) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
                              2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็นรูปเล่ม และ /หรือการน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 
                              3) ประเมินความสามารถในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และการอ้างอิง
แหล่งที่มาได้อย่างถูกต้อง 
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
            2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
            2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                              1) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
                              2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
                              3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
                              4) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา และ มีความรับผิดชอบ 
                              5) มีจิตสาธารณะ 
           2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                             1) จัดกิจกรรมโดยสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี เสียสละ เป็นต้น รวมทั้งสอดแทรกการมีจิตสาธารณะ 



 

                             2) ชี้แจ้งและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเคารพใน กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เช่น การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน เป็นต้น 
                             3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบในการท างาน 
โดยเฉพาะการท างานเป็นทีม ต้องรู้หน้าที่ของหัวหน้า และสมาชิก 
                             4) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า เพื่อฝึกความซื่อสัตย์ ไมล่อกการค้นคว้า
รายงานของผู้อื่น การส่งงานตามเวลาที่ก าหนด รวมถึงไม่ทุจริตในการสอบ 
                             5) อาจารย์ต้องเป็นแบบอย่าง ไม่เข้าชั้นเรียนสาย เสียสละ ยุติธรรมในการให้
คะแนน 
          2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                             1) การประเมินผลโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษาประเมินผลตนเอง 
                             2) แบบประเมินที่ใช้ต้องครอบคลุมคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนด 
                             3) สังเกตและตรวจสอบได้จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีจ านวนลดลง เช่น 
การทุจริตในการสอบ ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
                              
            2.2.2 ความรู้ 
            2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                             1) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพได้ 
                             2) มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาเทคโนโลยีอาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภ า ค ป ฏิ บั ติ
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                             3) สามารถน าความรู้ในสายงานไปประยุกต์ร่วมกับความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ             
ที่เก่ียวข้องได้ 
                             4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ทักษะที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้ 
          2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
                              1) ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                              2) ประยุกต์ทฤษฎี ในการปฏิบัติงานจริงโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 
                              3) เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 
                              4) การเรียนรู้จากสถานที่จริง เช่น การศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ  
                   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                             1) การทดสอบย่อย (Quiz) 
                             2) สอบกลางภาค/ปลายภาค 
                             3) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงการ/การฝึกงาน/ฝึกสหกิจศึกษา 
                             4) ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
 

           2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
          2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                             1) สามารถคิดและวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
                             2) สามารถรวบรวม คิดวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 
                             3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
                             4) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้
เกิดประสิทธิผล 
          2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                             1) จัดกิจกรรมการสอนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลอง  
                             2) จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

                             3) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง 
                             4) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ให้ได้ฝึก
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ เช่น ปัญหาพิเศษ 
 
 
          2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                             1) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ ขั้นสังเกต ตั้งค าถาม 
สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
                             2) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
                             3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
                             4) ประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
                             5) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร 
 

           2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
                             1) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและยอมรับความคิดเห็น  
                             2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่  และ
บทบาทของตนและผู้อ่ืนในองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
                             3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี  
                             4) สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรง
ตามมาตรฐานสากล 
          2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
                             1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียน
กันในกลุ่ม 
                             2) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานแบบกลุ่ม  และ สอน
โดยใช้กรณีศึกษา 
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          2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                             1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายให้ท างาน 
                             2) ประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 
                             3) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
หน้าชั้น และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้ 
                             4) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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            2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                              1) สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามสถานการณ ์
                              2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได ้
                              3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ได ้
                              4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และอธิบายความหมายได้ 
          2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์     
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             1) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
                             2) มีการน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอ 
                             3) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในทุกรายวิชาที่
ต้องฝึกปฏิบัติ โดยผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 
          2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย 
                             2) ประเมินผลทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงาน  และทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาพูดจากการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
                             3) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
หน้าชั้น และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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  3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
      3.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
           3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 
                  1) มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น คุณธรรมค้ าจุนโลก ธรรมคุ้มครองโลก การด าเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
                  2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
                  3) มีความเสียสละ ความเอ้ืออาทร และมีจิตสาธารณะ 
                     4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และส านึกในความเป็น
ไทย 
 

           3.1.2 ความรู้ 
                   1) มีความรอบรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวาง  
                   2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษาให้สอดรับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 
ด้วยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                   3) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาที่ศึกษา 
                   4) มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 
 

           3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
                   1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
                   2) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                   3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปูองกันและแก้ปัญหา 
 

           3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   1) มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม โดยพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่าง
เหมาะสม 
                     2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
                   3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
                   4) มีส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
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            3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
                2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ในการพัฒนาปัญญา ความรู้ ด้านต่างๆ 
และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อค้นพบได้อย่าง
เหมาะสม 
                3) ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
                  3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
           3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
                   1) มีความซื่อสัตย์สุจริต และ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
                   2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และ แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
                   3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม และ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
                   4) มีวินัยมีความตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ 
                             5) มีจิตสาธารณะ 
 

           3.2.2 ความรู้ 
                            1) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างกว้างขวาง สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพได้ 
                             2) มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาเทคโนโลยีอาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
                             3) สามารถน าความรู้ในสายงานไปประยุกต์ร่วมกับความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได ้
                             4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาได ้
 

          3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
                          1) สามารถคิดและวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
                             2) สามารถรวบรวม คิดวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
                             3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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                             4) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 
 

           3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                            1) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและยอมรับความคิดเห็น  
                              2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และบทบาทของ
ตนและผู้อื่นในองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                             3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
                             4) สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล 
 
           3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            1) สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
สถานการณ ์
                              2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได ้
                              3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลได้ 
                              4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ ประมวลผล 
และอธิบายความหมายได ้
 
                
 
 



          

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                   
9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ                   
9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต                   

9902204 การจัดการแบบบูรณาการ                   

9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                   

9903204 อันดามันวิวรรธน์                   

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้                   

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา                   

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ                       

(1) กลุ่มวิชาแกน                          

8301101 หลักฟิสิกส ์  
  

          
 

 
 

    
 

8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส ์
 
          

 
       

 
 

8302101 หลักเคม ี  
  

          
 
 

 
    

 
8302102 ปฏิบัติการหลักเคม ี

 
                  

 
 

8303101 หลักชีววิทยา                        

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                       

8303211 จุลชีววิทยา                      

8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                        

8310101 หลักสถติิ                       

2612105 การเกษตรเบื้องต้น                      

6305212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร                      

2600303 การวิจัยทางการเกษตร                      
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2600381 กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร                      

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                      

     (2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                      

2607102 หลักโภชนศาสตร ์              
        

2607209  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1                     
 

2607210 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2  
 
     

 
            

 

2607211 สุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร                      

2607212 เคมีอาหารและการวิเคราะห์                      

2607213 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์           
           

2607214 จุลชีววิทยาทางอาหาร                      

2607215 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร           
           

2607309 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาท

สัมผัส 
    

  
   

 
   

 
   

 
   

2607316 การควบคุมคณุภาพอาหาร                      
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2607317 การประกันคุณภาพและข้อบังคับด้าน

อาหาร 
    

  
   

 
   

 
   

 
   

56รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2607318 วิศวกรรมอาหาร 1                      

2607319 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง                      

2607320 การจัดการอาหารฮาลาล                      

2607321 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์อาหาร                      

2607322 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

ท้องถิ่น 
    

  
   

 
       

 
   

2607323 วิศวกรรมอาหาร 2                      

2607446  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและ

ความงาม 
    

  
   

 
       

 
   

2607458  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร                      

2607459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร                      

6305362 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอาหาร                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

     (2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                      

2607443 อาหารในชีวิตประจ าวนั                      

2607451 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภณัฑ ์                      

2607452 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม                      

2607453 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผกัและผลไม ้                      

2607454 เทคโนโลยีขนมอบ                      

2607455 เทคโนโลยีไอศกรีม                      

2607456 สารพฤกษเคมีทางอาหาร                      

2607457 พิษวิทยาทางอาหาร                      



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

    (2.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาชพีและวิชาชีพ                      

2607460 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

อาหาร 
    

 

 
 
   

 
       

 
   

2607461 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

อาหาร 
    

  
   

 
       

 
   

9905301 เตรยีมสหกิจศึกษา 
    

 

 
 
    

    
   

  
  

9905401 สหกิจศึกษา                      
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์  
โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 มีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
 2.1.2 ตรวจสอบการให้คะแนนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.1.3 ประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาที่นักศึกษาเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยการตอบแบบสอบถาม 
  2.1.4 ประเมินความเห็นจากอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา 
  2.1.5 ประเมินความรู้ของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 ประเมินจากหัวหน้างานในสถานประกอบการที่บัณฑิตท างานโดยการตอบแบบสอบถาม 
 2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี โดยการตอบแบบสอบถาม 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ  .ศ .  2548 
(ภาคผนวก ก)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา 

วตัถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดท าต ารา การฝึกอบรม เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนด้านการศึกษา 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ .3 และ มคอ.4  การรายงานผลรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  
การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือการลาเพ่ือศึกษาต่อ 

1.3 จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือคอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบในฐานะอาจารย์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ในทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล เช่น การอบรมเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลที่ทันสมัย เป็นต้น 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 มีระบบและกลไกลส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับบริบทของ

ตนเอง  
2.2.2 มีการจัดสรรทุนสนับสนุน เพ่ือกระตุ้นอาจารย์ในการท าผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ การอบรมทาง

วิชาการละวิชาชีพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
    1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
         1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
         1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
         1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
     1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

2. บัณฑิต 
   หลักสูตรจัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ             
พ..ศ.2552 คือเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 



 
 

  

 

     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
         2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         2.1.2 ด้านความรู้ 
         2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
         2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
          โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานท าหรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. นักศึกษา 
   3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
        3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
                คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนั้นต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา 
        3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
                กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ รวมถึงขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละวิชาได้ 
 

    3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
          สาขาวิชาส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะหรือความต้องการมาปรับปรุงการเรียนการสอน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

3.3.1 การรับนักศึกษา 
                  เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิ ธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                  1) มีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
                  2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
                  3) มีการประเมินกระบวนการ 
                  4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
                  5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
          3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
                 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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                  1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
                  2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
                  3) มีการประเมินกระบวนการ       
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      4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

     5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
          3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
                  ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                  1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
                  2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
                  3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย์ 
   4.1 การบริหารคณาจารย์ 
         4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
                มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
                 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ดังนั้นคณะต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาข้ันต่ าระดับปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
โทต้องมีประสอบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
     4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
          4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
                  ด าเนินการการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
                  1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
                  2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
                  3) มีการประเมินกระบวนการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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                  4 )  มี ก า รปรั บปรุ ง / พัฒนา /บู รณาการ  กระบวนการ จากผลการประ เมิ น 
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4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
                  1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                  2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                  3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
มีรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ ดังนี้ 

                  1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
                  2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
    5.1 การบริหารหลักสูตร 
          หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝุายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มี
ดังต่อไปนี้ 
           5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 
           5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ คณบดี รองคณบดี
ฝุายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานส านักงานคณบดีท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากร 
           5.1.3 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้ 
                 1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนมหาวิทยาลัย โดยยึ ดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 
                 2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ 
                 3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
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                4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่ท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
                5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอนใน
การใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน        
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียน
การสอนและการจัดท ารายงาน 
 

5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝุรู้ของผู้เรียน และ ใช้
สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียนประเมินการสอนของผู้สอน และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอนใน
การใช้กลยุทธ์  การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
 

     5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
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5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุก

ภาคการศึกษา 
5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร 

โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ 
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า  
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5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
          5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
                 ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1)  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

       2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
 2.1) มีระบบและกลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 2.2) มีการน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
 2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

          5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
                 ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

       1) ก าหนดผู้สอน 
       2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
       3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
       4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
       5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

5.1) มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2) น าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
5.3) ประเมินกระบวนการ 
5.4) ปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 
5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 

          5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
                 ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 

       1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน มคอ.5 และ มคอ.6 โดย

ด าเนินการดังนี้ 
                     3.1) มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 

3.2) มีการน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
       6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
                คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
 

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก          

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และด้านอ่ืนๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

 

                1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
                    การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มี
ดังนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก 1 
3 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 2 
4 ห้องปฎิบัติการแปรรูปอาหาร 1 
5 ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เนื้อและประมง 1 
6 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ 1 
7 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 
8 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1 
9 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 1 
10 เครื่องวัดค่าสี 1 
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11 เครื่องวัดความหนืด 1 
12 เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 1 
13 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 1 

                 
                2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน
วิชาการทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบหนังสือและต ารา รวมถึงมีวารสารที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารด้วย 
                   ในส่วนของหลักสูตรได้จัดเตรียมหนังสือ และ วารสารทางวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแหล่ง
ความรู้เพิ่มเติม  
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6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
                  ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย
ในการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อ
ของอาจารย์ด้วย 

 

     6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
                  ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1) มีระบบและกลไกในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ                  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
                 2) น าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 

       3) ประเมินกระบวนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ                    
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
                 4) ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
                 5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ชั้นปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ  .2  ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ .7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานในมคอ. 7  ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย        

