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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์
หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2558 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่         คณะอุตสาหกรรมเกษตร       ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Packaging Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย     ช่ือเต็ม (ไทย)   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์)        
                 ช่ือย่อ (ไทย)    : ปร.ด.  (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)                   
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Packaging Technology)                 
                  ช่ือย่อ (อังกฤษ)  :  Ph.D. (Packaging Technology)     

3. วิชาเอก(ถ้ามี) 
 - 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หรือ 2.1 จ านวน 48 หน่วยกิต  แบบ 1.2 หรือ 2.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.1 หลักสูตร 3 ปี 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 และ 2.2 หลักสูตร 4 ปี 
 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลกัสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
  หลกัสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  ภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 20 

5.3 การรับนักศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลกัสูตรที่ได้รบัความร่วมมอืสนบัสนุนจากสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน............................................................................................................................... . 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน......................................................................................... 
  เป็นหลกัสูตรร่วมกบัสถาบันอื่น 
 ช่ือสถาบัน....................................................................... ประเทศ ............................................ 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ใหป้รญิญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจไดร้ับปรญิญาจากสองสถาบนั (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปรญิญา) 
  อื่น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................................................  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรใหม ่  ก าหนดเปิดสอนเดอืนสงิหาคม  พ.ศ. 2559 

  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่   
  ในคราวประชุมครัง้ที ่9(3/2558)  เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ .2558 

      ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครัง้ที ่369(7/2558) 
  เมื่อวันที ่ 10 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

  ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้าม)ี…………………………………………………… 
  เมื่อวันที.่.................. เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ในปีการศึกษา 2560 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) พนักงานฝ่ายผลิต/ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฝ่ายวางแผนและควบคุม

การผลิต/ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเกษตร 

2) นักวิชาการ/นักวิจัยและนักพัฒนาและออกแบบด้านบรรจุภัณฑ์ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3) เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
4) ครูและอาจารย์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
5) ผู้ประกอบการอิสระทางด้านการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต………….คณะ…………………………. 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  ..................................................................................................... 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ของประเทศไทยมีขนาดและมูลค่าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน 
โดยในปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 209,400 ล้านบาท  ส่วนปี 2556 มีมูลค่า 215,600 ล้านบาทโดยประมาณ  ซึ่งโดย
เฉลี่ยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศมีอัตราเติบโต 5 -7 % ต่อปี และคาดว่าภายหลังจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ จะยิ่งมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งข้ึน  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จัดเป็น
อุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญที่เช่ือมโยง  สนับสนุนกับภาคการผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญของประเทศ                           
ทั้งอุตสาหกรรมในกลุ่มเกษตรและอาหาร  อุตสาหกรรมในกลุ่มไม่ใช่อาหาร เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลคโทรนิค 
ช้ินส่วนรถยนต์ เป็นต้น  การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงในห่วงโซ่อุปทาน
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกัน เพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างคุณค่า (Value creation) ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ  ซึ่งภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ของประเทศ  โดยการสร้างสมดุลจากแรงผลักดัน 3 ประการ ได้แก่ ด้านสังคม  เศรษฐศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งด้านการผลิต เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรดา้น
การผลิตและด้านการออกแบบเชิงโครงสร้างให้เพียงพอ  การเพิ่มผลิตภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน          
การลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบ  การยกระดับมาตรฐานการผลิต  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 
3-1201-01341-19-2 ผศ. นายธรรมนูญ  โปรดปราน วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2537 

M.Sc. (Polymer Science and Engineering),  
 Lehigh U., U.S.A.,2542 
Ph.D. (Macromolecular Science and Engineering), 
 Case Western Reserve U., U.S.A., 2547 

3-1001-00614-64-1 อาจารย ์ นายศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),จุฬาลงกรณ์ฯ, 2539 
Ph.D. (Packaging), Michigan State U., U.S.A., 2545 

3-1011-00289-40-6 อาจารย ์ นางพรอุษา  จติพุทธ ิ วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2542 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์), ม.มหิดล, 2545 
Ph.D. (Materials Science and Engineering),  
  The Pennsylvania State U., U.S.A., 2553 
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ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สีเขียวที่สร้างจุดเด่น
ทางด้านนวัตกรรม  ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างสมดุล  
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมี ประมาณ    

65 ล้านคนนั้น  ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศที่มีการเช่ือมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นและธุรกิจอื่นๆในสายโซ่อุปทานอย่างชัดเจน  ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มข้ึนของธุรกิจค้าปลีก
โมเดิร์นเทรด  ซึ่งมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 6-7% ในปี 2556  การขยายตัวของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ  
และการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติ   ซึ่งเกิดควบคู่กับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและขยายวงกว้าง  ซึ่งสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปตามกลุ่มผู้บริโภค 
ได้แก่   

•  กลุ่มผู้บริโภคอายุ 65 ปีข้ึนไป (Aging consumer) ซึ่งต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้ใช้ได้ทุกเพศ
ทุกวัย  โดยมีความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้สูงอายุเป็นบรรทัดฐานและมีความปลอดภัย  
ก าจัดทิ้งได้ง่าย 

•  กลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาว (Younger generation consumer) ที่มีบุคลิกพึ่งพาเทคโนโลยี  เน้น
อารมณ์  มีความต้องการของตัวเองสูง  นวัตกรรมบรรจภัุณฑ์ที่ตอบสนองคือ บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความสุขผู้ซื้อ และแบ่งแยกเฉพาะส าหรับเพศ-วัยที่ต่างกัน  ผ่านสี  ดีไซน์  กราฟิกและฟังก์ช่ันการใช้
งานต่างๆ 

•  กลุ่มผู้บริโภคในเมืองใหญ่ (Urbanization consumer) ครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง  เร่งรีบในการ
เดินทาง  มีการใช้ชิวิตแบบ on-the-go เดินไป ใช้ไป รับประทานไป ในขณะเดียวกัน  พึ่งพา
อินเตอร์เน็ต  ซื้อสินค้าในโมเดิร์นเทรด  นิยมอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน  นวัตกรรม        
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองจะต้องมีฟังก์ช่ันการใช้งานที่สะดวก ใช้ครั้งเดียวทีละชุด  น้ าหนักเบาและ   
การออกแบบน่าสนใจ 

•  กลุ่มผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูง (Higher educated consumer) นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนอง
จะเน้นเรื่องคุณประโยชน์  คุณค่า ความปลอดภัย ผลิตจากธรรมชาติ  รักษ์สิ่งแวดล้อม บอกจุดเด่น 
มีมาตรฐานและรางวัลต่างๆ การันตี 

•  กลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อสูง (Rising income consumer) เป็นกลุ่มที่มีจ านวนไม่มากแต่มีรายได้สูง
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองคือ บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความสุขและความรู้สึกของผู้ซื้อ                  
ต้องผลิตน้อยหรือผลิตเฉพาะโอกาสพิเศษ จับจุดเด่นของเรื่องราวมาถ่ายทอดผ่านงานออกแบบ  
รูปแบบสวยหรู มีระดับ มีผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 

•  กลุ่มผู้บริโภคนักอนุรักษ์ (Save my world consumer) มักจะให้ความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆกนั  นวัตกรรมบรรจภัุณฑ์ที่ตอบสนองจะต้องให้ความส าคัญเรือ่ง 4R 
(Reduce  Reuse  Recycle  Renewable) ผลิตจากวัตถุดิบ ชีวภาพ การประหยัดพลังงาน        
พื้นที่จัดเก็บ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอีก 5 ปีจากนี้ไป จะก าหนดแนวโน้มการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในด้าน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ความสะดวกในการใช้งาน  และความสวยงามแตกต่าง
ของงานออกแบบ  ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  ซึ่งจะช่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ข้ันสูงในการให้ความรู้  พัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้เข้ากับบริบท      
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและอนาคต 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่ได้อธิบายในข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาให้สอดคลอ้ง
กับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเพื่อผลติบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญข้ันสูงให้เพียงพอต่อความต้องการและการพัฒนา
ในอุตสาหกรรม  แต่ในปัจจุบันมีเพียงคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพียงแห่งเดียวที่มี
หลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ โดยมีบัณฑิตจบการศึกษาโดยเฉลี่ยเพียง 1 คน/ปี                  
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการบุคลากรทางด้านบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน  ซึ่งจากการประมวลสถานการณ์ต่างๆ
ข้างต้น  ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้พัฒนา
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้ข้ึน  ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมัยใหมเ่พื่อให้เกดินวัตกรรมและการสรา้งคุณค่า  ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางบรรจุภัณฑ์  ทักษะ ความรู้ทางด้านวัสดุ บรรจุภัณฑ์ข้ันสูงและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีความรู้ทาง     
ด้านภาษา คอมพิวเตอร์และการจัดการที่ทันสมัย  ทักษะในการวิจัย พัฒนา และแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างเป็นระบบและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีทางบรรจุภัณฑ์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณธรรม 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ใ น ร ะ ย ะ  1 5  ปี ที่ ผ่ า น ม าภ า ค วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี วั ส ดุ ภั ณ ฑ์  ค ณ ะ อุ ต ส าห ก ร ร ม เ กษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร       
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก     
สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นก้าวส าคัญที่จะเป็นจุดแข็งในการผลิตบัณฑิตในระดับความเช่ียวชาญสูง                
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะเป็นเพียงหลักสูตรเดียวในสถาบันภูมิภาคของประเทศหรือหลักสูตร        
ที่ 2  ของประเทศที่มีศักยภาพและความเช่ียวชาญในการผลิตบัณฑิตในสาขาน้ี  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนและเสริมศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ                           
ที่ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยการผลิตบัณฑิต                   
จะมุ่งเน้นบัณฑิตที่สามารถเช่ือมโยงความรู้ทางเทคโนโลยี พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ที่เป็น    
องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม  โดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องในท้องถ่ินและประเทศ  เกื้อกูลต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  บริการวิชาการให้กับสาธารณะอันน าไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม  มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
อันดีงาม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 □   หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 

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

 □   หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
  857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Marketing) 
 857-534 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Entrepreneurship) 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับแผนการเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาเลือกที่เปิดสอนโดย

คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
3) แต่งตั้งผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้   
ความสามารถในการวิจัย  เพื่อน าองค์ความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุชีวภาพและวัสดุสังเคราะห์ 
รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนานวัตกรรม                  
บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่และการสร้างคุณค่า  โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มข้ึน พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
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1.2 ความส าคัญ 

ในสังคมปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ  ผู้บริโภค
นอกจากจะมีความต้องการความสวยงามภายนอกของตัวบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  การออกแบบ  พัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงจ าต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน      
ความต้องการดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสทางสังคมในปัจจุบัน  ส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปจัดจ าหน่ายประเทศต่างๆ
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ  ด้วย  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่และการสร้างคุณค่าด้วยบรรจุภัณฑ์จึงต้องควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม
เช่นกัน   ซึ่งจัดว่าเป็นหลักการที่ส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากบรรจุภัณฑ์นอกจากจะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีสมบูรณ์ 
สดใหม่ สวยงาม และถูกสุขอนามัยก่อนถึงมือผู้บริโภค ยังช่วยส่งเสริมให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่ดึงดูดใจของ 
ผู้ซื้อ  ซึ่งในปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วได้คิดค้นเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบ
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามการใช้งาน สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค และให้ความส าคัญต่อการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ พร้อมทั้งความสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในเชิงพาณิชย์ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อุตสาหกรรมอาหารของไทย  มีการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการประยุกต์ใช้งาน  
ที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทั้งเพื่อการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ  และเตรียมพร้อม     
เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดการขยายผลในการพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความสามารถในการผลิต ความพร้อมของ
เทคโนโลยี  การพัฒนา  ผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญข้ันสูงในด้านวิจัย คิดค้นและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวข้างต้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเ กษตร        
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้เป็นหลักสูตรที่มีการน าความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการ      
วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงออกแบบโครงสร้างของ   
วัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อันน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม   ในปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยี วัสดุภัณฑ์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร                     
วิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุ ภัณฑ์  ดังนั้นการขอเปิดหลักสูตร              
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้  จะช่วยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยข้ันสูง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจภัุณฑ์ เพื่อการสร้างและพฒันาองค์ความรู้ทางวิชาการข้ันสงู ที่มีความทันสมัย  ตลอดจน
เพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
อนาคตอันใกล้ 

1.3 วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 (1) มีความรู้และมีความสามารถในการบูรณาการและเช่ือมโยงความรู้ในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ข้ัน

สูงเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม  
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(2)  มีทักษะด้านการวิจัยข้ันสูง  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ รวมทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

(3)  มีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ในการท างานทั้งในระดับของ
ผู้ประกอบการ นักวิจัยและนักวิชาการ 

(4) สร้างนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์  องค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  โดยเน้นการแก้ปัญหาและการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(5) มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (3 ป)ี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ สกอ. และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

1. การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชน 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ 

4. ส ารวจความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 

1. แผนและเอกสารการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 4 ป ี

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 
 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงและมี
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตร   

 

1. สนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของ
 อาจารย์   
2. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ 
   ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ท างานบริการวิชาการ
 แก่หน่วยงานภายนอก 
 

 

1. แผนการศึกษาต่อและการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

2. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/  
สั มมนา / ศึ กษาดู ง าน  ทั้ ง ใ นและ
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

3. จ านวนกิจกรรม และอาจารย์ที่ให้การ
 บริการวิชาการและ/หรือทุนวิจัย 
    จ านวน 2 ทุนต่อปี 
 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็น active learning 

1. ก าหนดเป้าหมายรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning 

2. เ พิ่ มพู นทั กษะและ แล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ของคณาจารย์ 
 

1. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning อย่าง
น้อย 2 รายวิชา 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ
เรียนการสอนแบบ active learning 
อย่างน้อย 2 รายวิชา 

3. แผนการเพิ่มพูนทักษะ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

 

1. เ พิ่ มพู นทั กษะและ แล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

1. แผนการเพิ่มพูนทักษะ การจัดการ
เ รี ยนการสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนย์กลาง 

2. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

การประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนใน
แผนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

3. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เ รี ยนการสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนย์กลางและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลเพื่อให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

2. ก าหนดให้ มีการ จัดการ เ รี ยนรู้ และ การ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกวิชา 

 
 
3. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

1. จ านวนโครงการและจ านวนอาจารย์ที่
ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้และ
ประเ มินผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ร าย ง านผลการด า เ นิ นการของ
รายวิชา (มคอ.5) 

 

6. พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอน 
ที่จ าเป็น อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.ก าหนดแผนความต้องการและงบประมาณ 
  เพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนที่  
  สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

 

1. รายการทรัพยากรการเรียนการสอน 
    ที่จ าเป็นในแต่ละปีการศึกษา 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ 
ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(ภาคผนวก ฉ) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน    
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคต้น  เดือนสงิหาคม–ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  หลักสูตรแบบ1 

- แบบ 1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ
เทียบเท่า ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.50 จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

- ผลงานตีพิมพ์ทางด้านวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 

- มีประสบการณ์การวิจัยหรือท างานในสาขาวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี 

- แบบ 1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือเทียบเท่า 

2.2.2  หลักสูตรแบบ2 
- แบบ 2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

- แบบ 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของ   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือเทียบเท่า   

ทั้งนี้การรับเข้าของทั้งสองแผนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาร่วมกับดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เนื่องจากหลักสูตรสามารถเปิดรบันักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่แตกต่างกันจึงพบปญัหา
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่แตกต่างกันได้แก่ 

1. นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
2. นักศึกษาขาด/ต้องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3. นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้  ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอยา่งเป็นระบบ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบประมวลความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์  

หากผลการสอบได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน       
855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์   และ 855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โดยไม่นับหน่วยกิต  

2. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชา 855-693 สัมมนา 1, 855-694 สัมมนา 2, 855-695 
สัมมนา 3 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการได้
พัฒนาทักษะการอ่านบทความและน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ 

3. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเพื่อพัฒนาตัวเอง เช่น กิจกรรม Journal club           
ที่เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  น าเสนอบทความ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับปริญญาเอก 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปี่ที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 

 
 
 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
280,000 560,000 840,000 840,000 840,000 

ค่าลงทะเบียน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 269,600 539,100 808,700 808,700 808,700 

รวมรายรับ 549,600 1,099,100 1,648,700 1,648,700 1,648,700 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,802,280 1,910,416 2,025,041 2,146,543 2,275,336 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
    (ไม่รวม 3) 

329,730 725,406 1,088,109 1,088,109 1,088,109 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดบั
มหาวิทยาลัย 

- - - - - 

รวม (ก) 2,132,010 2,635,822 3,113,150 3,234,652 3,363,445 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 

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

รวม (ก) + (ข) 2,232,010 2,785,822 3,263,150 3,434,652 3,563,445 

จ านวนนักศึกษา  5 10 15 15 15 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 446,402 278,582 217,543 228,977 237,563 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรปริญญาเอกแบ่งเป็น 2 แผน คือ 

-  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และก าหนดให้
ลงทะเบียนรายวิชา 855-693 สัมมนา 1, 855-694 สัมมนา 2, 855-695 สัมมนา 3  และเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการเพิ่มเติม  โดยไม่นับหน่วยกิต   

-  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีทั้งการเรียนรายวิชาต่างๆและท าวิทยานิพนธ์  
 

3.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต  (แบบ 1.1 หรือ 2.1) 
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต  (แบบ 1.2 หรือ 2.2) 
 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 แบบ 1.1     48 หน่วยกิต 

-  วิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 
-*สัมมนา 1      1 หน่วยกิต 
-*สัมมนา 2      1 หน่วยกิต 
-*สัมมนา 3      1 หน่วยกิต 
 
 แบบ 1.2     72 หน่วยกิต 

-  วิทยานิพนธ์     72 หน่วยกิต 
-*สัมมนา 1      1 หน่วยกิต 
-*สัมมนา 2      1 หน่วยกิต 
-*สัมมนา 3      1 หน่วยกิต 

*ไม่นับหน่วยกิต 
 
 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา  ซึ่งเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 แบบ 2.1     48 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ       6 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
      
 แบบ 2.2     72 หน่วยกิต 

-  หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต 
-  หมวดวิชาเลือก     12 หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 

 
 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา  ซึ่งเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.3 รายวิชา 

3.3.1 ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 
   ก. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน     4 หน่วยกิต 

 *855-501 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
   (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
   (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่จบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พื้นฐานไม่ผ่านในข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษา โดยไม่นับ
หน่วยกิต 
  

  ข. หมวดวิชาบังคับ      48 หน่วยกิต 
 855-948 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
    (Thesis)  
 *855-693  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
    (Seminar I)  
 *855-694  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
                                     (Seminar II) 
 *855-695  สัมมนา 3 1(0-2-1) 
  (Seminar III) 
 *ไม่นับหน่วยกิต 

  
3.3.2 ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2 
   ก. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน     4 หน่วยกิต 

 *855-501 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
   (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่จบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พื้นฐานไม่ผ่านในข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต 
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  ข. หมวดวิชาบังคับ      72 หน่วยกิต 
 855-972 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
  (Thesis)  
 *855-693  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
  (Seminar I)  
 *855-694  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
  (Seminar II) 
 *855-695  สัมมนา 3 1(0-2-1) 
  (Seminar III) 
 *ไม่นับหน่วยกิต 
 

3.3.3 ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 
   ก. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน     4 หน่วยกิต 

  *855-501 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
  (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่จบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พื้นฐานไม่ผ่านในข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต 
  

  ข. หมวดวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 855-691  เทคนิควิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Research Techniques in Packaging Technology)  
 855-693 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
  (Seminar I)  
 855-694 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
  (Seminar II) 
 855-695 สัมมนา 3 1(0-2-1) 
  (Seminar III) 
    

                     ค. หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

1) รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 3หน่วยกิต) 
  

1.1) หมวดวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
 855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษข้ันสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Pulp and Paper Technology in Packaging) 
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 855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Printing Technology) 
 855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ 3(3-0-6) 
  (Paper Additives) 
 1.2) หมวดวิชาเทคโนโลยพีอลเิมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 855-523 วัสดุพอลเิมอร์คอมพอสิตข้ันสงูในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Polymer Composite Materials in Packaging) 
 855-524 วัสดุพอลเิมอร์ที่มสีมบัติการขวางกั้นสงูในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 
 855-525 พอลเิมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Biopolymer Based Packaging) 
 855-526 ฟิลม์บริโภคได้จากโปรตีน 3(3-0-6) 
  (Protein Based Edible Films) 
 855-621 ฟิลม์ย่อยสลายได้จากแป้ง 3(3-0-6) 
  (Starch-based Biodegradable Films) 
 1.3)  หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการออกแบบ 
 855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ข้ันสงู 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Dynamics) 
 855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ันสงู 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Design) 
 855-543 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลลเิจนท์ 3(3-0-6) 
  (Active and Intelligent Packaging Technology) 
 855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Coating Technology in Packaging) 
 855-641 ปรากฏการณ์การเคลือ่นย้ายมวลสารของบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Migration Phenomena in Packaging) 
 855-642 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 3(3-0-6) 
  (Technology of Adhesion and Adhesives) 
 855-643 นาโนเทคโนโลยสี าหรับบรรจุภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
  (Nanotechnology in Packaging) 
 1.4) หมวดวิชาเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์อาหาร 
 855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารข้ันสงู 3(2-3-4) 
  (Advanced Food Packaging) 
 855-552 บรรจุภัณฑ์รกัษาสิ่งแวดลอ้ม 3(2-3-4) 
  (Green Packaging) 
 855-651 การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมนิอายุ 
                                   การเก็บรักษา                                                           3(3-0-6) 
 (Permeability of Packaging Material and Shelf life Evaluation) 
 1.5) หมวดวิชาวิจัย สัมมนา และหัวข้อพิเศษ 
 855-692 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Material and Packaging Technology) 
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  2)  รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะ/ ภาควิชา และหลักสูตรอื่น 
                      850-515 เทคโนโลยีแป้ง 3(2-3-4) 
                                   (Starch Technology) 
  850-517 สมบัตทิางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
                                   (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 
 857-516  การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4)  
  (Productivity Management in Agro-Industry) 
  857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Marketing) 
 857-534 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Entrepreneurship) 
 หมายเหตุ 

 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยได้  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา 
 

 ง. วิทยานิพนธ ์    
 855-936 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)  
  (Thesis) 
  

3.3.4 ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 
   ก. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน     4 หน่วยกิต 

 *855-501 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
  (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่จบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พื้นฐานไม่ผ่านในข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษา  โดยไม่นับ
หน่วยกิต 
  

                     ข. หมวดวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต 
 855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Material Technology)  
 855-522 การวิเคราะห์วัสดบุรรจุภัณฑ์ข้ันสงู 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Material Analysis) 
 855-691  เทคนิควิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Research Techniques in Packaging Technology)  
 855-693 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
  (Seminar I) 
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 855-694 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
  (Seminar II) 
 855-695 สัมมนา 3 1(0-2-1) 
  (Seminar III) 
    

                  ค. หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

1) รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต) 
  

1.1) หมวดวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 
 855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษข้ันสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Pulp and Paper Technology in Packaging)  
 855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Printing Technology) 
 855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ 3(3-0-6) 
  (Paper Additives) 
 1.2) หมวดวิชาเทคโนโลยพีอลเิมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 855-523 วัสดุพอลเิมอร์คอมพอสิตข้ันสงูในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Polymer Composite Materials in Packaging) 
 855-524 วัสดุพอลเิมอร์ที่มสีมบัติการขวางกั้นสงูในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 
 855-525 พอลเิมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Biopolymer Based Packaging) 
 855-526 ฟิลม์บริโภคได้จากโปรตีน 3(3-0-6) 
  (Protein Based Edible Films) 
 855-621  ฟิล์มย่อยสลายได้จากแปง้ 3(3-0-6) 
  (Starch-based Biodegradable Films) 
 1.3)  หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการออกแบบ 
 855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ข้ันสงู 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Dynamics) 
 855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ันสงู 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Design) 
 855-543 เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลลเิจนท์ 3(3-0-6) 
  (Active and Intelligent Packaging Technology) 
 855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Coating Technology in Packaging) 
 855-641 ปรากฏการณ์การเคลือ่นย้ายมวลสารของบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Migration Phenomena in Packaging) 
 855-642 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 3(3-0-6) 
  (Technology of Adhesion and Adhesives) 
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 855-643 นาโนเทคโนโลยสี าหรับบรรจุภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
  (Nanotechnology in Packaging) 
 1.4) หมวดวิชาเทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์อาหาร 
 855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารข้ันสงู 3(2-3-4) 
  (Advanced Food Packaging) 
 855-552 บรรจุภัณฑ์รกัษาสิ่งแวดลอ้ม 3(2-3-4) 
  (Green Packaging) 
 855-651 การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมนิอายุ 
                                   การเก็บรักษา                                                           3(3-0-6) 
  (Permeability of Packaging Material and Shelf life Evaluation) 
 1.5) หมวดวิชาวิจัย สัมมนา และหัวข้อพิเศษ 
 855-692 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Material and Packaging Technology) 
 
  2)  รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะ/ ภาควิชา และหลักสูตรอื่น 
 850-515 เทคโนโลยีแปง้ 3(2-3-4) 
                                   (Starch Technology) 
  850-517 สมบัตทิางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
                                   (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 
 857-516  การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4)  
  (Productivity Management in Agro-Industry) 
  857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Marketing) 
 857-534 การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Entrepreneurship) 
 หมายเหตุ 

 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยได้  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา 

 
  ง. วิทยานิพนธ ์    
 855-948 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0)  
  (Thesis) 
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 3.4 ค าอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิต 

3.4.1  ความหมายของรหัสวิชา 
 

   รหสัวิชา ประกอบด้วยรหสัตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอ่ไปนี้   
เลขรหัส 3 ตัวแรก  เป็นรหัสประจ าสาขาวิชา แบ่งเป็น 
  850 คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  855 คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 
  857 คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
เลขรหัส3 ตัวหลังมีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง ช้ันปีตามแผนการศึกษา (เลข1-4 เป็นวิชาระดับปริญญาตรี 
    5 เป็นวิชาระดับปริญญาโท   และ 6 เป็นวิชาระดับปริญญาเอก) 
เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

0 หมวดวิชาพื้นฐาน 
1 หมวดเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 

  2 หมวดเทคโนโลยีพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
  3 หมวดเทคโนโลยีแก้วและโลหะ 
  4 หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมและการออกแบบ 
  5 หมวดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 
  9 หมวดวิจัยสัมมนาและหัวข้อพิเศษ 
เลขรหัส ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 
ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

เลขรหัส ตัวที่ 4  หมายถึง รหัสประจ าระดับการศึกษา 
  เลข  8   หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโท 
  เลข  9 หมายถึงวิชาในระดับปริญญาเอก 
เลขรหัส ตัวที่ 5-6 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามที่หลักสูตรก าหนด   เช่น   
  948 คือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  
  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรคือ 48 หน่วยกิต 

 

 3.4.2 ความหมายของจ านวนหน่วยกิตตัวอย่างเช่น   3(2-3-4)    มีความหมายของตัวเลขดังนี ้
 ตัวเลขที่ 1   (3)  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2   (2) หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงบรรยายหรือสัมมนาต่อสปัดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3   (3) หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห ์
 ตัวเลขที่ 4   (4) หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห ์
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3.5 แผนการศึกษา 
 

3.5.1 ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 

ปีที ่
ภาค
การ
ศึก
ษาที่ 

ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ 
ปริญญาโท (แบบ 1.1) 

ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (แบบ 1.2) 

1 1 855-948 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 855-972 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต 
2 855-948 

*855-693  
วิทยานิพนธ์ 
 สัมมนา 1 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

855-972 
*855-693 

วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 1 

9 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
2 1 855-948 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 855-972 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

2 855-948 
*855-694 

วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 2 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

855-972 
 

วิทยานิพนธ์ 
 

12 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 
3 1 855-948 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 855-972 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

2 855-948 
*855-695 

วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 3 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

855-972 
*855-694 

วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 2 

12 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต 
4 1 -  855-972 วิทยานิพนธ์ 5 หน่วยกิต 

2 -  855-972 
*855-695 

วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 3 

5 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

  รวม 10  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

 
  *หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



22 

 
3.5.2  ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรแบบ 2 

ปีที ่ ภาค
การศึกษาที ่

ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ 
ปริญญาโท (แบบ 2.1) 

ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (แบบ 2.2) 

1 
 
 
 
 

1 855-691 เทคนิควิจัย 
ข้ันสูงทาง 
เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ ์

  3 หน่วยกิต 855-521 เทคโนโลยีวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ข้ัน
สูง 

3 หน่วยกิต 

 .............. 
855-693 

วิชาเลือก 
สัมมนา 1 

3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

855-522 
 
 
855-691 
 
 
 
 
................ 

การวิเคราะห์
วัสดุบรรจุภัณฑ์
ข้ันสูง 
เทคนิควิจัย 
ข้ันสูงทาง 
เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ ์
วิชาเลือก 

3 หน่วยกิต 
 
 
3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
3 หน่วยกิต                               

รวม 7 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
2 .............. 

855-936 
วิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

3 หน่วยกิต 
8  หน่วยกิต 

.................

.................
855-693 

วิชาเลือก   
วิชาเลือก
สัมมนา 1 

3 หน่วยกิต  
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 รวม  11 หน่วยกิต รวม  7 หน่วยกิต 
2 1 855-936 วิทยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต ................

855-948 
 

วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ 
 

3   หน่วยกิต  
6 หน่วยกิต 

รวม 9  หน่วยกิต รวม 9  หน่วยกิต 
 2 855-694 

855-936 
สัมมนา 2 
วิทยานิพนธ์  

1  หน่วยกิต 
9  หนว่ยกิต 

855-948 วิทยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต 

       รวม  10  หน่วยกิต รวม  9  หน่วยกิต 
3 1 855-936 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 855-948 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 รวม  6 หน่วยกิต รวม  10 หน่วยกิต 
2 855-695 สัมมนา 3 1  หน่วยกิต 855-694 สัมมนา 2 1  หน่วยกิต 
 855-936 วิทยานิพนธ์ 4  หน่วยกิต 855-948 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 5  หน่วยกิต รวม 11 หน่วยกิต 
4 1 -  855-948 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

   รวม  8  หน่วยกิต 
2 -  855-948 

855-695 
วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 3 

5 หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 

  รวม 6  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

 
3.6 ค าอธิบายรายวิชา 

  อยู่ในภาคผนวก ก 
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3.7 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี –โท - เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา,  

ปีทีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 3-1201-01341-19-2 ผศ. นายธรรมนูญ  โปรดปราน วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 

         2537 
M.Sc. (Polymer Science  and Engineering), 
         Lehigh U., U.S.A., 2542 
Ph.D. (Macromolecular Science and 
         Engineering), Case Western Reserve 
         U., U.S.A., 2547 

ภาคผนวก 

ง 

2 3-7099-00159-28-2 ผศ. นายพิทยา  อดุลยธรรม 
 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, 
          2522 
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร),  
         ม.เกษตรศาสตร์, 2536 
Ph.D. (Food Science), U. of Leeds, 
         U.K., 2544 

ภาคผนวก 
ง 

3 3-9098-00136-61-1 ผศ. นางเสาวคนธ์  วฒันจันทร์ วทบ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 
        2534 
M.Sc. (Food Science and Technology),  
         U. of Putra, Malaysia, 2541 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), ม.สงขลานครินทร์,  
        2547 

ภาคผนวก 
ง 

4 3-1001-00614-64-1 อาจารย ์ นายศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 
         2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์ฯ, 
         2539 
Ph.D. (Packaging), Michigan State U., U.S.A., 
         2545 

ภาคผนวก 

ง 

5 3-1011-00289-40-6 อาจารย ์ นางพรอุษา  จติพุทธ ิ วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2542 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
         ม.มหิดล, 2545 
Ph.D. (Materials Science and Engineering), 
         The Pennsylvania State U., U.S.A., 
         2553 

ภาคผนวก 

ง 
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3.7.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับ ตรี –โท - เอก(สาขาวิชา), 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา, ปีทีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 3-9405-00142-10-2 รศ. นายเถวยีน  วิทยา วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 
         2537 
วท.ม. (เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมง),  
         ม.สงขลานครินทร์, 2541 
ปร.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จฬุาลงกรณ์ฯ, 
         2547 

ภาคผนวก               
จ 
 

2 3-9001-00120-48-9 รศ. นายวิโรจน์  ยูรวงศ ์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์,  
         2532 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), สถาบันเทคโนโลย ี
         พระจอมเกล้าธนบุรี, 2537 
Ph.D. (Food  Engineering), U. of Reading,  
         U.K., 2544 

ภาคผนวก                  
จ 
 

3 3-9599-00249-30-1 
 

รศ. นายวรัญญู  ศรีเดช 
 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 
          2533 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร),จุฬาลงกรณ์ฯ, 2537 
D.Tech.Sci. (Pulp and Paper Technology), 
         Asian Institute of Technology, 2548 

ภาคผนวก                 
จ 
 

4 3-9098-00494-63-1 ผศ. นางปิยรัตน์  
ศิริวงศ์ไพศาล 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 
         2535 
วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร), สถาบันเทคโนโลย ี
         พระจอมเกล้าธนบุรี, 2538 
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จฬุาลงกรณ์ฯ,  
         2547 

ภาคผนวก                   
จ 
 

5 3-2401-00484-08-8 อาจารย ์ นายวรพงษ์  
อัศวเกศมณี 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง), ม.บูรพา, 2534 
วท.ม. (เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมง),  
         ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
ปร.ด. (พฒันาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร),  
         ม.เกษตรศาสตร์, 2548 

ภาคผนวก                 
จ 
 

6 3-4199-00484-21-6 อาจารย ์ นายสุรสิทธ์ิ                    
ประสารปราน 

วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.ขอนแก่น, 2525 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), สถาบันเทคโนโลย ี
         พระจอมเกล้าธนบุรี, 2530 

ภาคผนวก              
จ 

7 3-90110-060680-3 อาจารย ์ นายสมพร  นิลมณี วท.บ. (สถาปัตยกรรม), ม.ราชภัฏจันทรเกษม, 
         2539 
คอ.ม. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยี      
         พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั, 
         2544 

ภาคผนวก                    
จ 
 

8 3-1001-0079361-8 อาจารย ์ นายพรสถติ  สุขช ู วท.บ. (เคมี), ม.มหดิล, 2547 
วท.ม. (เคมีวเิคราะหแ์ละเคมีอนินทรียป์ระยุกต์), 
         ม.มหิดล, 2551 
Ph.D. (Materials Science), U. of Wisconsin- 
         Madison, U.S.A., 2555 

ภาคผนวก                   
จ 

9 3-8012-00700-94-2 อาจารย ์ นางสาวมณฑิรา   

เอียดเสน 

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

ภาคผนวก                      
จ 
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นอกจากนีจ้ะเชิญอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มปีระสบการณ์ในการสอนระดบับัณฑิตศึกษาเพื่อร่วมสอน 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
1. นักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 
 ส าหรับหลักสูตรแบบ1 และภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ส าหรับหลักสูตรแบบ2 
 หรือ สอดคล้องตามแนวปฏิบัติเรื่องการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา 
2. นักศึกษาต้องมีการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ อาจน าเสนอในรูปแบบการลงทะเบียนใน 
 รายวิชาสัมมนา จ านวน 3 ครั้ง ดังนี ้

2.1 แบบ 1.1 และ 2.1 
- ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 1 ภายในปีการศึกษาที่ 1  
- ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 2 ภายในปีการศึกษาที่ 2  
- ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 3 ภายในปีการศึกษาที่ 3  

2.2 แบบ 1.2 และ 2.2 
- ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 1 ภายในปีการศึกษาที่ 1  
- ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 2 ภายในปีการศึกษาที่ 3  
- ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 3 ภายในปีการศึกษาที่ 4 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ระดับเช่ียวชาญ 
 2. สามารถด าเนินการวิจัยเชิงลึกเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
 3. สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย  ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 4. สามารถประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีรวมทั้งมีจริยธรรมและคุณธรรม 
 5.  มีความสามารถบูรณาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

5.3 ช่วงเวลา  
     5.3.1    แบบ 1 แบบ 1.1 :  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา ที่ 1  -   ภาคการศึกษาที่  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 3   
               แบบ 1 แบบ 1.2 :  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา ที่ 1  -   ภาคการศึกษาที่  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 4 
     5.3.2    แบบ 2 แบบ 2.1 : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา ที่ 1  -   ภาคการศึกษาที่  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 3 
               แบบ 2 แบบ 2.2 :  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา ที่ 2  -   ภาคการศึกษาที่  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต  
    5.4.1 แบบ 1 แบบ 1.1 : 48 หน่วยกิต 
           แบบ 1 แบบ 1.2 : 72 หน่วยกิต 
    5.4.2 แบบ 2 แบบ 2.1 : 48 หน่วยกิต 
               แบบ 1 แบบ 2.2 : 72 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 
 1. ส ารวจ รวบรวม ประสานงาน เกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จากหน่วยงาน 
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. แจ้งหัวข้อวิจัยเพื่อก าหนดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 3. เร่งรัดให้นักศึกษาเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านทักษะการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่น 
 เสวนาวิชาการ (Journal club) 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการรายงาน/การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
2) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการท าวิจัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4) ข้อก าหนดอื่นๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้  
ภาษาอังกฤษ 

1. ก าหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. จัดกิจกรรมทั้งในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียนที่ส่งเสริมการใช้
 ภาษาอังกฤษ 
3. เ ข้ าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษของคณะ/
 มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
 ต่างประเทศ 

 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกจิทีห่นึ่ง 
 
 
 
 
 
 
4. ทักษะการเผยแพรผ่ลงานวิจัย และ
การต่อยอดองค์ความรู้อย่างเหมาะสม 

1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
 การสืบค้นองค์ความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ  
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
 คณะ/มหาวิทยาลัย 
 
1. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
 ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
 เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
 ที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
    สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
 
1. สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ/หรือ  
 การประกวดผลงาน/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมใหม่ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้น ในแต่ละวิชาจ าเป็นต้องมีการสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) มีจิตสาธารณะ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การเข้าช้ันเรียน/การ

ส่งงานตรงเวลา และการแต่งกายอย่างเหมาะสมต่อกาลเทศะ เป็นต้น 
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม และการรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอยา่ง

ที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และ

ยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
5) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกวิชา รวมทั้งการท าตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน เช่น 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
2) ประเมินจากการมีวินัยในการท างานและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การฝึกปฏิบัติและการท างานวิจัย 

 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โดยแบ่งประเด็นมาตรฐานความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจภัุณฑ์ ที่ครอบคลุมถึงความส าคัญ สมบัติและการ

ประยุกต์ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากชีวภาพและวัสดุสังเคราะห์เพื่อบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างของวัสดุ       
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ 

2) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์การวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ด้วยกระบวนการวิจัย รวมทั้งสามารถท างานวิจัยเชิงลึกและการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ได้ 

3) มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ให้สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้  
เป็นต้น 

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆ 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรม 
3) จัดให้กิจกรรมในการจัดท ารายงาน/โครงงาน/กรณีศึกษา/การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาใน

สถานประกอบการ 
 

         2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัตงิานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดย

ครอบคลมุการประเมินผลด้านความรู้ทัง้ในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน เช่น 
1) การทดสอบยอ่ยการสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า/การวิเคราะหก์รณีศึกษา/การท าโครงงาน 
3) การน าเสนอผลงานการศึกษา/การวิจัย 
4) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิของวิทยานิพนธ์ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและสามารถท างานในสาขารวมถึงสามารถประกอบวิชาชีพได้
โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 

1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
2) น าความรู้ในศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ

สร้างสรรค์ 
3) มีความสามารถในการค้นคว้าองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและลึก 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปญัหา ทัง้ระดบับุคคลและ

ระดับกลุ่ม เช่น การตอบค าถามหรือการสะท้อนความคิดเปน็รายบุคคล การอภิปรายกลุม่ การ
ท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงงาน การทดลอง สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

2) จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ทั้งในห้องปฏิบัติการและใน
สถานการณ์จริงของสถานประกอบการ ให้นักศึกษามีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
1) การเขียนรายงาน 
2) การฝึกปฏิบัติและการท างานวิจัย 
3) การทดสอบความสามารถของนักศึกษาในการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา/สถานการณ์

จ าลอง 
4) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5) การน าเสนอผลงานการศึกษา/การวิจัย 
6) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
เนื่องจากนักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลากหลาย 

ดังนั้น จ าเป็นต้องสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้า
กับกลุ่มคนต่างๆ ทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