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
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ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ชั้นปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 8 9 

 

 

 



 

 

 

 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
         ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) น าขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
และแจกให้นักศึกษาก่อนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันในการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยน า 
มคอ. 5 และ ผลการประเมินของนักศึกษามาวิเคราะห์กลยุทธ์การสอนเพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนใน
ครั้งต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
         หลังการสอนก าหนดให้นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกรายวิชา ผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย และแจ้งผลการประเมินให้คณาจารย์ทราบในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้ผู้สอนใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    ส ารวจผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร และ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  รวมถึงผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก มาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน
ภาพรวม 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรในหมวด 

7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
 

น าผลประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ข้อมูล
ที่ได้น ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์การสอน และ ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 
    * ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

    * ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การประเมินผลการศกึษาระดับ     

       อนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2548  

   * ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับ 

      นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2548  

    * ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ   

       เรียนรายวิชา พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------- 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   สภามหาวิทยาลัย จึง
ตราข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
 

 หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกวา่ “ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตร ีพ.ศ.๒๕๔๘” 
 
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสตูรระดบัปริญญาตร ี ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ บรรดาความในระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดทีม่ีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้  ซึ่งมีข้อความที่ขัด

หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี ้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี ้
 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
 

“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลยัมีค าสั่งแต่งตัง้ให้เป็นที่
ปรึกษาของนักศึกษา 
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หมวดที ่ ๒ 
การรับนักศกึษา 

 

ข้อ ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๕.๑  ผู้ที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปีต้องส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และผู้ที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่
หลักสูตรต่อเนื่องต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ 

 

๕.๒ ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ           
และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
 

๕.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   
 

๕.๔ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักศึกษา 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๖  วิธีการเข้าเป็นนักศึกษา 
๖.๑ การคัดเลือกที่ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๖.๒ วิธีอื่น ๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนด 
 
 

หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศกึษา  และหลักสูตรการศกึษา 

 
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีความจ าเป็นที่จะเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้
ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

 

ข้อ ๘  การคิดหน่วยกิต 
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 



 
 

 

 

๘.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกต ิให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๙   จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 
 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 

๙.๒ หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต  
           ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

 

๙.๓      หลักสตูรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกวา่ ๗๘ หน่วยกติ  
ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 
ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก

เสร ีโดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดงันี้ 
 

๑๐.๑ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
เป็นผู้ใฝุรู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมดังนี้ 

 

๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ป)ี ให้มีจ านวนหนว่ยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ    
   รวมไม่น้อยกว่า  ๑๑๔  หน่วยกิต 
๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต            

หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกวา่  ๔๒  หน่วยกิต 
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๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสร ีหมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีโดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
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หมวดที ่๔ 
การลงทะเบียนวชิาเรียน 

 
ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียน  และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาตาม

วันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้อัตราตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่า
ด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๘ การ
ลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งนักศึกษาจะต้องช าระเงิน 
ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน และหากพ้นก าหนดการลงทะเบียน
การเรียนในภาคเรียนนั้นจะนับเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

 
ข้อ ๑๒ เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน ดังนี ้
 

๑๒.๑ นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒ หน่วยกิต  ใน
ภาคเรียนที่ไม่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากช่วงเวลาใดลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่น 
 

๑๒.๒ นักศึกษาเรียนไม่เต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๙ หน่วยกิต 
 

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต การ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาจะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
เรียน การขอเพิ่มรายวิชาเรียนจ านวนหน่วยกิตเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยที่ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่
ลงทะเบียนทั้งหมดจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 
ข้อ ๑๕ การขอยกเลิกวิชาเรียนท าได้หลังจากพ้นก าหนดการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว และต้องด าเนินการให้

เสร็จสิ้นอย่างช้าที่สุด ๒ สัปดาห์ก่อนก าหนดวันเร่ิมสอบปลายภาค หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ข้อ ๑๖ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยการช าระเงิน

ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  กรณีที่นักศึกษาลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งพักการเรียน  ต้องช าระเงินค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค 
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ข้อ ๑๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้ช าระ
เงินค่ าบ ารุ งมหาวิทยาลัย  สามารถยื่ นค าร้องขอคืนสภาพการ เป็นนักศึกษาได้ 
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ข้อ ๑๘ ในการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มถอนวิชาเรียน การยกเลิกวิชาเรียน การลาพักการเรียน การรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อน 

 
หมวดที ่๕ 

การวัดผล และประเมินผล 
 

ข้อ ๑๙ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ว่าด้วย   การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

หมวดที ่๖ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

 
ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนนักศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ

ระเบียบปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่๒๖  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
 

 (นายศิวะ  แสงมณี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาที่ใช้ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเก็ต 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติให้ข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญา และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรอืค าสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดแย้งกบัข้อบงัคบันี้ ให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ทน 
 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้

        “มหาวิทยาลัย”            หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

        “สภามหาวิทยาลัย”       หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

        “สภาวิชาการ”             หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

        “อนุกรรมการวิชาการ”   หมายความว่า  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาการ ให้ท า

หน้าที่ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

และข้อบงัคับนี้ให้มีผลใช้บังคบันบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเปน็ต้นไป 
           

ข้อ ๔ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน การวัดผลต้องท าตลอด     ภาค

เรียน โดยวิธี ต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคเรียนและให้

มีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๘๐ เว้น

แต่รายวิชาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ประเมินในลักษณะอื่น 
 

ข้อ ๕  นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาคเรียน และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 ๕.๑ เวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

๕.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ใน 

ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 

๕.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น เว้นแต ่
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อนุกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ผ่อนผนัเพราะมีเหตุผลอันควร 

๕.๔ ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ให้ผู้สอนให้ผลการเรียนเป็น  “E” 
 

ข้อ  ๖ ผู้มีสิทธิสอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน จะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น M (Missed examination)   

ไว้ก่อน นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนมีสิทธิย่ืนค าร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบต่อนายทะเบียนภายใน 

๓๐วัน หลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่ ได้รับ

มอบหมาย   

๖.๑ ในกรณีที่อนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 

ภาคเรียนที่ย่ืนค าร้อง 

๖.๒  ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบหรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือนักศึกษาไม่มาติดต่อ

ขอย่ืนค าร้องขอสอบตามก าหนด หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงเกรดจาก

ผู้สอนเม่ือสิ้นภาคเรียนถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 

ข้อ ๗ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น ๒ ระบบ ดังนี ้
 

๗.๑ ระบบค่าระดับคะแนน  แบง่เป็น  ๘  ระดับ 

ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 

A   ดีเยี่ยม                   ๔.๐ 

 B+   ดีมาก                     ๓.๕ 

 B   ดี                     ๓.๐ 

 C+   ดีพอใช ้                     ๒.๕ 

 C   พอใช ้                     ๒.๐ 

 D+   อ่อน                     ๑.๕ 

 D   อ่อนมาก           ๑.๐ 

 E   ตก           ๐.๐ 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า “D” 

ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาบังคับเรียนต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

กรณีวิชาเลือก ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเลือกเรียนวิชาอื่นแทนการเรียนซ้ าได้ ส่วนการประเมิน

รายวิชาเตรียม 
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า  “C” ถือว่าสอบตก 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่  ถ้าได้รับการประเมินต่ ากว่า “C”  เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการ

เป็นนักศึกษา 
 

๗.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา  ระดับการประเมิน 

                         ผ่านดีเย่ียม     PD (Pass with Distinction) 

    ผ่าน       P   (Pass) 

 ไม่ผ่าน                 F   (Fail) 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียนเพิม่ตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวชิาที่

สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 

รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได ้

 
ข้อ ๘ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี ้

 

Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต และผู้เรียนจะต้องเข้าร่วม

เรียนและปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่

ก าหนดได้ให้ถือว่าผู้เรียนขอยกเลิก ซ่ึงจะได้รับอักษร “W” แทน 
 

W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกในกรณีต่อไปนี้ คือ 

๑. หลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวชิานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ 

สัปดาห์ หรือ 

๒. รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่

ก าหนดได้ให้  ถือว่าผู้เรียนขอยกเลิก 

๓. ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือนักศึกษา 

ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว       
 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินทีไ่ม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศกึษายังท างานไม่

เสร็จเม่ือสิ้น ภาคเรียน นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินจากผู้สอน

เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากนกัศึกษาไม่ด าเนินการให้

ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว 

หากผู้สอนไม่ส่งผล



 
 

 

 

การประเมิน เม่ือสิ้นภาคเรียนถัดไปการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อนุกรรมการวิชาการ 
 

M (Missed examination) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษา

ขาดสอบ ปลายภาคเรียน  
 

ข้อ ๙ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรยีนตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวน้การเรียนใหไ้ด้ผลการประเมินเป็น 

“P” 

 

ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่

ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบ

ตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 

ข้อ ๑๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม  ๒ ต าแหน่ง โดย ไม่

ปัดเศษ   

๑๑.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยประจ าภาค  ให้คิด เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผล

ตาม   ๗.๑ เท่านั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่

ประเมินใน ภาคเรียนนั้นมารวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชา

ดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I และ M” อยู่ไม่น า หน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร

เฉลี่ย เม่ือได้ผลการประเมินที่เปลี่ยนจาก “I และ M”  แล้วจึงน ามาคิดในภาคเรียนที่

เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั้น 

๑๑.๒   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม ๗.๑ เท่านั้น โดย

เอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ประเมินผลและลงทะเบียน

เรียนมาแล้วทั้งหมดรวมกัน  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด

ดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่ยังมีผล การเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๑.๑ 

 

๑๑.๓  ในกรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช้เป็น

ตัวหาร 

 

๑๑.๔   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว  หรือรายวิชาที่ระบุไว้  ใน

หลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง

แรกเท่านั้น 
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ข้อ ๑๒ การพิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตร มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ การเรียนครบตามหลักสูตรนั้นหน่วยกิตที่เรียนต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าของเกณฑ์ที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอาจก าหนดให้เรียนเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าได้ 

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ หน่วยกิต และต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การนับหน่วยกิตเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 

 

ข้อ ๑๓   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทกุข้อ ดังนี้ 

๑๓.๑ มีความประพฤติดี 

๑๓.๒   สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๓.๓   ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า   ๒.๐๐ 

๑๓.๔   มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า  ๗  ภาค

เรียนปกติ  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  ๔  ปี  และไม่ต่ ากว่า ๙ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่

เรียนหลักสูตร ๕ ปี 

๑๓.๕   มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี   ไม่

เกิน  ๑๖  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔  ปี และไม่เกิน  ๒๐  ภาค

เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  ๕  ปี 
 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๖ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร  ๒ 

ปี ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ ากว่า ๑๕ ภาคเรียน กรณีที่

เรียนหลักสูตร ๕ ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี 

ไม่เกิน ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๑ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี 
 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
 

นักศึกษาภาคปกต ิ จะพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา เม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 

๑๔.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑ .๖๐ เม่ือสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคที่ ๒ 

นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้โดยไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร 



 
 

 

๑๔.๒   ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑ .๘๐ ในภาคเรียนปกติ ท่ี ๔  ที่ ๖     ท่ี 

๘  ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมีผล     การ

เรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๓   นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๔ มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน

หลักสูตร ๒ ปี ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ 

๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๒ 

และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๑๔.๕  นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็น ครั้งที่  ๒ 

 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เม่ือผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า

กว่า ๑.๘๐  เม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๔  นับตั้งแต่เข้าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี เม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๗ 

นับตั้งแต่เข้าเรียน กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และเม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๙ นับตั้งแต่เข้าเรียนกรณีเรียน

หลักสูตร ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้

โดยไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร และนักศึกษาที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ ๕ ปี กรณีที่เรียน

หลักสูตร ๒ ปี ครบ ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๑๑ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี แล้วยัง

ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ข้อ ๑๕ เม่ือนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต ่๑.๘๐ แต่ไมถ่ึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ 
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ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๓.๕ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดสภาพการเป็นนักศึกษา

ของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ  
 

ข้อ ๑๖ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียน “E” ในรายวิชานั้น   และ

มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

 
ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคณุสมบัติดังนี้ 

 

๑๗ ๑.  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓  .๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตร

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓  .๖๐  จะได้รับ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่า ๓ .๒๕  แต่ไม่ถึง ๓ .๖๐  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ ๒.  สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่

มีค่าระดับคะแนน   

๑๗ .๓    นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร  ๒ ปี และไม่

เกิน ๘  ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร 

๕ ปี  

นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร ๒ ปี และไม่เกิน 

๑๔ ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๗ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 

ข้อ ๑๘ ให้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอการให้ปริญญา  ประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

ข้อ ๑๙   ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับ

นี้ 
 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

 
 

 
(นายศิวะ  แสงมณ)ี 

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 



 
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------- 

 

เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ .ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ .๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึง

วางระเบียบไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาการปิดภาคปลายของ

ปีการศึกษาเก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่ 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติ       ตั้งแต่

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของ

แต่ละปี 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล

สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรม     การ

เรียนของนักศึกษาภาคปกติ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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และให้ใช้ระเบียบนี้  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
 
 
 
 

ข้อ ๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้นของนักศึกษาภาคปกติ ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติตามข้อบังคบั

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ .ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

ข้อ ๕ เวลาการจัดการศึกษาไม่ควรน้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้จัดเวลาการเรียนการสอนเป็นสองเท่า

ของภาคเรียนปกติในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดเวลาการเรียนการสอนน้อยกว่า ๘ สัปดาห์ แต่ไม่ต่ ากว่า  ๖ 

สัปดาห์ จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ ากว่าอัตรา ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต 
 

ข้อ ๖ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดโดยการอนุมัติของอธิการบดี

นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
 

ข้อ ๗ นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือลงทะเบียน

เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่นก็ได้ 
 

ข้อ ๘ การรับจ่ายเงินในการสอนภาคฤดูร้อน ให้ใช้ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน

ในการจัดการศึกษาปวงชน โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป  
 

ข้อ ๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจาก 

 การใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๖  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

          (นายศิวะ  แสงมณ)ี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------- 

 โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ. 

๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต       จึงออก

ระเบียบไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 

ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

       ข้อ ๓  บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อบงัคบัอื่นใดในส่วนทีข่ัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
 

       ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 “สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

             “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
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                     “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย

ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและให้ความหมายรวมถึงหลักสูตรของสถาบันราชภัฏและ

สถาบันอุดมศึกษา อื่น ๆ มาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

          “การยกเว้นการเรียนรายวิชา”  หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชาจากหลักสูตรของหลักสูตรของ

สถาบันราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษามาแล้ว รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาใช้โดยไมต่้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

    “หน่วยกิตยกเว้นจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า    

หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)  หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่

ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) หน่วยกิตที่ได้จากการเข้าอบรม (Credits from Training) และ

หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟูมสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

            “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ า

กว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและให้สภาวิชาการตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เป็น

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ   
 
 

ข้อ ๕ รายวิชาที่จะน ามาโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นวิชาที่สอบได้ หรือ 

เคยศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ตรงมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันเข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จ

การศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ นับจนถึงวันที่

เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
 

       ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิ์ขอโอนผลการเรียน ได้แก ่นักศึกษาที่มีคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(๑) ผูท้ี่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

แล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก ทั้งนี้ ต้องไม่ถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจาก

ความประพฤติเสียหาย หรือตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อที่ ๑๔ (ยกเว้นข้อ ๑๔.๔) และให้อนุโลมใช้นัยนี้กับผู้ที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อื่น แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเช่นกัน 

(๒) ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น กลับเข้ามาศึกษาใน

ระดับเดิมอีก  

(๓)   ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

(๔)   ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติ  มาเป็นนักศึกษาที่ศึกษา

นอกวันท าการปกต ิหรือเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาที่ศึกษานอกวันท าการปกติเป็นนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท า

การปกต ิ



91 

 

 

 

ข้อ ๗ เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน 

 

(๑) รายวิชาที่น ามาขอโอนผลการเรียนต้องอยู่ในระดับเดียวกบัหลักสตูรที่ผู้ขอโอนก าลัง

ศึกษาอยู่ หรือเป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรที่ผู้ขอโอนก าลังศึกษาอยู่  

(๒)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทัง้หมดทุกรายวิชาที่ปรากฎในใบรายงานผลการเรียน 

และไม่จ ากัดจ านวนหนว่ยกิตที่ขอโอน 

(๓)  การโอนผลการเรียนท าไดเ้พียงครัง้เดียวภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศกึษาจากผลการเรียน 

จากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น 
   

ข้อ ๘ การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต

เป็น ๑ ภาคเรียน เศษที่เกินให้นบัเป็น ๑ ภาคเรียน และหนว่ยกติการฝึกประสบการณว์ิชาชีพเตม็รูปให้นับเปน็ ๑ 

ภาคเรียน 

(๒)   นักศึกษาที่ศึกษานอกวันท าการปกติ ให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น  

๑ ภาคเรียน เศษทีเ่กินใหน้ับเป็น ๑ ภาคเรียน ในกรณีที่เดิมเปน็นกัศึกษาทีศ่ึกษาเต็มเวลาในวันปกติ ให้นับเวลา

ตามภาคเรียนเดิม และให้นับเฉพาะภาคเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนเท่านั้น   

(๓)   นักศึกษาตามข้อ ๖ (๓) ให้นับเวลาตามภาคเรียนเดิม และนับต่อเนื่อง 
 

ข้อ ๙  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเวน้การเรียน ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้

(๑) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(๒)  ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 

หลักสูตรสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

(๓)   ผู้ที่ผ่านศึกษาจากการศกึษานอกระบบ และ/หรือ การศกึษาตามอัธยาศัย    
 

ข้อ ๑๐ เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวชิา 

(๑)   ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า  “C” หรือ “P” หรือคะแนนอื่นที่มีค่าเทียบเท่า  

(๒)  การยกเวน้หนว่ยกิตจากแบบทดสอบมาตรฐานเม่ือเทียบกับรายวชิาในระบบต้องค านงึว่า

ระดับผลจากการทดสอบนั้น มีผลประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” 

(๓) การยกเวน้หนว่ยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้พิจารณาระดับ

มาตรฐานของสถาบนัที่ออกข้อทดสอบ และให้ประเมินความยากง่ายของขอ้ทดสอบ ผลการสอบประเมินไม่ต่ ากว่า

ระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” เม่ือเทียบกับรายวิชาที่ขอยกเวน้ในระบบ
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          (๔)   การยกเวน้หนว่ยกิตจากการอบรมต้องค านึงว่าการอบรมนัน้เปน็หลักสูตรการอบรมท่ี

มีมาตรฐานในการจัด มีการประเมินผลและผู้ขอเทียบมีผลการทดสอบในระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” รวมทั้งจ านวน

ชั่วโมงที่จัดในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนชัว่โมงที่จัดสอนในระบบของรายวิชาที่ขอเทียบยกเว้น 

(๕)   การยกเวน้หนว่ยกิตจากการเทียบประสบการณก์ารท างานต้องค านึงถึงความรู้ที่ได้ 

จากประสบการณ์เป็นหลกัและสัมพันธ์กับรายวิชาที่ขอยกเว้นในระบบ 

(๖)   ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ 

ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไข

ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา 

(๗)  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนปุริญญา หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘

และเขา้ศกึษาหลกัสูตรปริญญาตรตี่อเนือ่ง จะได้รับยกเวน้การเรียนรายวิชาในหมวดวชิาการศกึษาทัว่ไปทั้งหมด     โดย

ไม่น าเงื่อนไขตามข้อ ๕ และ ข้อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา  

(๘) ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหลักสูตรก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๘  หรือหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ให้มหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ว่าหลักสูตรนั้น ก าหนดให้เรียน

รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปมาแล้วเท่าใด ท าการเปรียบเทียบยกเว้น โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

แล้วจึงให้ศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่เหลือจนครบ 

(๙) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ า  

ส าหรับหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี

การศึกษาส าหรับการยกเว้นหน่วยกิตรายวิชาที่ได้จากการศึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้เทียบยกเว้นในกลุ่มวิชาเฉพาะเอกบังคับได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาเฉพาะเอก

บังคับ 

(๑๐) การยกเว้นผลการเรียนท าได้เพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา 

(๑๑) หน่วยกิตรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ถ้าเป็นการยกเว้นจากการศึกษาในระบบให้บันทึก 

ไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน

ให้ลงผลเป็น “CS” หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้ลงผลเป็น “CE”  หน่วยกิตที่ได้

จากการ เข้าอบรมให้ลงผลเป็น “CT” หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟูมสะสมผลงาน ให้ลงผลเป็น   “CP” ส าหรับผู้ที่

ได้รับการยกเว้นการเรียนตามข้อ ๑๐(๖) หรือ ๑๐(๗) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษา  โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
  

ข้อ ๑๑  รายวิชาที่มีรหัสวิชาต่างกันหรือต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้พิจารณาเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ และ

ความยากง่ายตามค าอธิบายรายวิชา ซ่ึงต้องตรงกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ และจ านวนหน่วยกิตวิชาที่จะ โอนหรือ

ยกเว้นควรไม่ 
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น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่รับโอนหรือยกเว้น โดยเทียบตามหน่วยกิตระบบทวิภาคเป็นหลัก แล้วให้ผ่าน

การอนุมัติของสภาวิชาการเป็นรายวิชา   
 

ข้อ ๑๒ ส าหรับการยกเว้นหน่วยกิตรายวิชาของผู้ศึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย       ให้

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นประธาน คณบดีทุก

คณะเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ     มี

หน้าที่บริหารการเทียบยกเว้นหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานรายวิชา ซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ในการเทียบยกเว้นต่อหนึ่ง

รายวิชาหรือหนึ่งกลุ่มวิชา กรรมการพิจารณาผลงานรายวิชาต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่มีการเทียบ

ยกเว้นหน่วยกิต  เม่ือประเมินผลงานจากหลักฐานแล้ว สรุปผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงจะน าผล

เสนอตอ่สภาวิชาการเพื่อขออนุมัติ   

       ข้อ ๑๓ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบนี้ ต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาที่

ประกาศใช้อยู่ในวันที่ยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน  
 

ข้อ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนของนักศึกษารายคน ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามอนุมัติ  
 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  แต่ผู้ได้รับการยกเว้นผลการ

เรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจาก

การใช้ระเบียบนี้ 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐     
 
 
 
                     (นายพิศิษฐ์   วรอไุร) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 



 
 

 

       
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
สรุปการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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สรุปการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร 
  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 หอสมุดกลาง อาคารบรรณราช
นครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
 การวิพากษ์หลักสูตรมีจ านวนผู้เข้าวิพากษ์รวมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 7 คน ทั้งนี้ในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้  ได้ เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์จ านวน 8 ท่าน คือ  

1. ดร.ถาวร จันทโชต ิ   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ดร.อิทธิพร แก้งเพ็ง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5. นายชาลี สิตบุศย์   ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
6. นายวิชัย สายวารี   บริษัทพรทิพย์ ซีสโตร์ จ ากัด 
7. นางสาวทิวาวัน สุดวุ่น  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทียนอบ ไอศกรีม 
8. นางสาวปาระวี แซะอาหลี  บริษัทซีสไพ ภูเก็ต จ ากัด 

 

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอแนะ 
1. แ น ว คิ ด ใ น ก า ร

ปรับปรุงหลักสูตร 
ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
โดยมองหาจุดเด่นของสาขามาบูรณาการ
ร่วมกับจุดแข็งของท้องถิ่นและค่านิยม
ของวัยรุ่นในปัจจุบัน 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ตที่ เป็นเมืองท่องเที่ ยวและ
เมืองแห่งวิทยาการอาหาร (Gastronomy) 
โดยบูรณาการศาสตร์ทางเทคโนโลยี
อาหารร่วมกับการจัดและบริการอาหาร
เพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว 

2. ชื่อหลักสูตร - ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสู ตรที่ ปรับปรุ ง ใหม่ ให้มี ความ
ทันสมัยและน่าสนใจโดยเปลี่ยนเป็น 
เทคโนโลยีอาหาร 

3. ชื่อปริญญา - ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 
4. วัตถุประสงค์ เขียนในภาพรวมของนักศึกษา และ

อาจารย์ในแง่การแก้ปัญหา 
ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อเสนอแนะ 



 

 

5. สถานการณ์หรื อ
ก า ร พั ฒ น า ท า ง
เศรษฐกิจ 

กว้างเกินไป ควรเขียนให้กระชับโดยใช้
ข้อมูลทางเศรษฐกิจประกอบการเขียน 
และควรระบุข้อมูลในพื้นท่ีหรือท้องถิ่น 

ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อเสนอแนะ 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอแนะ 
6. ปรัชญา ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และ

กระชับ เข้าใจง่าย 
ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อเสนอแนะ 

7. แผนพัฒนา
ปรับปรุง 

ต้องครอบคลุมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อเสนอแนะ 

8. จ านวนหน่วยกิต เยอะเกินไป ควรปรับลดไม่เกิน 130 
หน่วยกิต 

 

9. รายวิชา 
      9.1 กลุ่มวิชาเอก        

     บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ควรยกเลิ กรายวิ ชา  2607101 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเบื้องต้น  

- รายวิชา2607205 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทางอาหาร ควรยุบรวมอยู่
กับ  2607204 จุ ลชี ววิทยาทาง
อาหาร 

- รายวิชา2607209 ปฏิบัติการเคมี
อาหาร ควรยุบรวมอยู่กับ 2607208 
เคมีอาหาร 

- วิชา 2607207 การประกันคุณภาพ
อาหาร 1  และ 2607316 การ
ประกันคุณภาพอาหาร  2  ควร
เปลี่ยนชื่อให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
และเขียนค าอธิบายรายวิชา ให้
แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 

      9.2 กลุ่มวิชาเอก
เลือก 

 

- มีจ านวนวิชาเอกเลือกมากเกินไป 
ควรปรับลดเท่าท่ีจ าเป็น 

- และควรปรับปรุงรายวิชาเอกเลือก
ให้ทันสมัย  

 