1) มีภาวะผู้น า สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง องค์กรและสังคม 
3) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
2) จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้นภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เช่น การปฏิบัติงานสหกจิ

ศึกษา เป็นต้น 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ภาวะ

ผู้น า เป็นต้น ในรายวิชาต่างๆ 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอ

รายงาน/ผลงาน 
2) ประเมินความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) ประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ันเรียน/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้รับผิดชอบจากสถาน

ประกอบการ 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ

เขียน ระหว่างกลุ่มผู้เรียน ผู้สอน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิให้นักศึกษาได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่น าเสนอ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง/เสมือนจริง/

กรณีศึกษา และน าเสนอการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง  
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานการศึกษา/กรณีศึกษา/การท าโครงงาน/

ความก้าวหน้าของการวิจัย 
2) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน/บทความ/วิทยานิพนธ์ 
3) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4) ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติ เพื่ออธิบาย เพื่อการ

อธิบายผลงานการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum   Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
คุณธรรม จริยธรรม (ตามข้อ 2.1.1)  

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) มีจิตสาธารณะ 

 

ความรู้ (ตามข้อ 2.2.1) 
1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจภัุณฑ์ ที่ครอบคลุมถึงความส าคัญ สมบัติและการ

ประยุกต์ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากชีวภาพและวัสดุสังเคราะห์เพื่อบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างของวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ 

2)  มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์การวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ด้วยกระบวนการวิจัย  รวมทั้งสามารถท างานวิจัยเชิงลึกและการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ได้ 

3)  มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ให้สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้  
เป็นต้น 

               4)   ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
 ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ทักษะทางปัญญา (ตามข้อ 2.3.1) 
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
2) น าความรู้ในศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ

สร้างสรรค์ 
3) มีความสามารถในการค้นคว้าองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและลึก 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.4.1) 
1) มีภาวะผู้น า สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง องค์กรและสังคม 
3) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 2.5.1) 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
●ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

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

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ● ● ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ 
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
             บรรจุภัณฑ์ ● ● ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ 
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและ 
            กระดาษข้ันสูงใน 
            บรรจุภัณฑ์ 

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

855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ 
             ข้ันสูง ○ ● ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 
855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ ● ● ○ ○  ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
855-521 เทคโนโลยีวัสด ุ
            บรรจุภัณฑ์ข้ันสงู ● ● ○ ○  ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
855-522 การวิเคราะห์วัสด ุ
            บรรจุภัณฑ์ข้ันสงู 

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

855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิต 
            ข้ันสูงในบรรจุภัณฑ ์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

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

855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติ 
             การขวางกั้นสูงใน 
             บรรจุภัณฑ์ 

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

855-525 พอลิเมอร์ชีวภาพ 
            ส าหรับบรรจุภัณฑ์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-526 ฟิล์มบริโภคได ้
            จากโปรตีน ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-541 พลศาสตร์ของ 
            บรรจุภัณฑ์ข้ันสงู ● ● ○ ●  ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
            ข้ันสูง ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● 

855-543 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
            แบบแอคทีฟและอิน 
            เทลลิเจนท์ 

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

855-544 เทคโนโลยีการเคลือบ 
            ส าหรับบรรจุภัณฑ์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารข้ันสูง ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

855-552 บรรจุภัณฑ์รกัษา 
            สิ่งแวดล้อม ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

855-621 ฟิล์มย่อยสลายได ้
            จากแป้ง ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

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

855-641 ปรากฏการณ์การ 
            เคลื่อนย้ายมวลสาร 
            ของบรรจุภัณฑ์ 

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

855-642 เทคโนโลยีการยึด 
            ติดและกาว ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-643 นาโนเทคโนโลยี 
            ส าหรับบรรจุภัณฑ์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-651 การซึมผ่านได้ของวัสด ุ
            บรรจุภัณฑ์และการ 
            ประเมินอายกุารเก็บ 
            รักษา 

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

855-691 เทคนิควิจัยข้ันสูงทาง 
            เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-692 หัวข้อเฉพาะทาง 
            เทคโนโลยีวัสดุและ 
            บรรจุภัณฑ์             

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

855-693 สัมมนา 1 ● ○ ● ○  ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

855-694 สัมมนา 2 ● ○ ● ○  ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

855-695 สัมมนา 3 ● ○ ● ○  ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี

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

855-936 วิทยานิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

855-948 วิทยานิพนธ์ 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

855-972 วิทยานิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

850-515 เทคโนโลยีแป้ง ● ○ ●  ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 
850-517 สมบัตทิางกายภาพและ 
             วิศวกรรมของอาหาร 
             และวัสดุชีวภาพ 

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

857-516 การจัดการเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพในอุตสาหกรรม
เกษตร 

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

857-532 การตลาด            
อุตสาหกรรมเกษตร ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● 

857-534 การเป็นผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 

1) การทวนสอบในรายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 
- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชา 
- มีคณะกรรมการประเมินและรับรองผลระดับคะแนน 

2) การทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมี
คณะกรรมการประเมินการน าเสนอสัมมนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 

3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา อาจด าเนินการดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้  
1) ภาวการณ์ได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ  ความมั่นใจของ          
ดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น 

2) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 

3) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่นปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 

4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของดุษฎีบัณฑิตที่จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ 

5) การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งอาทิ (ก) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ข) 
จ านวนสิทธิบัตร, (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพือ่สังคมและประเทศชาติ, (ง) จ านวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
   การเตรียมการในระดบัมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทกุคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทกุคนต้องได้รบัการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3) จัดเตรียมเอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรม์อบแก่คณะ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษา

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
    การเตรียมการในระดับคณะ  

1) จัดเตรียมความพร้อมด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2) คณะเผยแพร่เอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์แก่อาจารย์ใหม่ทกุคน 
3) มีการปฐมนเิทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ใหม้ีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ/ภาควิชา ตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 
4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมหีน้าที่ 

4.1) ให้ค าแนะน าและการปรกึษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม ่

5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พฒันาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ต่างๆ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     การพัฒนาระดบัมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทกัษะการ
จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทัง้การวัดและการประเมินผล 
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        การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์พัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนการวัดและประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย อาทิ

การสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพือ่เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุ้นสนบัสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรบัผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดบัคณะ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย 

และการเผยแพร่ความรูท้างวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการสง่เสรมิการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมอาจารย์ทกุคนให้มกีารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ หรือ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ 

4) ส่งเสริมใหอ้าจารย์ได้เข้าร่วมกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 
การพัฒนาระดบัคณะ 

1) ส่งเสริมใหอ้าจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม การพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ก าหนดให้อาจารย์ได้รบัการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม 

ตลอดจนการท างานเป็นทีม 
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หมวดที่ 7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  
 

 การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล      
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท าหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้จัดการ
วิชาท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียน
การสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย

ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตทางด้านบรรจุ
ภัณฑ์ของประเทศ  

2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มคีุณภาพ
มาตรฐาน 

3.  มีการประเมินมาตรฐาน  
 ของหลักสตูรอย่าง 
 สม่ าเสมอ 
 
 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยการ
พิจารณาปรับปรุงตามเวลาที่ สกอ. 
ก าหนด 

2. จัดแนวทางการเรียนให้มีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิทั้งใน
ห้องเรียนและสถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนแบบ Active 
learning 

3. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวฒุิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือผู้มี
ประสบการณ์หลายปี และมีจ านวน
อาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 
ปี 

5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก 
สกอ. และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. จ านวนวิชาที่มีการเรียน
ภาคปฏิบตัิ และแบบ Active 
learning 

3. จ านวนและรายชื่ออาจารย์
ประจ าที่มีคุณวฒุิและ
ประสบการณ์ตามมาตรฐาน
ของ สกอ. และ สมศ. 

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

5. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการภายใน และ
ภายนอกตามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. 

6. ผลการประเมินความพงึพอใจ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
แล้วทุกปตีามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต าราสารสนเทศ       
สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
มหาวิทยาลัย และคณะมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมู ลโดยมี            

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีหนังสือด้านเทคโนโลยี      
บรรจุภัณฑ์และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลให้สืบค้น  นอกจากนี้คณะยังได้จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
มหาวิทยาลัย และคณะ จัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือ ต ารา และวารสารทางวิชาการ               

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจ าทุกปี และเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอช่ือสื่อที่ต้องการ ส่วนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือปฏิบัติการจะมีการวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ประจ าปีทุกปี 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดระบบ
ติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การทดลองทรัพยากรสื่อ
การเรียนการสอน และช่องทาง
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ให้ มี ห้ อ ง เ รี ยนที่ มี ความ
 พร้ อมในการใช้ งานอย่ า งมี
 ประสิทธิภาพ 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มี
 เ ค รื่ อ ง มื อ ทั น ส มั ย เ พื่ อ ใ ห้
 นัก ศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
 ส ร้ า ง ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
 ปฏิบัติงาน 
3. จั ดห้ อ ง ป ฏิบั ติ ก า ร เ ปิ ดที่ มี
 ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่
 ที่ นั ก ศึ กษาส าม า ร ถ ศึกษ า
 ทดลองหาความรู้ เพิ่มเติมได้
 อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

-  จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ต่อ
 หัวนักศึกษา 
-  จ านวนนักศึกษาลงเรียนใน
 วิชาที่มีปฏิบัติการ 
-  ผลส ารวจความพงึพอใจของ 
 นักศึกษาต่อการใหบ้รกิาร 
 ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
 การปฏิบัตกิาร 

3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่
  การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติที่ต้องการ มีการก าหนดให้เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ผู้สมัครน าเสนอผลงานวิจัย
และหัวข้อการสอนแก่คณะกรรมการสัมภาษณ์  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

อาจารย์ผู้จัดการวิชาและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  น าผลการประเมินรายวิชาที่
เปิดสอนมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
และได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
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3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่ จะ
สอนและเป ็นไปตามระเบ ียบมหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร ์ว ่าด ้วยการศ ึกษาระด ับบัณฑิตศึกษา               
โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้จัดการวิชาพิจารณาความเหมาะสม และผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา 
 
 4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการรับเข้า
ท างานและต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบสัมภาษณ์โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนใหบุ้คลากรได้เข้ารบัการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องกบังานในหน้าที่ 
- สนับสนุนใหบุ้คลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจัย และหรือบริการวิชาการ 
- สนับสนุนใหบุ้คลากรได้พัฒนาตนเองและการท าผลงานเพื่อการเลื่อนระดับ 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
กรณีที่นักศึกษามีความต้องการและหรือความสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียน

การสอน สามารถยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาด าเนินการตามล าดับขั้นตอน
ต่อไป 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 ความต้องการก าลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ     
มีจ านวนมาก ทั้งนี้คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ
เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนประกอบด้วยตัวบ่งช้ีและ

เป้าหมายไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งจ านวนตัวบ่งช้ีและเป้าหมายใน
แต่ละปีการศึกษาของการใช้หลักสูตรมีความแตกต่างกันดังแสดงตาราง 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1)  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลงัสิ้นสุดปกีารศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รบัการพฒันา
ทางวิชาการและ/หรอืวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่ดีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

13) ผลงานตีพิมพร์ะดับชาติและระดบันานาชาติของนักศึกษา 
ที่จบในปีนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

  X X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิจารณาจาก

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
ดังนี้ 

1) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตาม           
กลยุทธ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) อาจารยผ์ู้จัดการวิชา/อาจารยผ์ูส้อนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารยท์่านอื่นหลังการ
วางแผนกลยทุธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในช้ันเรียน
โดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอนหากพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจหรือวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

4) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค             
หากพบปัญหาต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตาม

รายละเอียดที่คณะก าหนด  
2) ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียน และหรือการสอบถามโดยกรรมการ 

บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา และทีมผู้สอน 
3) แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ ใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะและกลยุทธ์การสอนในภาพรวม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 

นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา โดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศและ
ผู้แทนของสถานประกอบการว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยในด้านใด เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้ว ในช่วงเวลาของการรับปริญญา  

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา และระดับคณะ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน 
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ( Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมนิ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ป ี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) อาจารย์ผู ้จ ัดการวิชาทบทวนผลการประเม ินการสอนในวิชาที ่ร ับผ ิดชอบในระหว่าง           

ภาคการศึกษา  และปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินการสอนรายวิชา การประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีเสนอ
หัวหน้าภาควิชา  

4) พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง 

5) การด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอ
ต่อคณบด ี
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ภาคผนวก ก  
ค าอธบิายรายวิชา 
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ค าอธบิายรายวิชา 
 

850-515 เทคโนโลยีแป้ง 3(2-3-4) 
 (Starch Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างระดับโมเลกุลของแป้ง สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง  ความ 
สัมพันธ์ของโครงสร้างกับสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง  กระบวนการผลิตแป้ง การดัดแปรแป้งด้วยวิธีทาง
เคมีและทางกายภาพ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแป้งและแป้งดัดแปรในอุตสาหกรรมอาหาร 
 Chemical composition and molecular structure of starches, physico-chemical 
properties of starches, relationships between structure and physico-chemical properties of 
starches, starches production, chemical and physical modification of starches, applications of 
starches and modified starches in food industry 
 