10. ค าอธิบายรายวิชา ควรเขียนให้เรียงล าดับเนื้อหาให้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้นตอน  

ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อเสนอแนะ 

11. การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของ

- ข้อที่ เป็นคุณธรรม จริยธรรม ให้
ร วมกั นและ เ พ่ิ มร ายละ เ อี ยดที่

ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อเสนอแนะ 
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นักศึกษา เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น 



97 

 

 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอแนะ 

12. การพัฒนาการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 

- ปรับให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ปรับเปลี่ยนใหม่ตามข้อเสนอแนะ 

 



 

 

 

 
ภาคผนวก  ค 

รายงานการวจิัย เร่ือง “การประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตใหม่ต่อ
การจัดการเรียนการสอน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร” 
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ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตใหม่ต่อการจัดการเรียนการสอน และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
1. บทน า 
   1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
         จากกนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล จนท าให้เกิดธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) ขึ้นมากมาย ธุรกิจส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเข้าใจถึงกระบวนการแปรรูป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น ามาใช้
ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสินค้าอาหารให้เป็นไป
ตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ
และจังหวัดภูเก็ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจึงจัดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอาหารและงานวิจัยของคนรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างสมดุลได้ตลอดไป 

ดังนั้นสาขาวิชาจึงด าเนินงานวิจัยเรื่องนี้เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากผู้ใช้บัณฑิต  ตลอดจน
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิต มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

     1.2 วัตถุประสงค์ 
           1.2.1 เพ่ือประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารต่อการเรียนการสอน 
           1.2.2 เพ่ือประเมินความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  
           1 .2.3 เพ่ือประเมินความคิดเห็นจากผู้ ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ           
เทคโนโลยีการอาหาร  
 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               2.1.1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา  
2555 – 2558 จ านวน 54 คน 
               2.1.2  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจ านวน 7 คน 



 

 

               2.1.3 บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ส าเร็จการศึกษาระดับ            
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2559 จ านวน 5 คน 
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 2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
                2.2.1 ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
               2.2.2 ระดับการน าวิชาที่เคยเรียนไปใช้ประโยชน์ 
               2.2.3 ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตตามความคิดของบัณฑิตเอง 
               2.2.4 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ชุด ได้แก่  
              2.3.1 แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  ต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต   
      2.3.2 แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ      
อาหารที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 - 2558 ต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา           
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
           2.3.3 แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

    2.3.4 แบบประเมินความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
   
 2.4 ข้อมูลการวิเคราะห์  

                2.4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 - 2558 ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

  2.4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ และ นักศึกษาสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ จ านวน และ ร้อยละ 

  2.4.1.2 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  การประเมินองค์ประกอบอ่ืนๆที่สนับสนุน
การเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน และ การวัดผลและประเมินผลโดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; S.D.) ซึ่งเกณฑ์ที่
ใช้ตัดสิน ได้แก่ 

                        1.00 - 1.50   หมายถึง   เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
                        1.51 - 2.50   หมายถึง   เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับน้อย 
                        2.51 – 3.50   หมายถึง   เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับมาก 
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                        3.51 - 4.00    หมายถึง   เห็นด้วย/เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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          2.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชา                    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและภาวการณ์มีงานท า 
                   2.4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
                   2.4.2.2 ภาวการณ์มีงานท าหรือการสมัครงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน
ได้แก่ จ านวน และ ร้อยละ 
                   2.4.2.3 คุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
                            วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสิน ได้แก่ 
                        1.00 - 1.49    หมายถึง     มีคุณลักษณะในลักษณะดังกล่าวน้อยที่สุด 
                        1.50 - 2.49    หมายถึง     มีคุณลักษณะในลักษณะดังกล่าวน้อย 
                        2.50 - 3.49    หมายถึง     มีคุณลักษณะในลักษณะดังกล่าวมาก 
                        3.50 - 4.00    หมายถึง     มีคุณลักษณะในลักษณะดังกล่าวมากที่สุด 
 

                     2.5.2.4 ความคิดเห็นในการน าวิชาที่เคยเรียนไปใช้ประโยชน์ 
                              น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะแบ่งข้อมูล
เป็น 2 ส่วนคือ บัณฑิตที่ปฏิบัติงานตรงสาขาและศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาตรงหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และ ข้อมูลที่ได้จากบัณฑิตที่ปฏิบัติงานไม่ตรงสาขาและไม่ได้ท างาน โดยเกณฑ์ที่ ใช้ในการ
ตัดสิน ได้แก่ 
                            1.00 - 1.49    หมายถึง     รายวิชานั้นน าไปใช้ประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด 
                            1.50 - 2.49    หมายถึง     รายวิชานั้นน าไปใช้ประโยชน์ในระดับน้อย 
                            2.50 - 3.49    หมายถึง     รายวิชานั้นน าไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก 
                            3.50 - 4.00    หมายถึง     รายวิชานั้นน าไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
        2.4.3 ผลประ เ มินความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บัณ ฑิตสาขา วิชา วิทยาศาสตร์ แล ะ                        
เทคโนโลยีการอาหาร   
                     2.4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่  
จ านวน และ ร้อยละ 
                   2.4.3.2 คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
 

    2.5 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
         ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4  ตอน ดังต่อไปนี้ 
         ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบแบบสอบถามท้ังหมด 
         ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเบื้องต้น 



 

 

                    การประเมินหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประเมินใน 2   ด้าน 
คือ ด้านอาจารย์และนักศึกษา และ ด้านองค์ประกอบอื่นๆท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประเมินจาก
ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา   
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         ตอนที่ 3 ผลประเมินด้านกระบวนการ 
                     การประเมินด้านกระบวนการจะเป็นการประเมินด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ และ การวัดและประเมินผล โดยประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษา   
         ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตดูจากบัณฑิตและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
 
3. ผลการวิจัย 
   3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
        3.1.1 ข้อมูลของอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพบว่าอาจารย์มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก มีวุฒิการศึกษาในสาขาตรงและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสูงที่สุดร้อยละ 50.00 รองลงมาคือระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 33.33 และปริญญาตรี
ร้อยละ 16.67 
        3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพบว่า            
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 81.13 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 19 – 22 ปี ส าหรับเหตุผลที่นักศึกษา
ตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชานี้เนื่องจาก มีความชอบและอยากเรียนเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ คือ การแปรรูปอาหารและการตรวจวิเคราะห์อาหารเพ่ือการส่งออกและรับประทานใน
ประเทศ เป็นสาขาที่มีงานรองรับสูงต้องการท างานในสายที่เกี่ยวข้องและน าความรู้ไปต่อยอดหรือ
พัฒนาเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ เป็นต้น ทั้งนี้หลังส าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องการท างานที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่เรียนมาเช่น ฝุายผลิตและการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์  และวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงประกอบธุรกิจส่วนตัวนอกจากนั้นมีนักศึกษา
ทีป่ระสงคจ์ะศึกษาต่อสูงถึงร้อยละ  22.64 
         3.1.3 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   พบว่า             
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.00 โดยมี
ภูมิล าเนาในจังหวัดภูเก็ตเพียงร้อยละ 20.00 
                  เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานและการท างานของบัณฑิต พบว่าบัณฑิต มี
งานท าคิดเป็นร้อยละ 100ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่บัณฑิตพบระหว่างการสมัครงานมากที่สุดคือ 
แหล่งงานอยู่ไกลภูมิล าเนา นอกจากนั้นพบปัญหาอ่ืนๆ เช่น ไม่มีประสบการณ์ ไม่ตรงกับสาขา และ
ค่าแรงต่ ากว่าวุฒิโดยบัณฑิตท างานตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 60 และประกอบอาชีพ
ร้อยละ10 ซึ่งความรู้พิเศษที่ช่วยในการสมัครงานคือคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ  ส าหรับ
ความสามารถพิเศษที่ใช้ในการท างานคือ คอมพิวเตอร์มากที่สุด รองลงมาคือภาษาอังกฤษ ทั้งนี่ความรู้
พิเศษด้านคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
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นอกจากนั้นในระหว่างการท างานบัณฑิตพบปัญหาสูงถึงร้อยละ 80.00 โดยปัญหาที่พบมาก
ที่สุดคือ งานที่ท าไม่สอดคล้องกับความรู้ในสาขาที่จบ รองลงมาคือผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และ 
กฎระเบียบต่างๆในหน่วยงานราชการ  
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           3.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บัณฑิตพบว่าผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงงาน  
ร้อยละ 42.86 หัวหน้าฝุายผลิตร้อยละ 14.29 นักวิชาการเกษตรร้อยละ 28.57 ในขณะผู้ใช้บัณฑิตมี
ต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ และ 14.29 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 
หัวข้อ จ านวนคน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. ท่านสังกัดหน่วยงานใด 
   1.1 รัฐบาล 
   1.2 เอกชน 
   1.3 วิสาหกิจ  

 
3 
4 
- 

 
42.86 
57.14 

- 

 

รวม 7 100  
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเหมาะกับ 
งานในหน่วยงานของท่าน 
    2.1 มาก 
    2.2 ปานกลาง 
    2.3 น้อย 

 
 
4 
3 
- 

 
 

57.14 
42.86 

- 

 

รวม 7 100  
3. หน่วยงานของท่านต้องการพนักงานเพศใด 
    3.1 ชาย 
    3.2 หญิง 
    3.3 ชายหรือหญิงก็ได้ 

 
2 
- 
5 

 
28.57 

- 
71.43 

 

เฉลี่ยรวม 7 100  
4. หน่วยงานของท่านต้องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถใด 
   4.1 ด้านวิชาการมากกว่าด้านปฏิบัติ 
   4.2 ด้านวิชาการเท่ากับด้านปฏิบัติ  
   4.3 ด้านปฏิบัติมากกว่าด้านวิชาการ 

 
- 
4 
3 

 
- 

57.14 
42.86 

 

เฉลี่ยรวม 7 100  
5. หน่วยงานของท่านต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
ใดบ้าง  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    5.1 เคมีอาหาร 
    5.2 วิศวกรรมอาหาร 
    5.3 จุลชีววิทยา 

 
 
 
3 
3 
3 

 
 
 

42.86 
42.86 
42.86 

 



 

 

    5.4 การวิจัย 
    5.5 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร 
    5.6 การประกันคุณภาพ 

4 
2 
3 

57.14 
28.57 
42.86 
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หัวข้อ จ านวนคน ร้อยละ หมายเหตุ 
5.7 การควบคุมคุณภาพอาหาร 

    5.8 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
    5.9 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
    5.10 การบริหารการผลิต 
    5.11 อาหารและโภชนาการ 
    5.12 การแปรรูปอาหาร 
    5.13 สุขาภิบาลอาหาร 

5.14 การประกอบอาหาร 
5.15 การตรวจวัดคุณภาพและการประเมินอายุการ

เก็บของอาหาร 
    5.16 มาตรฐาน ISO 
     5.17 กฎหมายอาหาร 
     5.18 ภาษาต่างประเทศ 
     5.19 มาตรฐาน GMP/HACCP 
     5.20 อื่นๆ..............................................  

6 
2 
5 
4 
1 
5 
4 
0 
3 
 
3 
3 
2 
5 
2 

85.71 
28.57 
71.43 
57.14 
14.29 
71.43 
57.15 

0 
42.86 

 
42.86 
42.86 
28.57 
71.43 
28.57 

 

 

     3.2 ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยเบื้องต้น 
    3.2.1 ด้านอาจารย์และนักศึกษา  อาจารย์และนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นในประเด็นเรื่องความเพียงพอของจ านวนอาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนพบว่าทั้งอาจารย์
และนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย      

          3.2.2 ด้านองค์ประกอบอ่ืนๆที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประเมินใน 3 ประเด็น คือ               
                  3.2.2.1 ความเพียงพอขององค์ประกอบท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์และ
นักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นในเรื่องความ
เพียงพอในด้านห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ทั้งอาจารย์และนักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับน้อย  
                   3.2.2.2 คุณภาพขององค์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ซึ่งอาจารย์และ
นักศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นในเรื่องคุณภาพ
ของห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ทั้งอาจารย์และผู้สอนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  
                  3.2.2.3 ความสะดวกในการใช้บริการขององค์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน  
พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าความสะดวกในการใช้บริการขององค์ประกอบที่สนับสนุนการเรียน
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การสอน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับน้อย
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     3.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
3.3.1 การบริหารหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผู้สอนประเมินการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหารโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการ
สนับสนุนอาจารย์ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ และ การจัดอาจารย์สอนแต่ละวิชาเหมาะสมกับคุณวุฒิและ
ประสบการณ์  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ในขณะที่ด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเรียนรู้
และการเตรียมอาคารสถานที่ส าหรับการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
          3.3.2 การจัดการเรียนการสอน  พบว่าอาจารย์ผู้สอนประเมินการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  ยกเว้นด้านการสอนตามประมวลการสอน การด าเนินการสอนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
บอกจุดประสงค์และแนวการสอน การปลูกฝังให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ การสอนให้รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลที่ได้จะสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกัน    
          3.3.3 การวัดผลและประเมินผล พบว่าอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมินการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวัดผลและ
ประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ บอกลักษณะการสอน วิธีการสอนและเกณฑ์การให้คะแนน
มีมาตรฐานชัดเจนนักศึกษามีโอกาสประเมินผลการสอนของอาจารย์ น าผลการประเมินของนักศึกษามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและความยุติธรรมในการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็น
อ่ืนๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
     3.4 ด้านผลผลิต 
          3.4.1 คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตตามความคิดเห็นของบัณฑิตเอง บัณฑิตมีความเห็นว่ามี
ความสอดคล้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นในด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร บัณฑิตเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
          3.4.2 การน าวิชาที่เคยเรียนไปใช้ในการท างาน   
                 บัณฑิตที่ท างานตรงสาขามีความเห็นว่า การน าวิชาที่เคยเรียนมาไปใช้ประโยชน์ โดยรวม
ตลอดหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และการฝึกประสบการณ์ นอกจากนั้น
บัณฑิตให้ความเห็นว่าบางรายวิชามีเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน เช่น การแปรรูปอาหาร 1 นอกจากนั้นควรเพ่ิมวิชา
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับการท างานในรายวิชาบังคับของหลักสูตร 
                ทั้งนี้รายวิชาที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ในการสมัครงาน ได้แก่ วิชาสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิชาการประกันคุณภาพอาหาร การวางแผนกระบวนการผลิตและการ
บริหารโรงงาน วิชาการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เป็นต้น ส่วนรายวิชาการประกันคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
จุลชีววิทยาทางอาหาร และ สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเป็นวิชาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน



 

 

และประกอบอาชีพ นอกจากนั้นบัณฑิตให้ความคิดเห็นว่าลักษณะงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมี
ความเหมาะสมกับความรู้ที่เรียนมา  
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          3.4.3 คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
                   จากคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 พบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นตรงกัน คือเห็นด้วยกับคุณลักษณะบัณฑิตที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้   
 

     3.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
           3.5.1 ต้องการให้มีการประยุกต์การท าปัญหาพิเศษให้ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสามารถต่อ
ยอดน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 
           3.5.2 ต้องการให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดการเรียนการสอนแบบการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (cluster) คือ ให้มีการผลิตพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรแบบเชื่อมโยงกัน ท าไห้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการผลิต 
            3.5.3 ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้าน
ปฏิบัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ฉบับปรับปรุง พ .ศ.  2560 
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ภาคผนวก  จ 
การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
หลักสูตรเดิม  
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรบัปรุง 
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร 

1. เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) และ 
นโยบายประเทศไทย 4.0   
2. เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร จั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎในเขตภาคใต้ โดยเน้น
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร  
3. เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นทั้งภาค
การเกษตร และการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซ่ึง
ช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
และส่งเสริมนวัตกรรมด้าน
สินค้าหรือการท่องเที่ยวให้มี  
มาตรฐานสากล 
4. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับบัณฑิต 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต  

1) หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1) หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต  

1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต  

1.3 สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.3 สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 

1.4กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต  

2) หมวดวชิาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 2) หมวดวชิาเฉพาะ 107 หน่วยกิต  

2.1) กลุ่มวิชาแกน - หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาแกน 34 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต  

     2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 82 หน่วยกิต      2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต  

     2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต      2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต  
2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

3) หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 3) หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทั่วไป 

3(2-2-5) 9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 English for General 
Communication 

  English for 
Communication 

 

ฝึกทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐานโดยใช้ภาษาพูดตามรูปแบบ 
ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ บอกลักษณะ ทิศทาง และให้
ข้อมูล การอ่านสิ่งพิมพ์ ส านวน ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ 
เขียนประโยคได้ถูกต้อง เขียนบทสรุปเร่ืองที่อ่าน การซักถาม 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง 
พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 

9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
ตัวส าหรับวิชาชีพ 

3(2-2-5) 9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 
 

 English for Professional 
Communication 

  English for Presentation  

ฝึกทักษะการสื่อสารระดับก้าวหน้าและทบทวนการสร้างประโยค 
อธิบายแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความมากกว่าหนึ่งประโยค การ
อ่านเพื่อแปลและจับใจความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียน
ประวัติตนเอง และการเขียนจดหมาย 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติในบริบทท้องถิ่น การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับประเทศไทยและท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
สื่อสารและน าเสนอ การตอบค าถามของนักท่องเที่ยว 
 
 
 

9901103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 9901105 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Thai Language for 
Communication  

  Thai Language for 
Communication 

 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการสื่อสารภาษาไทย ฝึกทักษะการใช้
ภาษาทั้งการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ ความคิดที่ได้รับมา
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
อ่านจับใจความ การย่อความ การเขียนสรุป วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการและการ
อ้างอิง 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์

9902202 ความจริงและความงามของ
ชีวิต 

3(3-0-6) 9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
 

3(3-0-6) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Meaning and Aesthetics 
of Life  

  Thai Citizens in Dynamic 
Society 

 

      ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความจริง หลักค าสอนทางศาสนา และ
ความเข้าใจระหว่างศาสนา ความงามและคุณค่าของชีวิตที่เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิต การสัมผัสความงาม รวมถึงความงามในธรรมชาติ 
การแสดงออกทางอารมณ์ ความหลากหลายทางศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีสันติ
สุข และสันติภาพ 

หลักปรัชญา หลักค าสอน หลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางของ
ศาสนา ปัญหาและการแก้ปัญหาชีวิต ลักษณะที่ดีของการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกในสังคมพลวัต การมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม ่ 3(3-0-6) 9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 3(3-0-6) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Art of Modern 
Management 

  Integrated Management  

แนวคิดและหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการยุคใหม่ การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการภายใต้สถานการณ์พิบัติภัย การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสร้าง
ทีมงาน จิตวิทยาและแรงจูงใจในการท างาน การสร้างภาวะผู้น า 
การบริหารจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการยุคใหม่ 
การจัดการตนเอง การจัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง การ
จัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การจัดการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และธรร
มาภิบาล การจัดการความเส่ียงและภัยพิบัติ และการจัดการข้าม
วัฒนธรรม 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

9903201 เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3(2-2-5) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Sufficiency Economy   Sufficiency Economy for 
Sustainable Development 

 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่ งยืน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเข้าถึงการด ารงชีวิตใน
วิถีของปราชญ์  ผู้มีจิตที่เปี่ยมด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และสังคมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

9903202 สังคมวิวรรธน์ 3(3-0-6) 9903204 อันดามันววิรรธน ์ 3(3-0-6) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Social Evolution   The Andaman Evolution  

ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสังคมโลก และสังคมไทย 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นกลุ่มอาเซียน 
กระบวนการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม 
ปัญหาสังคมโลกและสังคมไทย  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน 
เพื่อการเรียนรู้และปรับตัว อันน าไปสู่สังคมแห่งดุลยภาพและ
ยั่งยืน 

สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตน์โดยเน้น
กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ในมิติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความคิด 
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ดนตรี การละเล่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ลักษณะสถาปัตยกรรม การแต่งกาย และอาหาร เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ 
 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Information Learning 
Skills 

  Information Technology 
for Learning 

 

ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิต สังคม การ
แสวงหาความรู้ การสืบค้น การจัดการข้อมูล และการประเมิน
คุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการ
สื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้สารสนเทศในสังคมยุคปัจจุบัน 

หลักการและกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 
การสืบค้นข้อมูล และการน าเสนอ การรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ 
และการแก้ปัญหา 

3(3-0-6) 9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไข
ปัญหา  

3(3-0-6) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Logical Thinking for 
Decision Making 

  Analytical Thinking for 
Problem Solving  

 

คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ การน าเหตุผล เชิง
ตรรกะมาใช้ในการตัดสินใจ การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคม
อย่างรู้ทัน รู้เท่าและรู้น า 

การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

9904303 สุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) 9904105 การพัฒนาสขุภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) ปรับตาม
หมวดศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลั
ย 

 Holistic Health   Holistic Health 
Development  

 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของสุขภาพแบบองค์
รวม การสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียน ด้านกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา และการดูแลตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี เช่น การบริหารกาย
และจิต โภชนาการเพื่อสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อ และทักษะชีวิต 
เป็นต้น 

แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม การสร้างเสริม
สุขภาวะด้านกาย จิตใจ สังคม การดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
การบริหารกายและจิต กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย 
โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม 

 
กลุ่มวิชาแกน 

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 3(2-2-5)    ยกเลิก
รายวิชา 
 

 General English 
Conversation 

    

ฝึกการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออก
เสียงให้ชัดเจนตามหลักสัทศาสตร์และสื่อความหมายได้ ผู้เรียนจะ
ได้รับการฝึกฝนให้สามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวต่างชาติ โดย
สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติได้ เช่น แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนและประเทศ
ไทย ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี 

 

6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 3(3-0-6) 6305418 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
อาหาร 

3(3-0-6) ปรับรายวิชา
จากวิชา
แกนเป็นเอก
บังคับ 
ปรับรหัส          
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 English for Special 
Purpose 

  English for Food 
Technology 

 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด  อ่าน และเขียนเฉพาะ
ทางตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนได้ศึกษาอยู่ โดยเน้นการศึกษาค าศัพท์
เฉพาะและโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่จ าเป็นในสาขาวิชานั้น วิชานี้
จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถอ่านต าราและเอกสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษในสาขาที่ผู้เรียนเรียนอยู่ ตลอดจนสามารถเขียนสรุป
ความและอภิปรายความคิดเห็นในเร่ืองนั้นๆ ได้ 

ค าศัพท์และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีอาหาร 
เทคนิคการอ่านบทความทางวิชาการ การอ่านบทคัดย่อ บทน า 
วัสดุและวิธีการทดลอง ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง และ
สรุปผลการทดลอง 

8301101 หลักฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 8301101 หลักฟิสิกส ์ 3(3-0-6) คงเดิม 

 Principles of Physics   Principles of Physics  

การวัดและหน่วยการวัด  ทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบ การวัดและหน่วยการวัด  ทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ และ
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การค้า  ความแม่นย าในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟิสิกส์ การ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฎ
การเคลื่อนที่ของ  นิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบต่างๆ งาน 
ก าลัง และพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม สมบัติ
เชิงกลของสสาร และปรากฏการณ์ทางความร้อน แสง เสียง 
ไฟฟูา และแม่เหล็ก โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และ
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ 

ระบบการค้า  ความแม่นย าในการวัด ลักษณะปริมาณทาง
ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม มวลและ
โมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของ  นิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกล
แบบต่างๆ งาน ก าลัง และพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและ
โมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการณ์ทางความ
ร้อน แสง เสียง ไฟฟูา และแม่เหล็ก โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน และวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ 

8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสกิส์ 1(0-3-2) 8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสกิส์ 1(0-3-2) คงเดิม 

 Principles of Physics 
Laboratory 

  Principles of Physics 
Laboratory 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8301101 หลักฟิสิกส์  
ปฏิบัติการการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางฟิสิกส์  และ
เครื่องมือประยุกต์ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการทดลองการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง 
เครื่องกลแบบต่างๆ สมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการทาง
ความร้อน แสง เสียง โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามความเหมาะสม 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8301101 หลักฟิสิกส์  
ปฏิบัติการการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางฟิสิกส์ และ
เครื่องมือประยุกต์ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการทดลองการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง 
เครื่องกลแบบต่างๆ สมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการทาง
ความร้อน แสง เสียง โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามความเหมาะสม 

8302101 หลักเคมี 3(3-0-6) 8302101 หลักเคมี    3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา
ที่ต้องเรียน
ควบคู่ 

 Principles of Chemistry   Principles of Chemistry  

หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ  
พันธะเคมีเบื้องต้นปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย 
สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเคเตอร์ สมดุลของไอออนในน้ า 
สารประกอบอินทรีย์ 

หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ 
พันธะเคมีเบื้องต้นปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย 
สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเคเตอร์ สมดุลของไอออนในน้ า 
สารประกอบอินทรีย์ 

8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) 8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี  1(0-3-2) คงเดิม 

 Principles of Chemistry 
Laboratory 

  Principles of Chemistry 
Laboratory 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8302101 หลักเคมี 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี การจัด
สารเคมี กรดของสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่างๆ เช่น 
การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวท าลายโครมาโทกราฟี การ
เตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ การทดสอบและปฏิบัติ
ของกรด เบส เกลือ สมดุลเคมี 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8302101หลักเคมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี การจัด
สารเคมี กรดของสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่างๆ เช่น 
การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวท าละลายโครมาโทกราฟี 
การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ การทดสอบและ
ปฏิบัติของกรด เบส เกลือ สมดุลเคมี 

8302105 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา  Organic Chemistry I     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302101 หลักเคมี 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ 
การเตรียมสเตอริโอเคมีและปฏิกิริยาเคมีที่ส าคัญของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอโรเมตริก
ไฮโดรคาร์บอน แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก และ
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อนุพันธ์  
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8302106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2)    ยกเลิก
รายวิชา  Organic Chemistry 