850-517  สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
 (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สมบัติทางความร้อน  
สมบัติทางไฟฟ้า  สมบัติทางรีโอโลยี  สมบัติเกี่ยวกับผิวหน้า  และการเปลี่ยนเฟส  การประยุกต์ใช้สมบัติทาง
กายภาพและวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 
 Physical and engineering properties of food and biomaterial, thermal properties, 
electrical properties, rheological properties, surface properties and phase transition, application 
of physical and engineering properties in food industry 
 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
  (Packaging Technology ) 
 หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  การแบ่งชนิดของบรรจุภัณฑ์  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์    
หลักการพื้นฐานเทคโนโลยีพอลิเมอร์  การน าพอลิเมอร์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ การทดสอบข้ันพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์   หลักการพื้นฐานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  การน าเยื่อและกระดาษมาใช้ในบรรจุภัณฑ์          
การทดสอบข้ันพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์กระดาษ  หลักการพื้นฐานเทคโนโลยีแก้วและโลหะ  การน าแก้วและ
โลหะมาใช้ในบรรจุภัณฑ์  การทดสอบข้ันพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะ หลักการพื้นฐานของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  การหาผลที่เหมาะสมของการใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและ
วิเคราะห์โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ 
 Fundamentals of packaging technology, classifications of packaging, functions of 
packaging; Fundamentals of polymer technology, application of polymer in packaging, basic 
test methods for polymer packaging ; fundamentals of pulp and paper technology, application 
of pulp and paper in packaging, basic test methods for paper packaging; fundamentals of glass 
and metal, application of glass and metal in packaging, basic test methods for glass and metal 
packaging; fundamentals of packaging design, optimization design of packaging materials usage, 
design and analysis of packaging structures 
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855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 855-501 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
 Packaging Technology Laboratory  related to 855-501 course 
 

855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Advanced Pulp and Paper Technology in Packaging) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 สัณฐานวิทยาของเส้นใยจากพืช กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกลไกการเปลี่ยนแปลงของเส้นใย
พืชระหว่างการแปรรูป เทคโนโลยีในการข้ึนรูปแผ่นกระดาษและกระบวนการผลิตกระดาษ ชนิดและกลไกการ
ท างานของสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตกระดาษ สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของกระดาษ การ
ปรับปรุงคุณภาพของกระดาษส าหรับบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์และการตกแต่ง การ
ทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ รวมถึงเทคโนโลยีสะอาดและการก าจัดของเสียในอุตสาหกรรมกระดาษ 
  Morphology of wood and non-wood fibers; pulping process and mechanisms of fiber 
changes during pulping process, technology of sheet forming and paper making, types and 
functions of additives in paper manufacture, physical and chemical properties of paper, quality 
improvement of paper for packaging, converting of paper to packaging and decoration, testing 
of paper packages, clean technology and waste treatment of paper industries 
 

855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Printing Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 หลักการในการพิมพ์วัสดุ  ระบบการพิมพ์วัสดุและบรรจุภัณฑ์ข้ันสูง กระบวนการพิมพ์และปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อการพิมพ์ เช่น  วัสดุพิมพ์ หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์  การปรับสภาพผิวของวัสดุเพื่อ
การพิมพ์ กระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น การพิมพ์นูน การพิมพ์เคลือบทองหรือวานิช การพิมพ์
สามมิติ  ปัญหาด้านการพิมพ์และการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ การจัดการหมึกพิมพ์และนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์ 
 Principle of printing; advanced printing system for materials and packaging; printing 
process and important factors of the printing such as printing substrates, printing inks, printing 
equipment, surface treatment for printing; special printing systems e.g. emboss, hot stamp or 
UV spot coating, hologram; printing problems and quality control of printing; Ink management 
and innovation of printing technology 
 

855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ 3(3-0-6) 
 (Paper Additives) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเติมแต่ง  ประเภทและความส าคัญของสารเติมแต่ง ลักษณะ โครงสร้าง
และการประยุกต์ใช้สารเติมแต่งในกระดาษ กลไกทางเคมีของสารเติมแต่ง กระบวนการผลิตและสมบัติเชิง
หน้าที่ของสารเติมแต่งแต่ละประเภท  
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 Introduction of paper additives; classification and importance of paper additives; 
characterization, structure and application of paper additives; chemical kinetics of paper 
additives; production and functional properties of paper additives  
 

855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3 (3-0-6) 
  (Advanced Packaging Material  Technology)  
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 เทคโนโลยีขั้นสูงในการปรับปรุงสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของวัสดุเพื่อผลิตเป็น          
บรรจุภัณฑ์  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภณัฑ์การดัดแปรและการประยุกต์ใช้วสัดุ
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ การประยุกต์เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในบรรจุภัณฑ์ การค้นคว้าและเสนอ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ 
 Advanced technology to improve the structural properties and functional properties of 
materials for package manufacturing; the relationship between structures and properties of 
packaging materials; modification and application of materials in packaging industries; modification 
of advanced technology to use in packaging; literature survey and presentation of the recent 
technology related to packaging materials and update packages 
 

855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Material Analysis) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์  วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้างและสมบัติของ วัสดุ        
บรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่  ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 
ได้แก่ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิล   และอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี   เอ็นเอ็มอาร์และเอ็กซเรย์ เสปกโทรสโกปี  
เทคนิคและการวิเคราะห์ทางด้านโครมาโทกราฟี ได้แก่ ลิควิดโครมาโทกราฟี  แก๊สโคร มาโทกราฟี         
การซึมซับและการซึมผ่านของวัสดุและบรรจุภัณฑ์  สมบัติทางความร้อนของวัสดุ  สมบัติ ของพื้นผิวของวัสดุ  
ปฏิบัติการ การค้นคว้าและเสนอความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชา 
 Theory and principle of analysis; instrumental analysis for composition, structure and 
properties of packaging materials, including techniques of spectroscopy (UV-Vis, NMR and          
X-ray spectroscopy), liquid and gas chromatography; analysis techniques for adsorption and 
permeation in material and packaging, thermal properties of materials, surface properties of 
materials; laboratory and literature survey and presentation related to study course 
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855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Polymer Composite Materials in Packaging) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทบาทและความส าคัญของวัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตในบรรจุภัณฑ์ประเภทและการใช้งานของวัสดุ
คอมพอสิต สมบัติและหน้าที่ของเมทริกซ์และวัสดุเสริมแรงชนิดต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของคอมพอสิต 
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์คอมพอสิต กลไกการเสริมแรงในวัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิต การวิเคราะห์สมบัติ
เชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิตชนิดต่างๆ นาโนคอมพอสิตและคอมพอสิตชีวภาพ เทคโนโลยีข้ันสูงในการน า
วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์  การค้นคว้าและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและ
ทันสมัยโดยนักศึกษา 
 Role and importance of polymer composite materials in packaging; types and 
applications of composites; properties and functions of matrix and reinforcements; factors 
affecting properties of composites; processing of polymer composites; reinforcing mechanism 
in polymer composite materials; analysis of mechanical properties of different types of 
polymer composites; nanocomposites and biocomposites; advanced technology for applying 
polymer composite materials in packaging; literature survey and presentation on relevant 
modern topics 
 

855-524 วัสดุพอลิเมอร์ท่ีมีสมบัติการขวางกั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 
            รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ลักษณะและความส าคัญของวัสดุที่มีสมบัติการขวางกั้นต่อบรรจุภัณฑ์พื้นฐานและหลักการข้ันสูงของ
การแพร่ของก๊าซไอและกลิ่น ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของวัสดุ          
พอลิเมอร์ วิธีดัดแปลงทางเคมีและกายภาพเพื่อเพิ่มและ/หรือควบคุมสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของสาร
ชนิดต่างๆในวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการป้องกันการซึมผา่นสูงชนิดใหม่ๆที่ก าลังเป็นที่สนใจและ
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การค้นคว้าและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัย 
 Characteristics and importance of high barrier materials in packaging; basic and 
advanced principles of gas, vapor and flavor diffusion; intrinsic and extrinsic factors affecting 
barrier properties of polymeric materials; chemical and physical modifications for improving 
and/or controlling barrier properties in polymeric materials; novel types of high barrier 
polymeric materials and application in packaging industry; literature survey and presentation 
on relevant modern topics 
 
 
 
 
 



52 

855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์     3(3-0-6) 
(Biopolymer Based Packaging) 
รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 
ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ การผลิตและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ การปรับปรุง

สมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพ การข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพ การปรับปรุงสมบัติบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
ชีวภาพ การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพ การทดสอบการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพ  
 Type and properties of biopolymer; production and synthesizing of biopolymer; 
properties improvement of biopolymer; packaging forming from biopolymer; properties 
improvement of biopolymer packaging; application of biopolymer packaging; biodegradation 
testing of biopolymer packaging 
 
855-526 ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 3(3-0-6) 
 (Protein Based Edible Films) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทน า เคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน ชนิดของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน การข้ึนรูปฟิล์ม                 
ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน การปรับปรุงสมบัติของฟิล์ม
บริโภคได้จากโปรตีน การประยุกต์ใช้ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน การทดสอบการย่อยสลายของฟิล์มบริโภคได้
จากโปรตีน 
 Introduction chemical and functional properties of proteins, type of protein-based 
edible films formation of protein- based edible films  factors affecting protein- based edible 
films improvement of protein- based edible films application of protein- based edible films 
biodegradation testing 
 

855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Dynamics) 
            รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ชนิดและสมบัติของวัสดุกันกระแทก  เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์สัญญาณกระแทก   การ
ทดสอบการตกกระแทก  การวิเคราะห์ฟูเรียร์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์สัญญาณ  
สเปคตรัมสัญญาณกระแทกที่ตอบสนอง  การวิเคราะห์เส้นโค้งขอบเขตความเสียหายจากการตกกระแทกและ
ความล้า  การทดสอบความแตกหักของผลิตภัณฑ์  การออกแบบวัสดุกันกระแทก อุดมคติการสั่นสะเทือนของ
บรรจุภัณฑ์  การทดสอบและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของบรรจุภัณฑ์  การป้องกันการสั่นสะเทือนของ      
บรรจุภัณฑ์  
 Types and properties of cushioning materials; measuring techniques and analysis of 
shock pulse; drop test; Fourier’s analysis and computer program aided shock pulse analysis; 
shock response spectrum; damage boundary curve and fatigue; product fragility test; cushion 
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design; ideal cushioning material vibration in packaging, test and analysis of vibration in 
packaging; protection of vibration in packaging 
 

855 -542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(2-3-4) 
 (Advanced Packaging Design) 
            รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ความรู้เชิงทฤษฎีและการพัฒนาแนวคิดของกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าใจความสัมพันธ์
ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และความต้องการของตลาด ประยุกต์หลักการเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์และ    
การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์   
 Theory and conceptual development of packaging design processes; understanding 
relation between packaging design and market demands; application of principles for 
researching, analysis and optimal assessment on packaging design 
 

855-543 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลลิเจนท์ 3(3-0-6) 
 (Active and Intelligent Packaging Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทบาทของการบรรจุแบบแอคทีฟและอินเทลลินเจนท์  หลักการของบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ 
รูปแบบระบบบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ หลักการของบรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของกระบวนการถ่ายเทมวลเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและแบบอินเทลลิเจนท์ การเลือกใช้และ
การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและแบบอินเทลลิเจนท์  แนวโน้มของงานวิจัยและกฎหมายอาหารที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและแบบอินเทลลิเจนท์ 
 Role of active and intelligent packaging principle of active packaging types of active 
packaging principle of intelligent packaging mathematical models of mass transfer for designing 
active and intelligent packaging; selection and application of active and intelligent packaging 
research trend and regulation issues related to active and intelligent packaging 
 

855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Coating Technology in Packaging) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทบาทและความส าคัญของการเคลือบผิวบรรจภัุณฑ์ ประเภทของสารเคลอืบผวิ ลักษณะและสมบตัิ
เชิงหน้าที่ของสารเคลือบผิว การเตรียมพื้นผิววัสดุบรรจุภัณฑ์ กระบวนการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเคลือบผิว การควบคุมคุณภาพในการเคลือบผิววัสดุบรรจุภัณฑ์ การวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีการเคลือบผิวส าหรับบรรจุภัณฑ์ในอนาคต 
 Role and importance of surface coating in packaging; classification of coating materials; 
characteristics and functional properties of coatings; surface treatment, coating process, 
machines and instruments of coating; quality control of coated materials in packaging; research 
and product  development of coating in the future  
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855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง  3(2-3-4) 
       (Advanced Food Packaging) 
           รายวิชาบังคับก่อน:อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        อายุการเก็บรักษาและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อ
ความช้ืนและผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อก๊าซออกซิเจน  บรรจุภัณฑ์ส าหรับไมโครเวฟ  ประเภทและสมบัติของวัสดุ    
บรรจุภัณฑ์ส าหรับไมโครเวฟ ไมโครเวฟซัสเซปเตอร์ บรรจุภัณฑ์ประเภทแอคทีพแพ็คเกจจิ้งและอินเทลลิเจ้นท์
แพ็คเกจจิ้งส าหรับอาหาร  ประเภทและกลไกการท างานบรรจุภัณฑ์ประเภทแอคทีพแพ็คเกจจิ้งและ            
อินเทลลิเจ้นท์แพ็คเกจจิ้ง เทคนิคข้ันสูงในการบรรจุแบบปรับสภาวะบรรยากาศ  การบรรจุแบบปลอดเช้ือ      
การออกแบบการบรรจุแบบปรับสภาวะบรรยากาศ  บรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์และถาดส าหรับอาหารที่แปรรูป
ด้วยความร้อนสูง ประเภทและสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์และถาดบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพชนิดและสมบัติของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  เทคนิคข้ันสูงในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
อาหาร    การค้นคว้าและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและทันสมัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
             Shelf life and product stability, shelf life evaluation of moisture and oxygen sensitive 
product; microwave packaging, types and properties of microwave packaging materials; active 
and intelligent packaging,  type and mechanisms of active and intelligent packaging; advanced 
techniques in modified atmosphere packaging; aseptic packaging design of modified 
atmosphere packaging; retort pouch for thermal process food, types and properties of retort 
pouch;  biodegradable packaging, types and properties of biodegradable materials; advanced 
techniques in inspection of food packaging; literature survey and presentation related to new 
food packaging 
 