Laboratory I 
    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่  : 8302105 เคมี
อินทรีย์ 
เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปที่ใช้ในการท าให้สารบริสุทธิ์ ตกผลึก การ
กลั่น การสกัดและโคมาโตกราฟีแบบต่างๆ ศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอโรเมติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คี
โตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

 

8302203 เคมีวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา  Analytical  Chemistry I     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302101  หลักเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302102  ปฏิบัติการหลักเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : 8302204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี สถิติส าหรับการ
วิเคราะห์ทางเคมี สมดุลเคมี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ  
การวิเคราะห์เชิงน้ าหนักและการวิเคราะห์เชิงปริมาตร การ
ไทเทรตด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การใช้สมดุลกรด เบส การใช้
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน การท าให้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน  
และการท าให้ตกตะกอน 

 

8302204 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-2)    ยกเลิก
รายวิชา  Analytical  Chemistry 

Laboratory I 
    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302101  หลักเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302102  ปฏิบัติการหลักเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : 8302203  เคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิง
น้ าหนัก และการวิเคราะห์เชิงปริมาตร การไทเทรตด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การใช้สมดุลกรด เบส การใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  
รีดักชัน การท าให้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน และการท าให้
ตกตะกอน 

 

8302301 ชีวเคมี 3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา  Biochemistry     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302101  หลักเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302102  ปฏิบัติการหลักเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : 8302302  ปฏิบัติการชีวเคมี 
จุดเร่ิมต้นของชีวิต  น้ าและสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ภายในเซลล์  
สมบัติทางเคมี กายภาพและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด 
โปรตีนเอนไซม์ กรดนิวคลิอิก กระบวนการเมแทบอลิซึมที่ส าคัญ
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ของสัตว์ พืช และจุลชีพ รวมทั้งการสังเคราะห์แสง ความส าคัญ
ของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 

 
 
 
 
 

8302302 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2)    ยกเลิก
รายวิชา  Biochemistry  Laboratory     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8302101  หลักเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8302102  ปฏิบัติการหลักเคมี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  8302301  ชีวเคมี 
การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิบัติการการตรวจสอบสมบัติ
ทางเคมีของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิ โนและโปรตีน  
ปฏิบัติการจลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

 

8303101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 8303101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) คงเดิม 

 Principles of Biology   Principles of Biology  

คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท างานของระบบ
ต่างๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนกประเภท
ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท างานของระบบ
ต่างๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) คงเดิม 

 Principles of Biology 
Laboratory 

  Principles of Biology 
Laboratory 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8303101 หลัก
ชีววิทยา 
กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์
เนื้อเยื่อการท างานของระบบต่างๆ พฤติกรรมและการปรับตัว 
การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8303101 หลัก
ชีววิทยา 
กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบ่ง
เซลล์เนื้อเยื่อการท างานของระบบต่างๆ พฤติกรรมและการ
ปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

8303213 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 8303211 จุลชีววิทยา  4(3-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 
ชั่วโมง
ปฏิบัติ และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Microbiology   Microbiology  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8303101  หลักชีววิทยา 
ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ทั้งชนิดโปรคาริโอทและยูคาริโอท ในด้าน
สัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ 
การจัดจ าแนกชนิด การจัดจ าแนกหมวดหมู่ การควบคุมจุลินทรีย์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับอาหาร 
จุลินทรีย์และกลไกการก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ การน าจุลินทรีย์มา
ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม โดยมีการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎี 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8303101  หลักชีววิทยา 
ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด้านสัณฐานวิทยา คุณสมบัติทาง
ชีวเคมี เจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การจัดจ าแนกชนิด การจัด
จ าแนกหมวดหมู่ การควบคุมจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับอาหาร จุลินทรีย์และกลไก
การก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ กลไกการปูองกันโรคของร่างกาย 
การน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม 

 
8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) คงเดิม 

 Basic Mathematics   Basic Mathematics  
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ค่าสัมบูรณ์  ฟั งก์ชันพหุนาม การแก้สมการและอสมการ
ฟังก์ชันตรรกยะ เศษส่วนย่อย ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์
ว่าด้วยเส้นตรงและภาคตัดกรวย ล าดับ และอนุกรม 

ค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันพหุนาม การแก้สมการและอสมการ
ฟังก์ชันตรรกยะ เศษส่วนย่อย ฟังก์ชันอดิ ศัย เรขาคณิต
วิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงและภาคตัดกรวย ล าดับ และอนุกรม 

8309103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา  Calculus I     

ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนพุนัธ์ของฟังก์ชัน พืชคณิต  
ฟังก์ชันอดิศัย การประยกุต์อนุพันธ์  และปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต 
 
 

 

8310101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 8310101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) คงเดิม 

 Principles  of  Statistics   Principles  of  Statistics  

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ขั้นตอนใน
การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง  
และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและการพยากรณ์เบื้องต้น 

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ขั้นตอน
ในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม 
แบบปัวร์ซอง  และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้จาก
ตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์เบื้องต้น 

 2612105 การเกษตรเบื้องต้น       3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

 Introduction to Agriculture  

ความส าคัญของการเกษตร วิวัฒนาการเกษตร ความรู้เบื้องต้น
ทางการเกษตร ประเภทของการเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
และการประมง การใช้พื้นที่การเกษตรและการด าเนินงาน 
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรเบื้องต้น และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

 6305212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

 English for Agriculture  

ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร โครงสร้างทางไวยากรณ์ 
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

 2600303 การวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

 Research for Agriculture  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ :8310101 หลัก
สถิติ 
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อการก าหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวางแผนการวิจัย หลักการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัย 
การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองเพื่อการวิจัยแบบต่างๆ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการ
วิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางการเกษตร 

 2600381 กลยุทธก์ารตลาดทาง 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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การเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marketing Strategies for 
Agriculture 

 

ความหมายและองค์ประกอบของกลยุทธ์ หลักการ และการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกษตร กลยุทธ์ส าหรับส่วนแบ่ง
ตลาดแบบต่างๆ กลยุทธ์เพื่อการแสวงหาโอกาสทางการตลาด 
กลยุทธ์ เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และสามารถ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึ้นในตลาดทางการเกษตร 
 

กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 

2607101 หลักโภชนศาสตร์ 2(2-0-4) 2607102 หลักโภชนศาสตร์ 3(3-0-6) ปรับรหัส 
จ านวน
หน่วยกิต 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Principles  of  Nutrition   Principles  of  Nutrition  

ความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพ ชนิดและความส าคัญของ
สารอาหาร การกิน การย่อย และการดูดซึมสารอาหาร ความ
ต้องการสารอาหารและพลังงาน การค านวณคุณค่าทางอาหาร  
ผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร โภชนาการส าหรับแต่ละวัย ภาวะ
โภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ โรคโภชนาการและการ
แก้ไข 

ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ สารอาหาร การย่อย การดูด
ซึม เมแทบอลิซึม บทบาทของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตและ
คุณภาพชีวิต การค านวณคุณค่าสารอาหารเพื่อการบริโภคที่
เหมาะสมกับความต้องการทางชีวภาพของบุคคล ภาวะสมดุลของ
อาหารและสุขภาพ สิ่งแปลกปลอมทางอาหารและการปูองกัน
อันตราย วิธีการเก็บและการเตรียมอาหารเพื่อรักษาคุณค่าทาง
โภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล ปัญหาสุขภาพ
จากความไม่สมดุลของสารอาหาร 

2607202 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-6) 2607209 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food  Processing I   Food Processing 
Technology I 

 

คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ
ปฏิบัติการที่ดีในการผลิตอาหาร การบรรจุภัณฑ์  หลักการของ
การแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เทคนิคการแปรรูปโดยกรรม
วิธีการใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การท าแห้ง การใช้จุลินทรีย์  
ปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้างต้น 

คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร ประเภทผักผลไม้ เนื้อสัตว์ 
และสัตว์น้ า  เทคโนโลยีการเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหาร หลักการเตรียมวัตถุดิบประเภทต่างๆ
ส าหรับการแปรรูปอาหาร ผลิตผลพลอยได้และการใช้ประโยน์ 
ของเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารและการบ าบัด 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

2607314 สุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

2(1-3-4) 2607211 สุขาภิบาลและความปลอดภยั
ของอาหาร                             

3(3-0-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 
และ
ค าอธิบาย

 Food Plant Sanitation   Food Sanitation and 
Safety 

 

การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานให้ 
ถูกหลักสุขาภิบาล สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา 

สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษาและการขนส่ง
อาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล และการควบคุมสัตว์น าโรค แมลง



123 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  เหตุผล 

และการขนส่งอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลในโรงงานอาหาร และ
ควบคุมสัตว์น าโรค แมลงและจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้ าใช้
ในโรงงาน หลักการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อในโรงงาน 
จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขาภิบาลโรงงาน การบ าบัดของเสีย
และน้ าทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  กฎหมายและมาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลระดับประเทศและสากล 

และจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้ าใช้ในการผลิตอาหาร 

หลักการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
สุขาภิบาล การบ าบัดของเสียและน้ าทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

รายวิชา 

2607203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) 2607214 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) ปรับรหัส 
รายวิชาที่
ต้องเรียนมา
ก่อนและ
ควบคู่ และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food  Microbiology   Food Microbiology  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8303213  จุลชีววิทยาพื้นฐาน 
 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา การเจริญ  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การ
เสื่อมคุณภาพและการเน่าเสียของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทต่างๆ การถนอมและการปูองกัน การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคทางอาหาร  
อาหารเป็นพิษรวมทั้งสารพิษที่ เกิดจากจุลินทรีย์ที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมอาหาร การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร และเทคนิค
การตรวจสอบจุลินทรีย์โดยวิธีรวดเร็ว 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและควบคู่  :  8303211 จุลชีววิทยา 
                                                2607215 ปฏิบัติการ 
                                                 จุ ล ชี ว วิ ท ย า ท า ง
อาหาร 
บทบาทของจุลินทรีย์ที่มีส าคัญในอาหาร การจ าแนกชนิดของ
จุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ใน
อาหาร การเน่าเสียของอาหารและจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 
การควบคุมจุลินทรียในอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
อาหาร ความปลอดภัยของอาหาร วิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินท
รียในอาหาร 
 

 
2607204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง

อาหาร 
1(0-3-2) 2607215 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง

อาหาร 
1(0-3-2) ปรับรหัส 

รายวิชาที่
ต้องเรียนมา
ก่อนและ
ควบคู่ 

 Food  Microbiology 
Laboratory 

  Food  Microbiology 
Laboratory 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8303213  จุลชีววิทยาพื้นฐาน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  2607203  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร การตรวจ
เช้ือจุลินทรีย์ในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเล อาหารบรรจุ
กระป๋อง อาหารแห้ง อาหารหมักดอง อาหารแช่เย็น อาหารแช่
แข็ง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8303211  จุลชีววิทยาพื้นฐาน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  2607214  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร การตรวจ
เช้ือจุลินทรีย์ในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเล อาหารบรรจุ
กระป๋อง อาหารแห้ง อาหารหมักดอง อาหารแช่เย็น  อาหารแช่
แข็ง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 

2607205 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-6) 2607210 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
รายวิชาที่
ต้องเรียนมา
ก่อน และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food  Processing II   Food Processing 
Technology II 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2607202  การแปรรูปอาหาร 1 
กระบวนการแปรรูปอาหารกรดต่ า กรรมวิธีการแปรรูปแบบใหม่
และผลที่มีต่อคุณค่าทางโภชนาการ การปรุงแต่งสี กลิ่น รส และ
เนื้อสัมผัสของอาหารประเภทต่างๆ ผลิตผลพลอยได้และการใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ข้างต้น 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2607209  เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร 1 
 
หลักการและกรรมวิธีการแปรรูปอาหารโดยการใช้สารปรุงแต่ง
อาหาร การใช้ความเย็น การใช้ความร้อน การท าแห้ง การแช่
เยือกแข็ง และ เทคโนโลยีใหมในการแปรรูปอาหาร การใช้
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เทคโนโลยี ในการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณค่าทาง  
โภชนาการ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

2607206 การประกันคุณภาพอาหาร 1 2(1-3-4) 2607316 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food Quality Assurance I   Food Quality Control  

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ รวมทั้งการวัด
ค่าคุณภาพของอาหารด้าน เคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ ใน
กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่การเตรียม
วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑ์สุดท้าย การสุ่ม
ตัวอย่างอาหาร การตรวจสอบ และกระบวนการทางสถิติของ
ข้อก าหนดส าหรับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

ความส าคัญและหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร ลักษณะ
คุณภาพของอาหาร แผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทางสถิติ
ส าหรับการควบคุมคุณภาพอาหาร การวัดลักษณะคุณภาพของ
อาหารด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพ การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพในกระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม ตั้งแต่
การเตรียมวัตถุดิบกระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหาร 

2607207 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-6) 2607318 วิศวกรรมอาหาร 1 3(3-0-6) ปรับรหัส  
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
รายวิชาที่
ต้องเรียนมา
ก่อน และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา  