855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 
 (Green Packaging) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บรรจุภัณฑ์กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ปัจจยัที่
มีผลต่อคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้  ฟิล์มและสารเคลือบผิวที่สามารถบริโภคได้ กลไกการเสื่อม
สลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของบรรจุภัณฑ์ การทดสอบการเสื่อมสลายของ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ สถานะของวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์และการบ าบัดของเสียจาก
บรรจุภัณฑ์  เทคนิคการประเมินผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และจัดการวงจร
ชีวิต  แนวทางแก้ไขปัญหา การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม ฉลากสิ่งแวดล้อม ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์ 
 Packaging and effect on environment; biodegradable packaging processing 
technology; factors affecting properties of biodegradable packaging, edible films and coatings; 
degradation mechanism of packaging materials and factors affecting degradability of packaging; 
degradability of packaging materials test methods; status of effect of packaging materials on 
environment; lifecycle of packaging and packaging waste treatments; techniques for evaluation 
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of impact of packaging on environment; corrective action guidelines; green packaging design; 
green labeling; regulations and laws for reuse of recycled materials in packaging 
 

855-621 ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 3(3-0-6) 
 (Starch-based Biodegradable Films) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทน า เคมีและสมบัติของแป้ง การข้ึนรูปฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติของฟิล์ม
ย่อยสลายได้จากแป้ง การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง การประยุกต์ใช้ฟิล์มย่อยสลายได้จาก
แป้ง การทดสอบการย่อยสลายฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 
 Introduction, chemical and properties of starch, formation of starch- based 
biodegradable films, factor affecting starch- based biodegradable films, properties 
enhancement of starch- based biodegradable films, application of starch- based biodegradable 
films, biodegradation testing 
 
855-641 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Migration Phenomena in Packaging) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุภัณฑ์อาหาร  เทคนิคการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การเคลื่อนย้ายมวลสาร ผลของการเคลื่อนย้ายมวลสารต่อผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และผู้บริโภค 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการถ่ายเทมวลสารของบรรจุภัณฑ์  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุอาหาร 
 Theory of migration in food packaging; analytical techniques in migration; effect of 
migration in product, packaging and consumer; mathematical model of migration in packaging 
system; food law and regulation issues related to migration in food packaging 
 
855-642 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 3(3-0-6) 
 (Technology of Adhesion and Adhesives) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ทฤษฎีและกลไกเกี่ยวกับการยึดติด การจ าแนกประเภทของสารยึดติดในอุตสาหกรรม โครงสร้าง 
สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้งานกาวและสารยึดติด ผลกระทบของสารยึดติดต่อสิ่งแวดล้อม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกาวและสารยึดติด 
 Theory and mechanism of adhesion; classifications of adhesives for industries; 
structures, properties, processing and application of glues and adhesives; effects of adhesives 
on the environments; development of glues and adhesives  
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855-643 นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Nanotechnology in Packaging) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ ประเภทของวัสดุนาโน การผลิต การวิเคราะห์
ลักษณะสมบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ การประยุกต์วัสดุนาโนทางการบรรจุ เช่น                          
วัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านการซึมผ่าน สารต้านจุลชีพ นาโนเซนเซอร์ และฉลากอัจฉริยะ  
 Nano-structured materials and their application in packaging field; the classes of 
nanomaterials, their fabrication, structural characterization, structure-property relationship, and 
applications in packaging field, such as high barrier packaging materials, antimicrobial agents, 
nano-sensors, and smart labels 
 
855-651 การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมินอายุการเก็บรักษา 3(3-0-6) 
 (Permeability of Packaging Material and Shelf life Evaluation) 
           รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ทฤษฎีการซึมผ่านได้ของก๊าซและไอระเหยในวัสดุบรรจุภัณฑ์  ปัจจัยที่มีผลต่อการซึมผ่านได้ของ
ความช้ืน ก๊าซ และไอระเหยอินทรีย์  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการซึมผ่านได้ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการประเมินอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อความช้ืน ผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อก๊าซ
ออกซิเจนและจลน์ศาสตร์เคมีที่เกี่ยวข้อง  เทคนิคการตรวจสอบและวิเคราะห์การซึมผ่านและอายุการเก็บ
รักษา              
 Theory of gas and vapor permeability in packaging material; factors affecting 
permeability of moisture, gas and organic vapor; mathematical model of permeability of 
packaging material; mathematical model of shelf life simulation of moisture sensitive foods, 
oxygen sensitive foods and related chemical kinetics; analytical techniques in determining 
permeability and shelf life 
 

855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Advanced Research Techniques in Packaging Technology)  

การวางแผนการทดลอง   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันสูง   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การวิเคราะห์
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์ การประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ในงานวิจัยทางบรรจุภัณฑ์  การซึมผ่าน  การถ่าย
โอนความร้อน การเคลื่อนย้ายมวลสาร  ความแข็งแรงของโครงสร้าง  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยัง่ยืน 

Experimental design; advanced statistical data analysis; numerical analysis; 
mathematical simulation analysis;  application of analysis techniques in packaging research, 
permeability, heat transfer, migration, strength of structure, packaging design for sustainability 
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855-692 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Material and Packaging Technology) 
           รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
           หัวข้อทันสมัย และน่าสนใจ นวัตกรรมหรือเทคนิคใหม่ ในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
 Emerging and including topics interesting and new techniques in the area of packaging 
technology  
 
855-693 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
            การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Presentation and report in progress of packaging technology researches related to 
thesis; final report submitted  
 
855-694 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
 การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
วิจัย พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Presentation and report in progress of research being conducted; data analysis and 
interpretation; report submitted  
 
855-695 สัมมนา 3 1(0-2-1) 
 (Seminar III) 
            การเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งส่งรายงานในรูปแบบวิทยานิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อพร้อม
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 Presentation and report in progress of thesis research; report prepared in a  manuscript 
format ready for submission for publication in a refereed journal  
 
855-936 วิทยานิพนธ์ 36 (0-108-0) 
 (Thesis) 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีบรรจุ ภัณฑ์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา  
 Study and research in packaging technology based under supervision of advisory 
committee  
 
855-948 วิทยานิพนธ์ 48 (0-144-0)  
 (Thesis) 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีบรรจุ ภัณฑ์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 Study and research in packaging technology based under supervision of advisory 
committee  
 
 
 
 



58 

855-972 วิทยานิพนธ์ 72 (0-216-0)  
 (Thesis) 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีบรรจุ ภัณฑ์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา  
 Study and research in packaging technology based under supervision of advisory 
committee  

 

857-516 การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4) 
 (Productivity Management in Agro-Industry) 
            การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  การพัฒนางานบุคลากรในงานการผลิต การวางแผนการผลิต และ การบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ทางวิศวกรรมและศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  
 Management for productivity improvement in agro-industry, techniques for 
productivity improvement, management strategies to increase efficiency, human resource 
development in production, production planning and integration between engineering and 
management science to increase productivity for agro-industry 

 

857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-Industry Marketing) 
            ความส าคัญของการตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด 
การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาด
ผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์การตั้งราคา การบริหารช่องทาง
การตลาดและสนับสนุนการกระจายตัวสินค้า การบริหารการส่งเสริมการตลาด การส่งออก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร 
 Perspective and importance of marketing in agro-Industry; information systems and 
environmental marketing; market share; select target markets and market positioning; 
marketing research, consumers and consumer behavior; product strategy; designed pricing 
strategy; marketing channels and distribution; marketing promotion; export; development of 
agro-industry products 
 

857-534 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-Industry Entrepreneurship) 
            เทคนิคการจัดการธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ รูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจ รูปแบบการจัดต้ังและ
การด าเนินธุรกิจ หลักการและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การประเมิน
ทางเลือก การจัดต้ังธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนและการใช้เงินทุน การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด 
การวางแผนการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับการด าเนินธุรกิจ 
 Business management techniques; business plan, form and method of business 
management; business model; principles and practices appropriate to the business; 
characteristics of entrepreneurs; evaluating alternatives; establishing new business; finding 
sources capital, capital spending; marketing research; marketing planning; planning operations; 
human resource management; problems and risks to the business 
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ภาคผนวก ข 
  ส่วนที่ 1  ตารางสรปุความส าคัญ  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
   ส่วนที่ 2  ตารางแสดงความสอดคลอ้งระหว่างวัตถุประสงค์ของหลกัสตูรกับ  
       รายวิชาและค าอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
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ส่วนท่ี 1  ตารางสรุปความส าคัญ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

ความส าคัญ ปรัชญา วัตถุประสงค์ 
       ในสังคมปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ  ผู้บริโภคนอกจากจะมีความ
ต้องการความสวยงามภายนอกของตั วบรร จุภัณฑ์แ ล้ ว             
ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การออกแบบ  
พัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงจ าต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยเช่นกัน ความต้องการดังกล่าวน้ีได้ก่อให้เกิดกระแสทาง
สังคมในปัจจุบัน  ส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปจัดจ าหน่ายประเทศต่างๆ
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศน้ันๆ ด้วย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์      บรรจุภัณฑ์
สมัยใหม่และการสร้างคุณค่าด้วยบรรจุภัณฑ์จึงต้องควบคู่กับการ
สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน  ซ่ึงจัดว่าเป็นหลักการ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันต่ออุตสาหกรรม      บรรจุภัณฑ์และ
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เน่ืองจาก     บรรจุภัณฑ์นอกจาก
จะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มี
สมบูรณ์ สดใหม่ สวยงาม และถูกสุขอนามัยก่อนถึงมือผู้บริโภค 
ยังช่วยส่งเสริมให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่ดึงดูดใจของ ผู้ซ้ือ 
ซ่ึงในปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วได้คิดค้นเทคโนโลยีวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนา         บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมตามการใช้งาน สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และให้ความส าคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ พร้อมทั้งความสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในเชิงพาณิชย์ด้วยค่าใช้จ่ ายที่
เ หมาะสม ดั ง น้ัน  เพื่ อ ให้ อุตสาหกรรมบรร จุภัณฑ์และ
อุตสาหกรรมต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารของไทย  
มีการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี     บรรจุภัณฑ์และการ
ประยุกต์ใช้งาน  ที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทั้งเพื่อการ
จ าหน่ายในประเทศและการส่งออกต่ างประเ ทศ  และ
เตรียมพร้อม เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดการขยายผลในการพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองทั้งในด้าน
ความสามารถในการผลิต ความพร้อมของเทคโนโลยี            การ
พัฒนาผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงในด้านวิจัย คิดค้น
และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความ
ต้องการดังกล่าวข้างต้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ซ่ึงคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์น้ีเป็นหลักสูตรที่ มีการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อ
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง
และพัฒนาสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
ออกแบบโครงสร้างของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์           
อันน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยี         
วั สดุ ภัณฑ์ ไ ด้ มี ก า ร จั ด ก าร เ รี ย น การ สอ น ใ นหลั ก สู ต ร                     
วิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี      
บรรจุภัณฑ์  ดังน้ันการขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตใน
สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์น้ี  จะช่วยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเก่ียวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการขั้นสูง ที่มีความ
ทันสมัย  ตลอดจนเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และอนาคตอันใกล้ 

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถในการวิจัย  เพื่อน า
องค์ความรู้มาปรับปรุงและพัฒนา
สมบัติของวัสดุชีวภาพและวัสดุ
สังเคราะห์ รวมถึงการออกแบบ
โครงสร้างของวัสดุบรรจุภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์  เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาน วัตกร รม บร ร จุภัณฑ์
สมัยใหม่และการสร้างคุณค่า  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสม ความ
คุ้มค่าและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการ
ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต                  
เพื่ อพัฒนาและปรับปรุ ง วั สดุ               
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ยธรรม และจรรยาบร รณ
วิชาการและวิชาชีพ 

    เพื่ อผลิตป รัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี
คุณลักษณะต่อไปน้ี 
 ( 1 ) มี ค ว าม รู้และ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
การบู รณาการและ
เชื่ อม โย งความ รู้ ใน
สาขาเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อพัฒนา                 
และแก้ไขปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม 
( 2 ) มี ทั ก ษ ะ ด้ า น                    
การวิจัยขั้นสูง การคิด
วิ เคราะห์อย่ าง เป็ น
ระบบ การแก้ปัญหา
อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร 
รวมทั้งความสามารถ
ในการเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
(3) มีความเชี่ยวชาญ
แ ล ะ มี ศั ก ย ภ า พสู ง
ทางด้ านเทคโนโลยี
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ใ นก า ร
ท างานทั้งในระดับของ
ผู้ประกอบการ นักวิจัย
และนักวิชาการ 
(4 )  ส ร้างนวัตกรรม 
เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของบรรจุ
ภัณฑ์ องค์ความรู้ใหม่
และประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้ านเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ โดยเน้น
การแก้ปัญหาและการ
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) มีความตระหนัก                      
ถึงคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
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ส่วนท่ี 2 ตารางแสดงรายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

กับรายวิชาและค าอธิบายเพ่ิมเตมิ (ถ้ามี) 
 

วัตถุประสงค์ รายวิชาที่สอดคล้อง ค าอธิบายเพิ่มเติม 
(1) มีความรู้และมีความสามารถ 

ในการบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้
ในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
เ พื่ อพัฒนาและแ ก้ ไ ข ปัญห า ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์      
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
855-513  สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางก้ันสูงใน 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-526  ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 
855-541  พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-543  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทล 
             ลิเจนท์ 
855-544  เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-551  บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621  ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 
855-641  ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของ 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-642   เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
855-643   นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-651   การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมิน 
              อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
855-692  หวัข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 

 

(2) มีทักษะด้านการวิจัยขั้ นสูง  
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การ
แก้ปัญหาอย่ างบูรณาการ รวมทั้ ง
ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่
ได้ด้วยตนเอง 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
855-513   สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง  
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางก้ันสูงใน 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
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วัตถุประสงค์ รายวิชาที่สอดคล้อง ค าอธิบายเพิ่มเติม 
855-526   ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-543   เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทล 
              ลิเจนท์ 
855-544   เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-551   บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621   ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 
855-641   ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของ 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-642   เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
855-643   นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-651   การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมิน 
              อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 

( 3 )  มี ค วาม เ ชี่ ย ว ช าญ แ ล ะ มี
ศั กยภ าพสู ง ท า งด้ าน เ ทค โน โ ล ยี                 
บรรจุภัณฑ์ในการท างานทั้งในระดับ
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร นั ก วิ จั ย แ ล ะ
นักวิชาการ 

 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
855-513   สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางก้ันสูงใน 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-525   พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-526   ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-543   เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทล 
              ลิเจนท์ 
855-544   เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-551   บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621  ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 
855-641  ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของ 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-642   เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
855-643   นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-651  การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมิน 
              อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
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วัตถุประสงค์ รายวิชาที่สอดคล้อง ค าอธิบายเพิ่มเติม 
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 

( 4 )  ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ล ด
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง         
บ ร ร จุภัณฑ์  อ งค์ ค ว ามรู้ ใ ห ม่ และ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้ าน เทคโนโลยี     
บรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการแก้ปัญหาและ
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
855-513  สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางก้ันสูงใน 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-526  ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-543   เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทล 
              ลิเจนท์ 
855-544   เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-551   บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621   ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 
855-641   ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของ 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-642   เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
855-643   นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-651   การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมิน 
              อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 

 

(5) มีความตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
855-513  สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางก้ันสูงใน 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-526  ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 
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วัตถุประสงค์ รายวิชาที่สอดคล้อง ค าอธิบายเพิ่มเติม 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
855-543   เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทล 
              ลิเจนท์ 
855-544   เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-551   บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621   ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 
855-641   ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของ 
              บรรจุภัณฑ์ 
855-642   เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 
855-643   นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
855-651   การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมิน 
              อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 

กับการด าเนนิการของผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ 

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงและการด าเนนิการ 

หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างหลักสูตร 
1. ข้อ 3.2 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม  
 

2. ข้อ 3.3 รายวิชาในหลักสูตร น้ันไม่หลากหลายเม่ือเทียบกับ
หลักสูตรปริญญาตรี หากนักศึกษาที่ ไม่ได้ส าเร็จในระดับ
ปริญญาตรีมาจากสาขาวิชาน้ี อาจได้ความรู้ ไม่ครอบคลุม
เก่ียวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
 

3. ข้อ 3.3 รายวิชา น่าจะมีวิชาส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
โดยเฉพาะอย่างน้อย 1-2 วิชา ที่ไม่ใช่วิชาของระดับปริญญาโท 
 
 

4. ข้อ 3.3 รายวิชา ค.หมวดวิชาเลือก จ านวนหน่วยกิต ในบาง
รายวิชาส่วนมาก มีจ านวน 3 หน่วยกิต เช่นวิชา 855-526 ฟิล์ม
บริโภคได้จากโปรตีน วิชา 855-621 ฟิล์มย่อยสลายได้จาก
สตาร์ช  เป็นต้น 
 

5. ข้อ 3.7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สมควรจบอย่างน้อย 
ระดับปริญญาเอก เพราะมาสอนระดับปริญญาเอก และสมควร
มีผลงานตีพิมพ์ เพราะต้องเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาตีพิมพ์
ผลงาน 
 

6. หลักสูตรต้องมีจุดเด่น รายวิชา Research Method ไม่ควร
เป็นวิชาบังคับ อาจเป็นวิชาเลือกเพราะนิสิตส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ ในการท างานวิจัยมาแล้วจากระดับปริญญาโท 
ควรมีจุดเน้นอ่ืนที่เสริมความเข้มแข็ง 
 
 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างหลักสูตร 
1.                             -- 
                            

2. ไม่ปรับปรุง เน่ืองจากมีความเหมาะสมแล้ว โดยเน้นให้มี
ความเฉพาะทาง หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซ่ึงแตกต่าง
จากปริญญาตรีและทางหลักสูตร ได้มีรายวิชาปรับพื้นให้
ส าหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา ได้ลงเรียนก่อนแล้ว  
 

3. มีวิชาส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก ในหลักสูตรอยู่แล้ว
ดังน้ี รหัสวิชา 855-621,855-641,855-642,855-643,        
855-651,855-691,855-692 เป็นต้น 
 

4. ไม่ปรับปรุง เน่ืองจาก จ านวนหน่วยกิตมีความสอดคล้อง
กับเน้ือหาของรายวิชา ซ่ึง มีความเหมาะสมแล้ว 
 
 
 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร จบระดับปริญญาเอก ได้เพิ่มเติม
ส่วนของผลงานตีพิมพ์  (รายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 3 ข้อ 
3.7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาคผนวก ง)  
 
 

6. ไม่ปรับปรุง เน่ืองจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนอาจมีพื้นฐาน
ที่แตกต่างกัน เน้ือหาของรายวิชาน้ี เน้นหลักการ/ทฤษฎี
ควบคู่กับกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการท าวิจัย   
ขั้นสูง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงและการด าเนนิการ 

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
1. จากการเปรียบเทียบจากรายชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
850-515 เทคโนโลยีแป้ง และวิชา 855-621 ฟิล์มย่อยสลาย
ได้จากสตาร์ท ควรใช้ค าว่าสตาร์ชหรือแป้งอย่างใดอย่างหน่ึง 
 
2. รายวิชาที่อาจซ้ าซ้อนกัน เช่น วิชา 855-552 บรรจุภัณฑ์
รักษาสิ่งแวดล้อม วิชา 855-525 พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับ
บรรจุภัณฑ์ วิชา 855-526 ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน วิชา 
855-621 ฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ช ล้วนเป็นวิชาที่สอน
เก่ียวกับพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
3. 855-526 ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน วิชา 855-621 ฟิล์ม
ย่อยสลายได้จากสตาร์ช ค าอธิบายรายวิชามีไม่มาก 
 
4. รายวิชา 855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์และการเคลือบขั้น
สูงในบรรจุภัณฑ์  และรายวิชา 855-544 เทคโนโลยีการ
เคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ ซ้ าซ้อนเรื่อง Coating กัน จึงเสนอ
ให้แยกวิชา Coating ออกเป็นเอกเทศ เน่ืองจากสารเคลือบมี
เน้ือหามากพอสมควรโดยเฉพาะสารเคลือบที่ใช้เคลือบที่ใช้กับ
กระป๋อง ซ่ึงแปรผันตามสินค้าที่บรรจุ และเป็นส่วนประกอบ
บรรจุภัณฑ์ที่มี Value Added สูงมาก 
 
5. รายวิชา 855-691 เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ 
ความหมายบางค าไม่ตรงกัน 
 
 

 

 

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
1. ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า คือ
ปรับชื่อ 855-621 ฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ช เป็น ฟิล์ม
ย่อยสลายได้จากแป้ง 
 
2. เน้ือหาแต่ละรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อนกัน และมีการ
เน้นพอลิเมอร์ชีวภาพคนละชนิดกัน ซ่ึงพอลิเมอร์ชีวภาพที่
ต่างกันมีองค์ประกอบกระบวนการผลิต และมีคุณสมบัติที่
ต่างกัน คือ รายวิชา 855-552 มีเน้ือหาบางส่วนเท่าน้ันที่
เก่ียวข้องกับรายวิชา 855-525 และ 855-526 เน้ือหาส่วน
ใหญ่มีความแตกต่างกัน ส าหรับรายวิชา 855-525 และ 
855-526 มีเน้ือหาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเน้ือหามี
ความเฉพาะและเชิงลึก ซ่ึงจะเปิดให้กับนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 
 
3. ไม่ปรับปรุง เน่ืองจากค าอธิบายรายวิชา ทั้ง 2 มีความ
เหมาะสมแล้ว 
 
4. ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า โดย
วิชา 855-512 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้น
สูง” โดยปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา ส าหรับรายวิชา             
855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ ยังคง
เดิม 
 
 
 
5. ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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 (1) ช่ือ นายธรรมนูญ  โปรดปราน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

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

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-321 BIOPOLYMER AND POLYMER TECHNOLOGY 2(2-0-2) 
855-322 BIOPOLYMER AND POLYMER PROCESSING 2(2-0-0) 
855-323 RUBBER TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-311 PULP AND PAPER TECHNOLOGY 3(2-1-0) 
855-342 PACKAGING ENGINEERING 3(2-3-4) 
855-422 POLYMER COMPOSITE MATERIAL IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-0) 
855-496 SEMINAR 1(1-0-2) 
855-498 SENIOR PROJECT 3(0-3-0) 

 
 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-542 
855-501 

ADVANCED FOOD ANALYSIS 
PACKAGING TECHNOLOGY 

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

855-502 PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-522 ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS 3(2-3-4) 
855-593 SEMINAR I 1(1-0-0) 
855-594 SEMINAR II 1(1-0-2) 
855-816 THESIS 16(0-48-0) 

 
 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

855-521 
855-522 

ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 
ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS 

3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
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855-523 
855-525 
855-526 

ADVANCED POLYMER COMPOSITE MATERIALS IN PACKAGING 
BIOPOLYMER BASED PACKAGING 
PROTEIN BASED EDIBLE FILMS 

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

855-693 
855-694 
855-695 
855-936 

SEMINAR I 
SEMINAR II 
SEMINAR III 
THESIS 

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
36(0-108-0) 

855-948 
855-972 

THESIS 
THESIS 

48(0-144-0) 
72(0-216-0) 

 
 3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Kaewruang, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2014. Characteristics and gelling property of 

phosphorylated gelatin from the skin of unicorn leatherjacket. Food Chemistry. 146: 591-
596.  

Kaewruang, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2014. Effect of phosphorylation on gel properties 
of gelatin from the skin of unicorn leatherjacket. Food Hydrocolloids. 35: 694-699.  

Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2013. Characteristics and antioxidant activity 
of leaf essential oil-incorporated fish gelatin films as affected by surfactants. International 
Journal of Food Science and Technology. 48(10): 2143-2149. 

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2013. Effects of bleaching on 
characteristics and gelling property of gelatin from splendid squid (Loligo formosana) 
skin. Food Hydrocolloids, 32(2): 447-452. 

Kaewruang, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2013. Molecular and functional properties of 
gelatin from the skin of unicorn leatherjacket as affected by extracting temperatures. 
Food Chemistry. 138 (2-3): 1431-1437. 

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T., Songtipya, P. and Nuthong, P. 2013. Film forming ability 
of gelatins from splendid squid (Loligo formosana) skin bleached with hydrogen 
peroxide. Food Chemistry. 138(2-3): 1101-1108. 

Oujifard, A., Benjakul, S., Prodpran, T. and Seyfabadi, J. 2013. Properties of red tilapia 
(Oreochromis niloticus) protein based film as affected by cryoprotectants. Food 
Hydrocolloids. 32(2): 245-251.  

Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2013. Physico-chemical properties, 
morphology and antioxidant activity of film from fish skin gelatin incorporated with root 
essential oils. Journal of Food Engineering. 117(3): 350-360. 

Prodpran, T., Benjakul, S. and Phatcharat, S. 2012. Effect of phenolic compounds on protein 
cross-linking and properties of film from fish myofibrillar protein. International Journal of 
Biological Macromolecules. 51(5): 774-782. 
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Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T., Songtipya, P. and Kishimura, H. 2012. Characteristics 
and functional properties of gelatin from splendid squid (Loligo formosana) skin as 
affected by extraction temperatures. Food Hydrocolloids. 29(2): 389-397. 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2013. Properties and stability of 
protein-based films from red tilapia protein isolate incorporated with antioxidant during 
storage. Food and Bioprocess Technology. 6(5): 1113-1126.  

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2012. Properties of film from splendid 
squid (Loligo formosana) skin gelatin with various extraction temperatures. International 
Journal of Biological Macromolecules. 51(4): 489-496. 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2012. Properties and antioxidant activity of fish 
skin gelatin film incorporated with citrus essential oils. Food Chemistry. 134(3): 1571-
1579. 

Limpan, N., Prodpran, T., Benjakul, S. and Prasanparn, S. 2012. Influences of degree of hydrolysis 
and molecular weight of poly(vinyl alcohol) (PVA) on properties of fish myofibrillar 
protein/PVA blend films. Food Hydrocolloids. 29(1): 226-233. 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2012. Effects of oxygen and antioxidants on 
the lipid oxidation and yellow discoloration of film from red tilapia mince. Journal of the 
Science of Food and Agriculture.  92(12): 2507-2517. 

Ahmad, M., Benjakul, S., Prodpran, T. and Agustini, T.W. 2012. Physico-mechanical and 
antimicrobial properties of gelatin film from the skin of unicorn leatherjacket 
incorporated with essential oils. Food Hydrocolloids. 28(1): 189-199. 

Hoque, Md.S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2011. Cuttlefish Sepia pharaonis skin gelatin-based 
film: storage stability and its effectiveness for shelf-life extension of chicken meat 
powder. International Aquatic Research. 3(3): 165-179. 

Matmaroh, K., Benjakul, S., Prodpran, T. Encarnacion, A.B. and Kishimura, H. 2011. Characteristics 
of acid soluble collagen and pepsin soluble collagen from scale of spotted golden 
goatfish (Parupeneus heptacanthus). Food Chemistry. 129(3): 1179-1186. 

Hoque, Md.S., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2011. Properties of blend film based 
on cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin and mungbean protein isolate. International 
Journal of Biological Macromolecules. 49(4): 663-673.  