 Food Engineering I   Food Engineering I  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8309103  แคลคูลัส 1 
การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม หน่วยและมิติที่ใช้ในวิศวกรรม  
สมดุลมวลสารและพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการ
แปรรูปอาหาร การไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อนในการ
แปรรูปอาหาร   

 
ความรู้ทั่ ว ไปและความส า คัญของวิศวกรรมอาหารต่อ
กระบวนการแปรรูปอาหาร  มิติ หน่วย และการแปลงหน่วย 
สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน กลศาสตร์การไหลของอาหาร 
 

2607208 เคมีอาหาร 3(2-3-6) 2607212 เคมีอาหารและการวิเคราะห ์ 3(3-0-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
รายวิชาที่
ต้องเรียนมา
ก่อน หรือ
ควบคู่ และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food Chemistry   Food Chemistry and 
Analysis 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   8302301  ชีวเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   8302302  ปฏิบัติการชีวเคมี 
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งกลิ่นรสและสารเติมแต่งอาหาร ตลอดจน
ปฏิบัติการตามเน้ือหาข้างต้น 

โครงสร้ า งและองค์ประกอบทาง เคมี ของอาหาร  การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีของอาหารระหว่างการแปรรูป
และการเก็บรักษาอาหาร วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทาง
เคม ี

   2607213 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการ
วิเคราะห ์

1(0-3-2) รายวิชาใหม ่

    Food Chemistry and 
Analysis Laboratory 

 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 2607212 เคมี
อาหารและการวิเคราะห์ 
การสุ่มและการเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สารอาหาร
โดยประมาณ ได้แก่ ความชื้นและปริมาณของแข็ง เถ้า ไขมัน 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เส้นใยอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีในอาหาร ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ เกลือและความเป็น
กรด วัตถุเจือปนในอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารระหว่างการแปรรูปหรือการ
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เก็บรักษา เช่น การหืนของไขมัน ความคงตัวของอิมัลชัน 
กลูเตนในแปูงสาลี เป็นต้น 

2607309 การประเมินคุณภาพอาหาร
โดยประสาทสัมผัส 

2(1-3-4) 2607309 การประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัส 

3(2-3-6) ปรับจ านวน
หน่วยกิต
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Sensory Evaluation for 
Food Quality 

  Sensory Evaluation for 
Food Quality 

 

ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส พื้นฐานของการรับรส กลิ่น การมองเห็น การได้ยินและเนื้อ
สัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและเทคนิควิธีการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปในการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประเมินคุณภาพอาหาร
โดยประสาทสัมผัสแบบต่างๆ 

ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส พื้นฐานของการรับรส กลิ่น การมองเห็น การได้
ยินและเนื้อสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและเทคนิควิธีการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส การประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัสแบบต่างๆ และการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหา
ข้อสรุปในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

2607310 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-6) 2607323 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) ปรับรหัส 
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
รายวิชาที่
ต้องเรียนมา
ก่อนและ
ควบคู่ และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา  

 Food Engineering II   Food Engineering II  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2607207  วิศวกรรมอาหาร 1 
 
หลักการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการใช้ความร้อนในกระบวนการ
แปรรูป การระเหย ระบบการท าความเย็น ระบบแช่เยือกแข็ง           
ไซโครเมทริกซ์ การท าแห้งอาหาร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
เครื่องมือและประสิทธิภาพของเครื่องมือทางวิศวกรรมอาหาร 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  2607318  วิศวกรรมอาหาร 1 
การระเหยน้ า การถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน การประยุกต์ใช้วิศวกรรมอาหารในการแปรรูปอาหารแบบ
ต่าง ๆ 
 
 

2607311 การวิเคราะห์ทางเคมีของ
อาหาร 

3(2-3-6)    ยกเลิก
รายวิชา 

 Food Analysis     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 8302203  เคมีวิเคราะห์ 1 
                                   8302204  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1    
การสุ่มและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การเลือก
วิธีวิเคราะห์ การประเมินผลข้อมูลการวิเคราะห์ ทฤษฎีหลักการ
และวิธีการวิเคราะห์ และการจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
ตลอดจนปฏิบัติการตามเน้ือหาข้างต้น 
 

   

2607312 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)    ยกเลิก
รายวิชา  Experimental Design     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8310101  หลักสถิติ 
หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  แผนการ
ทดลองแบบลาตินสแคว์ การทดลองแบบแฟคทอเรียล การ
วิเคราะห์วาเรียนซ์ และโควาเรียนซ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การอาหาร 
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2607313 การประกันคุณภาพอาหาร 2 2(1-3-4) 2607317 การประกันคุณภาพและ
ข้อบังคับด้านอาหาร 

3(3-0-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
รายวิชาที่
ต้องเรียนมา
ก่อนและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food Quality Assurance II   Food Quality Assurance 
and Regulation 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2607206  การประกันคุณภาพ 
                                    อาหาร 1 
การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร การสร้างผังควบคุม
คุณภาพ หลักการจัดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ระบบ
คุณภาพ มาตรฐานระบบคุณภาพ การบริหารองค์กรด้านคุณภาพ  
การวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และการ
ตรวจรับรองระบบ 

 
 
ความหมายและความส าคัญของระบบประกันคุณภาพอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหารกฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการ
ผลิตอาหารและมาตรฐานของอาหารประเทศและระดับสากล 
การบริหารองค์กรด้านคุณภาพ การจัดการด้านความปลอดภัย
ของอาหารรวมถึงมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2607314 สุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

2(1-3-4) 2607211 สุขาภิบาลและความปลอดภยั
ของอาหาร                             

3(3-0-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 
ชั่วโมง
ปฏิบัติ และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food Plant Sanitation   Food Sanitation and 
Safety 

 

การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานให้ ถูก
หลักสุขาภิบาล สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา และการ
ขนส่งอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลในโรงงานอาหาร และควบคุมสัตว์น า
โรค แมลงและจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้ าใช้ในโรงงาน หลักการ
ท าความสะอาด การฆ่าเชื้อในโรงงาน จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
สุขาภิบาลโรงงาน การบ าบัดของเสียและน้ าทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  
กฎหมายและมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลระดับประเทศและสากล 

สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษาและการขนส่ง
อาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล และการควบคุมสัตว์น าโรค แมลง
และจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้ าใช้ในการผลิตอาหาร 
หลักการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
สุขาภิบาล การบ าบัดของเสียและน้ าทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

   2607320 การจัดการอาหารฮาลาล 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
     Halal Food Management  

   ความหมายและความส าคัญของอาหารฮาลาล มาตรฐาน
อาหารฮาลาล หลักการบริโภคตามหลักศาสนาอิสลามและ
ข้อก าหนดทั่วไปของอาหารฮาลาล หลักการส าคัญด้านการผลิต
อาหารฮาลาล กฎหมายและมาตรฐานอาหารฮาลาล กฎและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานอาหารฮา
ลาล 
 
 
 
 
 

   2607322 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิ่น                                         

3(2-3-6) รายวิชาใหม ่

    Local Food Product 
Development Technology 

 

 ประวัติและความส าคัญของอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น 
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น กรรมวิธีการผลิตอาหาร 
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และเครื่องดื่มท้องถิ่น หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
การประเมิน คุณภาพผลิตภัณฑ์  สุขอนามัยในการผลิต 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหารท้องถิ่น 
และการทดสอบผู้บริโภคเพื่อน าผลิตภัณฑ์ออกสู่การจ าหน่าย 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

   2607446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพและความงาม                                         

3(2-3-6) รายวิชาใหม ่

    Functional Food and 
Beauty Product 
Technology 

 

   ความส าคัญของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ทฤษฎีด้าน
โภชนาการและความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยา บทบาท
ของอาหารและยาที่ส่งผลต่อร่างกาย โภชนบ าบัด แมคโครไบโอติกส์ 
มาตรฐาน กฎหมาย และการอ้างอิงทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม  ความเชื่อของการเสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การวิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ
ส่วนผสมของสารอาหาร แร่ธาตุและการควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

2607416 สัมมนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2(2-0-4) 2607458 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
อาหาร  

1(1-0-3) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Seminar  in  Food  Science  
and  Technology 

  Special Topic in Food 
Technology  

 

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร แล้วน ามาเรียบเรียงเสนอรายงานเป็น
รายบุคคล ศึกษากรรมวิธีการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ลักษณะและการ
ตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรียบเรียงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีอาหาร แล้ว
น ามาเรียบเรียงเสนอรายงานเป็นรายบุคคล  ศึกษากรรมวิธีการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิง
วิชาการ การเรียบเรียงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 

2607417 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

3(0-6-3) 2607459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยอีาหาร  3(0-6-3) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Special  Problem  in  
Food  Science  and  
Technology 

  Special Problem in Food 
Technology  

 

ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร  
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเสนอเป็นรายงาน  
ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 

ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือปัญหา
ที่เกี่ยวช้อง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเสนอเป็น
รายงาน ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปัญหาพิเศษ 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก 

2607315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6)    ยกเลิก
รายวิชา  Food  Product  

Development 
    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 2607309  การประเมินคุณภาพ
อาหารโดยประสาทสัมผัส 
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนและการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การสร้างสูตรอาหาร การวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์  
แนวทางการเลือกบรรจุภัณฑ์ การทดสอบตลาด การศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริ โภค  
ตลอดจนฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ผลิตผลทาง
การเกษตรและทรัพยากรในท้องถิ่น 

   

2607422 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น 

3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา 

 Introduction to Food  
Science  and  
Technology 

    

องค์ประกอบ คุณภาพ และการเสื่อมเสียของอาหาร และการ
ควบคุม  หลักการเบื้องต้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิด
ต่างๆ การบรรจุภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยในอาหาร 

   

   2607443 อาหารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

    Foods in Everyday Life  

   บทบาทของอาหารและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ นม ไข่ ข้าวและแปูง ผักและผลไม้ อาหาร
ส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป รวมถึงการเน่าเสียของอาหาร และ
ภาวะโภชนาการ 

2607423 การวางแผนกระบวนการผลิต
และการบริหารโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร    

3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา 

 Production  Planning  
and  Administration of 
Food  Industrial  Plant                                                                     

    

ศึกษาระบบการผลิต การก าหนดปัจจัยการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนก าลังการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมวัตถุดิบและสินค้าในโรงงาน การควบคุมต้นทุนการผลิต  
การจัดระบบและการควบคุมเครื่องจักร  ความปลอดภัย  
หลักการทั่วไปในการบริหารรวมทั้งวิธีปฏิบัติที่จ าเป็นในการ
บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จิตวิทยาอุตสาหกรรม  
การศึกษาอุปสงค์อุปทานในเชิงอุตสาหกรรม 
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2607426 บรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6) 2607321 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร                                                 3(2-3-6) ปรับรายวิชา

จากเอก
เลือกเป็น
เอกบังคับ 
ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Food Packaging   Food Packaging 
Technology 

 

บทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิดของวัสดุ ประเภทและคุณสมบัติ
ทางด้านกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร  
เครื่องมือและหลักการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อาหาร ฉลากและการโฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุ  
และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ รหัสผลิตภัณฑ์ 

ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร ชนิดของวัสดุ คุณสมบัติ
ของบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ หลักการพิจารณาเลือกใช้      
บรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 
หลักการบรรจุหีบห่อที่ เ หมาะสมกับผลิตภัณฑ์อ าหาร 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ฉลากและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์อาหาร ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

2607430 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 2607452 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม     3(2-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Milk and Milk Products  
Technology 

  Dairy Product Technology 
 

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเต้านม การกลั่นสร้างน้ านม ปัจจัยที่มี
ผลต่อการกลั่นสร้างน้ านม องค์ประกอบ คุณสมบัติทางเคมี  
กายภาพ  และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยที่มีผล
ต่อปริมาณและคุณภาพของน้ านม การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา  
กรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การตรวจสอบ
คุณภาพของน้ านม และมาตรฐานของน้ านมและผลิตภัณฑ์นม 
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา
ของน้ านม องค์ประกอบของน้ านม การตรวจสอบคุณภาพของ
น้ านมดิบและผลิตภัณฑ์นม  หลักการและกรรมวิธีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การเสื่อมเสียคุณภาพและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นม การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

2607431  เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 2607451  เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) ปรับรหัส 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Meat and  Meat  
Products  Technology 

  Meat and  Meat  Products  
Technology 

 

ศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและ     
ชีวภาพองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ และส่วนต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อหลังฆ่า และการช าแหละอิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อเนื้อเยื่อของ
สัตว์  การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลล์กล้ามเนื้อ การตรวจคุณภาพ
เนื้อสัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์แบบ
ต่างๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดต่างๆ การศึกษาดูงานในโรงฆ่าสัตว์และโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปฏิบัติการตามเน้ือหาข้างต้น 

ศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ
และชีวภาพ องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อหลังฆ่าและการช าแหละ การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลล์
กล้ามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ 
กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์แบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อและการเก็บ
รักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดต่างๆ 
ปฏิบัติการตามเน้ือหาข้างต้น 

2607432 เทคโนโลยีผักและผลไม ้ 3(2-3-6) 2607453 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 3(2-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย

 Fruits and Vegetables  
Technology 

  Fruit and Vegetable 
Product Technology 
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คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของผักและผลไม้       
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่างๆ ในการ
แปรรูปผักและผลไม้ หลักการและวิธีการแปรรูป การอบแห้ง  
การแช่เยือกแข็ง การบรรจุกระป๋อง การหมักดอง การบรรจุและ
การเก็บรักษา   

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของผักและผลไม้ 
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียมผักและผลไม้ก่อนการ
แปรรูป หลักการและกรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและ
ผลไม้ชนิดต่าง ๆ  การบรรจุและการเก็บรักษา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาข้างต้น   
 
 
 
 
 

รายวิชา 

2607435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-6) 2607319 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-6) ปรับรายวิชา
จากเอก
เลือกเป็น
เอกบังคับ 
ปรับรหัส 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา  
 

 Fishery Products 
Technology 

  Fishery Product 
Technology 

 

ประเภทของสัตว์น้ าที่ใช้ในการบริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบ
ทางเคมี กายภาพและชีวภาพของสัตว์น้ า สาเหตุการเสื่อมเสีย 
และการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ หลักการ
แปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่งควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที่ 

ประเภทของสัตว์น้ าที่ใช้ในการบริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบ
ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของสัตว์น้ า สาเหตุการเสื่อมเสีย 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 
 

2607439 วิสาหกจิชุมชนขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง 

3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา 

 Community  Small  and  
Medium  Enterprises 

    

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ แนวคิดพื้นฐานของ
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ความหมายและความส าคัญ  
การแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การ
ก าหนดรูปแบบการประกอบการและการบริหารงาน การประเมิน
ทางการเงิน และระบบบัญชี กลยุทธ์ในการผลิต กลยุทธ์ทาง
การตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

2607440 การจัดการและการบริการ
อาหาร 

3(3-0-6)    ยกเลิก
รายวิชา 

 Food Service and  
Management 

    

หลักการบริหารจัดการด้านอาหารและการบริการอาหารให้ถูก
หลักโภชนาการทั้งในสถาบัน สถานประกอบการ โรงแรมและ
โรงพยาบาล การบริการอาหาร สุขาภิบาลทางอาหารและความ
ปลอดภัยในอาหาร การน าระบบประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้ใน
ระบบการบริการอาหาร 

   

2607441 ขนมอบเบื้องต้น 3(2-3-6) 2607454 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ Introduction to Bakery   Bakery Technology   
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ศึกษาสมบัติและองค์ประกอบของเครื่องปรุงการผลิตที่ใช้ในการ
ท าผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือ และการบ ารุงรักษาเครื่องมือการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การ
บรรจุและการเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และ
ปฏิบัติการตามเน้ือหาข้างต้น 

สมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมอบ 
การใช้เครื่องมือ การบ ารุงรักษาเครื่องมือการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การบรรจุ และการ
เก็บรักษา การฝึกปฏิบัติท าผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ 
และการพัฒนาสูตร 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

2607442 ไอศกรีมเบื้องต้น 3(2-2-5) 2607455 เทคโนโลยีไอศกรีม 3(2-3-6) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 Introduction  to Ice 
cream 

  Ice cream Technology  

ชนิดและประเภทของไอศกรีม สว่นประกอบของไอศกรีม 
คุณสมบัติของวัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใชใ้นการท าไอศกรีม ศึกษา
พื้นฐาน หลักการ เทคนิคในการท าไอศกรีม และปฏิบัติตามเน้ือหา
ข้างต้น 

ชนิดและประเภทของไอศกรีม สว่นประกอบของไอศกรีม 
คุณสมบัติของวัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใชใ้นการท าไอศกรีม 
หลักการ เทคนิคในการท าไอศกรีม ปฏบิัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาข้างต้น 
 
 
 
 

2607443 การถนอมอาหาร 3(2-2-5)    ยกเลิก
รายวิชา  Food  Preservation     

หลักการและเหตุผลของการถนอมอาหาร ประเภทและวิธีการ
ถนอมอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร และปฏิบัติตามเนื้อหา
ข้างต้น 

 
 

   2607456 สารพฤกษเคมีทางอาหาร 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

    Food Phytochemical  

   แหล่งพฤกษเคมีทั่ว ไปและในท้องถิ่น การออกฤทธิ์ของ
สารพฤกษเคมี การเพิ่มประสิทธิภาพของสารพฤกษเคมี ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการบริโภคสารออกฤทธิ์ พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
และอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีใน
อาหาร กรณีศึกษา 

   2607457 พิษวิทยาทางอาหาร                    3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

    Food Toxicology  

 ธรรมชาติและความซับซ้อนของอาหาร มาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหาร การประเมินความปลอดภัยของอาหาร 
สารที่ก่อเกิดความเป็นพิษกับอาหาร อาการที่ไม่พึงประสงค์
จากอาหาร การก าหนดค่าที่ยอมรับได้ในทางเคมีและจุลินทรีย์ 
วิธีการปูองกัน และกรณีศึกษา 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

2607444 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2(90) 2607460 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอาหาร 

2(90) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
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 Preparation  for  Field  
Experience  in  Food  
Science  and  
Technology 

  Preparation for Field 
Experience in Food 
Technology 

 รายวิชา 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ในด้านความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนัก ศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร ในด้านความรู้และ
ทักษะทางเทคโนโลยีอาหาร 

 
2607445 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

5(480) 2607461 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอาหาร 

5(450) ปรับรหัส 
ชื่อวิชา 
ชั่วโมง และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Field  Experience  in  
Food  Science  and  
Technology 

  Field Experience in Food 
Technology 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607445  เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           
นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรชุมชนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์แล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร และมีการน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2607432 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 
นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีอาหารและมี
การน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอาหาร 
 
 

9905301  การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 9905301 การเตรียมสหกิจศึกษา                                                           1(45) คงเดิม 

 Pre-Cooperative 
Education 

  Pre-Cooperative Education  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางวิชาการและทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น เทคนิคการเขียน
จดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถาน
ประกอบการ และการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน และ 5ส การ
บริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร และการเตรียม
ตัวเป็นผู้ประกอบการ 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางวิชาการและทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา  เช่น  เทคนิคการเขียน
จดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ  การเลือกสถาน
ประกอบการ และการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน และ 5 ส  
การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร และการ
เตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ 
 

9905401 สหกิจศึกษา 6(640) 9905401 สหกิจศึกษา                                                                          6(640) คงเดิม 

 Cooperative Education   Cooperative Education  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  9905301  การเตรียมสหกิจศึกษ
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน  ณ  
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมี

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9905301  การเตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ 
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมี



133 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  เหตุผล 

ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานอย่าง
ชัดเจนแน่นอน มีการน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และ
วิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานอย่าง
ชัดเจนแน่นอน มีการน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย  มีการศึกษาหาความรู้
และวิทยาการที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ช่ือ สกุล : นางพิริญญา กฤศวงศ์งาม 
   1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

 

   1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2558 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2552 
 

ปริญญาตรี วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2549 

 

   1.3 ผลงานวิชาการ   
        1.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี 
 

        1.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ, พิริญญา วงศ์วิวัฒน์, สุรศักดิ์ ทศกาญจน์ และ ธัชชพร ไชยเจริญ.  (2559).  “ผล

ของอุณหภูมิและเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพของลอดช่องไทยอบแห้ง”.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  ครั้งที่ 7.  หน้า: 168.  

เผยแพร่ผลงานโดยน าเสนอ ในการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “พลวัติวิจัย เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน”.  ครั้งที่ 7.  วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2558.  (168).  ภูเก็ต: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
 

อทิพันธ์ เสียมไหม, ณัฐพร รัตนพรรณ์, ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์, พิริญญา วงศ์วิวัฒน์, ธัชชพร ไชยเจริญ
,       ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น และวรสันต์ โสภณ. (2559). “การคัดเลือกแบคทีเรียจากดิน
ตะกอนปุาชายเลนที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยใช้น้ าตาลเป็นแหล่งคาร์บอนและศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต”. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8 . หน้า: 
77–85. 
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เผยแพร่ผลงานโดยน าเสนอ ในการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย.  
ครั้งที่ 8.  วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559.  (77 - 85).  นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
 
 
         1.3.3 บทความทางวิชาการ 

ไม่มี 
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   1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  2 ปี 
 

   1.5 ภาระงานสอน 
         1.5.1 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
         1.5.2 วชิาการประกันคุณภาพอาหาร 1 
         1.5.3 วชิาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
         1.5.4 วชิาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน          
         1.5.5 การถนอมอาหาร 
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2. ชื่อ สกุล : นายณัฐพร รัตนพรรณ์  
   2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

 

   2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Food Science University of the 
Philippines 

2555 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2542 
 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2536 

 

   2.3 ผลงานวิชาการ   

        2.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ไม่มี 

        2.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
อทิพันธ์ เสียมไหม, ณัฐพร รัตนพรรณ์, ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์, พิริญญา วงศ์วิวัฒน์, ธัชชพร ไชยเจริญ

, ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น และวรสันต์ โสภณ. (2559). “การคัดเลือกแบคทีเรียจากดินตะกอนปุา
ชายเลนที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยใช้น้ าตาลเป็นแหล่งคาร์บอนและศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิต”. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8. หน้า: 77–85. 

เผยแพร่ผลงานโดยน าเสนอ ในการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย.  
ครั้งที่ 8.  วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559.  (77 - 85).  นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
 

         2.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
   2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  15 ปี 
 
   2.5 ภาระงานสอน 
         2.5.1 วิชาแปรรูปอาหาร 1 
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         2.5.2 วชิาแปรรูปอาหาร 2 
         2.5.3 วชิาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
          

 
 
3. ชื่อ สกุล : นางสาวธัชชพร ไชยเจริญ  
   3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

 

   3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. อาหารเพื่อสุขภาพ
และโภชนาการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2559 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2547 
 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
อาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2543 

 

   3.3 ผลงานวิชาการ   

        3.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ไม่มี 
 

        3.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ, พิริญญา วงศ์วิวัฒน์, สุรศักดิ์ ทศกาญจน์ และ ธัชชพร ไชยเจริญ.  (2559).  “ผล

ของอุณหภูมิและเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพของลอดช่องไทยอบแห้ง”.  การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  ครั้งที่ 7.  หน้า: 168.  

เผยแพร่ผลงานโดยน าเสนอ ในการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “พลวัติวิจัย เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน”.  ครั้งที่ 7.  วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2558.  (168).  ภูเก็ต: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
 

อทิพันธ์ เสียมไหม, ณัฐพร รัตนพรรณ์, ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์, พิริญญา วงศ์วิวัฒน์, ธัชชพร ไชยเจริญ
, ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น และวรสันต์ โสภณ. (2559). “การคัดเลือกแบคทีเรียจากดินตะกอนปุา
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ชายเลนที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยใช้น้ าตาลเป็นแหล่งคาร์บอนและศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิต”. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8. หน้า: 77–85. 

เผยแพร่ผลงานโดยน าเสนอ ในการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย.  
ครั้งที่ 8.  วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559.  (77 - 85).  นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
 

         3.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม่มี 
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3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  7 ปี 
 
     3.5 ภาระงานสอน 
          3.5.1 วิชาเคมีอาหาร 
          3.5.2 วิชาการวิเคราะห์ทางอาหาร 
          3.5.3 วิชาสัมมนาส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
          3.5.4 วิชาขนมอบเบื้องต้น 
          3.5.5 วิชาหลักโภชนศาสตร์ 
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4. ชื่อ สกุล : นางสาวณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ  
   4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

 

   4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2547 
 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2540 

 
 

   4.3 ผลงานวิชาการ   

        4.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ไม่มี 
 

        4.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ, พิริญญา วงศ์วิวัฒน์, สุรศักดิ์ ทศกาญจน์ และ ธัชชพร ไชยเจริญ.  (2559).  “ผล

ของอุณหภูมิและเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพของลอดช่องไทยอบแห้ง”.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  ครั้งที่ 7.  หน้า: 168.  

เผยแพร่ผลงานโดยน าเสนอ ในการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “พลวัติวิจัย เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน”.  ครั้งที่ 7.  วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2558.  (168).  ภูเก็ต: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
 

         4.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม่มี 
 
 

   4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  11 ปี 
 
 

   4.5 ภาระงานสอน 
         4.5.1 วิชาการประกันคุณภาพอาหาร 1 
         4.5.2 วชิาการประกันคุณภาพอาหาร 2 
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         4.5.3 วชิาการแปรรูปอาหาร 1 
         4.5.4 วชิาการแปรรุปอาหาร 2 
         4.5.5 วชิาเทคโนโลยนีมและผลิตภัณฑ์นม 
         4.5.6 วิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 
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5. ชื่อ สกุล : นายอทิพันธ์ เสียมไหม  
   5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

 

   5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2554 

ปริญญาตรี วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2550 

 
 

   5.3 ผลงานวิชาการ          
      5.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
               ไม่มี 
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