Hoque, Md.S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2011. Effects of hydrogen peroxide and Fenton's 
reagent on the properties of film from cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin. Food 
Chemistry. 128(4): 878-888.  

Ahmad, M., Benjakul, S., Ovissipour, M. and Prodpran, T. 2011. Indigenous proteases in the skin 
of unicorn leatherjacket (Alutherus monoceros) and their influence on characteristic and 
functional properties of gelatin. Food Chemistry. 127 (2): 508-515. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813012002334
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813012002334
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814612005778
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814612005778
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130
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Hoque, Md.S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2011. Properties of film from cuttlefish (Sepia 
pharaonis) skin gelatin incorporated with cinnamon, clove and star anise extracts. Food 
Hydrocolloids. 25(5): 1085-1097. 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2011. Characteristics of film 
based on protein isolate from red tilapia muscle with negligible yellow discoloration. 
International Journal of Biological Macromolecules. 48(5): 758-767. 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2011. Roles of lipid oxidation and pH on 
properties and yellow discolouration during storage of film from red tilapia (Oreochromis 
niloticus) muscle protein. Food Hydrocolloids. 25(3): 426-433. 

Hoque, Md.S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2011. Effects of partial hydrolysis and plasticizer 
content on the properties of film from cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin. Food 
Hydrocolloids. 25(1): 82-90.  

Benjakul, S., Thiansilakul, Y., Visessanguan, W., Roytrakul, S., Prodpran, T. and Meesane, J. 2010. 
Extraction and characterization of pepsin solubilized collagens from the skin of bigeye 
snapper, Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus. Journal of the Science of 
Food and Agriculture. 90(1): 132-138. 

Hoque, Md.S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2010. Effect of heat treatment of film forming 
solution on the properties of film from cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin. J. Food 
Eng. 96(1): 66-73. 

Limpan, N., Prodpran, T., Benjakul, S. and Prasanparn, S. 2010. Properties of biodegradable 
blend films based on fish myofibrillar protein and polyvinyl alcohol as influenced by 
blend composition and pH level. J. Food Eng.100(1): 85-92. 
บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

Prodpran, T., Benjakul, S., Vittayanont, M. and Nalinanon, S. 2013. Physico-chemical properties 
of gelatin films incorporated with different hydrocolloids. The 2nd International 
Conference on Nutrition and Food Science. International Proceedings of Chemical, 
Biological & Environmental Engineering (IPCBEE): Nutrition and Food Sciences II. Moscow, 
Russia: 27th-28th July, 2013. Vol.53: 82-86. 

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2013. Effect of extraction temperature 
on characteristics and films forming ability of gelatin from splendid squid (Loligo 
formosana) skin. The 15th Food Innovation Asia Conference 2013: Empowering SMEs 
through Science and Technology. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand: 13th – 14th June, 2013. 
Book of Abstract, pp. 31. (Abstract) 

Prodpran, T., Chuaynukul, K. and Benjakul, S. 2013. Physical properties of compression-molded 
bovine and fish gelatin films: Effect of glycerol level and preheating condition. The 15th 
Food Innovation Asia Conference 2013: Empowering SMEs through Science and 
Technology. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand: 13th – 14th June, 2013. Book of Abstract, 
pp. 64. (Abstract) 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP9-51BBM01-3&_user=267327&_coverDate=10%2F27%2F2010&_alid=1552141972&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6201&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=b0f67a9a250ecd64b6b761d092b8f0f3&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP9-51BBM01-3&_user=267327&_coverDate=10%2F27%2F2010&_alid=1552141972&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6201&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=b0f67a9a250ecd64b6b761d092b8f0f3&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP9-50KWG2D-1&_user=267327&_coverDate=05%2F31%2F2011&_alid=1552141972&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6201&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=a295f7d5e38cb75dceeddc8e73e4ced1&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP9-50KWG2D-1&_user=267327&_coverDate=05%2F31%2F2011&_alid=1552141972&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6201&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=a295f7d5e38cb75dceeddc8e73e4ced1&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP9-50KWG2D-1&_user=267327&_coverDate=05%2F31%2F2011&_alid=1552141972&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6201&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=a295f7d5e38cb75dceeddc8e73e4ced1&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP9-5057KXH-2&_user=267327&_coverDate=01%2F31%2F2011&_alid=1552141972&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6201&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=156d31df3a898982375fbdeb78116b65&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP9-5057KXH-2&_user=267327&_coverDate=01%2F31%2F2011&_alid=1552141972&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6201&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000015658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=267327&md5=156d31df3a898982375fbdeb78116b65&searchtype=a
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Prodpran, T., Benjakul, S. and Songtipya, P. 2013. Effect of type and concentration of emulsifier 
on properties of surimi protein/palm oil composite film. The 15th Food Innovation Asia 
Conference 2013: Empowering SMEs through Science and Technology. BITEC Bangna, 
Bangkok, Thailand: 13th – 14th June, 2013. Book of Proceeding, pp. 443-451. (Proceeding) 

Hoque, Md. S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2013. Property improvement of film from 
cuttlefish (Sepia pharanois) skin gelatin by using herb extracts. The 2nd Thailand 
National Research University Summit II. Sirikit International Convention Hall, Bangkok, 
Thailand: 7th – 8th May, 2013. Book of Abstract, pp.37-38. 

Prodpran, T., Benjakul, S. and Rattaya, S. 2011. Properties of Curdlan film as influenced by 
preparation conditions. The 12th ASEAN Food Conference 2011: Food Innovation: Key to 
creative Economy, BITEC Bangna, Bangkok, Thailand: 16th – 18th June, 2011. (Abstract) 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2010. Effect of alkaline solubilization process 
and pH of film forming solution on yellow discoloration and characteristics of red tilapia 
muscle based film during storage. The 1st BioScience for the Future 2010, the 7th IMT-GT 
UNINET and the 3rd Joint International PSU-UNS conferences, Songkhla, Thailand: 7th – 
8th October, 2010. (Abstract) (Outstanding Poster Presentation Award) 

Chuaynukul, K., Prodpran, T. and Benjakul, S. 2010. Effect of preheating condition on properties 
of bovine-hide and fish-skin gelatin films prepared from thermo-compression molding 
technique. The 1st BioScience for the Future 2010, the 7th IMT-GT UNINET and the 3rd 
Joint International PSU-UNS conferences, Songkhla, Thailand: 7th – 8th October, 2010. 
(Abstract) (Outstanding Poster Presentation Award) 

Prodpran, T., Intarasirisawat, R. and Benjakul, S. 2010. Functional properties of bigeye 
snapper (Priacanthus macracanthus) skin gelatin film incorporated with clove extract. 
The 1st International Congress on Food Technology: Catching the Innovations in Food 
Science and Technology in the Evolving World. Antalya, Turkey. November 3-6, 2010. 
(Proceeding) 

Chuaynukul, K., Prodpran, T. and Benjakul, S. 2010. Effect of resin preparation on properties of 
bovine and fish-skin gelatin films fabricated by thermo-compression molding. The 6th  
Thailand Materials Science and Technology Conference. Miracle Grand Convention Hotel, 
Bangkok, Thailand. August 26 – 27, 2010. (Proceeding) 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2010. Roles of lipid oxidation and pH on 
properties and yellow discolouration of red tilapia muscle based film. Food Innovation 
Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market. 
BITEC, Bangkok. June 17 – 18, 2010. (Proceeding) 

Hoque, Md.S., Benjakul, S. and Prodpran, T. 2010. Properties and molecular characteristics of 
film from cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin as affected by partial hydrolysis and 
glycerol content. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and 
Development to Global Market. BITEC, Bangkok. June 17 – 18, 2010. (Abstract) 
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(2) ช่ือ นายพิทยา  อดุลยธรรม 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ (วิทยาศาสตร์การอาหาร),ม.เกษตรศาสตร์, 2522 
วท.ม (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2536 
Ph.D. (Food Science), U. of Leeds, U.K., 2544  
 

 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
      1.1 ระดับปรญิญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-212 FOOD PROCESSING I 2 (2-0-6) 
850-313 FOOD PROCESSING II 3 (3-0-9) 
850-314 FOOD PROCESSING AND ENGINEERING LAB 2 (0-6-3) 
850-441 MEAT AND POULTRY TECHNOLOGY  3 (2-3-4) 
850-444 MEAT PRODUCT LAB 1 (0-3-0) 
850-496 SEMINAR 1 (1-0-2) 
850-498 SENIOR PROJECT 2 (0-6-0) 
852-451 PRODUCT DEVELOPMENT 1 (2-0-4) 
852-452 PRODUCT DEVELOPMENT LAB  1 (0-3-0) 
   
      1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-524 MEAT AND POULTRY MEAT SCIENCE  3(2-3-4) 
850-591 RES DEVEL IN FOOD SCI & TECH 3(3-0-6) 
850-591 RES DEVEL IN FOOD SCI & TECH 3(3-0-6) 
850-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
850-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
850-599 THESIS   16 (0-32-16) 
850-696 SEMINAR I 1(1-0-2) 
850-697 SEMINAR II 1(1-0-2) 
850-698 SEMINAR III 1(1-0-2) 
850-936 THESIS 36(0-72-36) 
850-948 THESIS 48(0-96-48) 
850-972 THESIS 72(0-144-72) 

 
 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
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3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ปี 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Chitwarin, T., Chantachum, S. and Adulyatham, P. 2011. Nutritional compositions in Tamarind 

seeds during germination. J. Food Ag-Ind. 4(03): 167-172. 
บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

Bureepakdee, W.  and Adulyatham, P. 2014. Effects of salt , polyphosphates and reheating  on 
quality of ready-to-eat frozen fried chicken. 2nd International Conference on Food and 
Applied Bioscience, 2014. 

Nicomrat, K. and Adulyatham, P. 2014. The combination effect of sodium nitrite and heat 
treatment in canned Moo Yor. Rajabaj Phuket University. 2014. 

Kangkong, S. and Adulyatham, P. 2013. Study of used frying oil cleaning using synthetic and 
natural Adsorbents . Kasetsart University Symposium 51/ 2013. 
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(3) ช่ือ นางเสาวคนธ์ วัฒนจันทร ์
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

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

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-321 FOOD CHEMISTRY I 2(2-0-4) 
850-322 FOOD CHEMISTRY LABORATORY I 1(0-3-0) 
850-323 FOOD CHEMISTRY II 2(2-0-4) 

850-324 FOOD CHEMISTRY LABORATORY II 1(0-3-0) 
850-326 BIOMATERIAL CHEMISTRY 2(2-0-4) 
850-327 BIOMATERIAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3-0) 

850-441 MEAT AND POULTRY PRODUCT TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
850-443 BAKERY TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
850-496 SEMINAR 1(1-0-2) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 

  
 1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-599 THESIS 16(0-48-0) 
850-699 THESIS 36(0-108-0) 
850-596 SEMINAR I 1(1-0-2) 
850-597 SEMINAR II 1(1-0-2) 
850-696 SEMINAR I 1(1-0-2) 
850-697 SEMINAR II 1(1-0-2) 
850-698 SEMINAR III 1(1-0-2) 
850-501 PRINCIPLES OF FOOD SCIENCE AND TECNOLOGY 4(4-0-8) 

859-501 
 

PRINCIPLE IN AGRO-INDUSTRIL FUNCTIONAL FOOD AND 
NUTRITION 

2(2-0-4) 
 

850-522 FUNCTIONAL PROPERTIES OF FOOD COMPONENT 3(2-3-4) 
850-524 MEAT AND POULTRY MEAT SCIENCE 3(2-3-4) 



77 

850-531 STARCH TECHNOLOGY 3(2-3-4) 

   
 
 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

 
 2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Chueachuaychoo, A., Wattanachant, S. and Benjakul, S. 2011. Quality characteristics of raw and 

cooked spent hen Pectoralis major muscles during chilled storage: Effect of Tea 
Catechins. Inter. J. Poultry Sci. 10: 12-18. 

Wongwiwat, P., Wattanachant, S. and Siripongvutikorn, S. 2010. Effect of phosphate treatments 
on microbiological, physicochemical changes of spent hen muscle marinated with Tom-
Yum paste during chilled storage. J. Sci. Food Agri. 90: 1293-1299. 

 Attchariya, C., Wattanachant, S. and Benjakul, S. 2010. Quality characteristics of raw and 
cooked spent hen Pectoralis major muscles during chilled storage: Effect of salt and 
phosphate. Inter. Food Res. J. 17: 247-255. 

 
บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

Kaewthong, P. and Wattanachant, S. 2011. Effect of fat levels and fat replacer types on 
quality of sweet-dried pork emulsion products (an intermediate moisture meat). TRF-
MAG Congress IV, March 30 – April 1, 2010. Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, 
Chonburi, Thailand. 

Maming R. and Wattanachant, S. 2011. Development of restructured goat meat from meat 
trimming. TRF-MAG Congress IV, March 30 – April 1, 2010. Jomtien Palm Beach Resort, 
Pattaya, Chonburi, Thailand. 

Liwa, J. and Wattanachant, S. 2010. Effect of heating methods and temperatures on changes 
in chemical compositions and lipid oxidation of broiler thigh meat during refreigerated 
storage. TRF-MAG Congress IV, March 30 – April 1, 2010. Jomtien Palm Beach Resort, 
Pattaya, Chonburi, Thailand. 
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 (4) ช่ือ นายศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 
 

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

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-212 FOOD PROCESSING I 2(2-0-4) 
855-231 GLASS AND METAL TECHNOLOGY 2(2-0-4) 
855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-342 PACKAGING ENGINEERING 3(2-3-4) 
855-434 FOOD PACKAGING 3(2-3-4) 
855-442 PRODUCT AND PACKAGING DESIGN 3(2-3-4) 
855-491 SELECTED TOPICS IN MATERIAL AND PACKAGING 

TECHNOLOGY 
3(3-0-6) 

855-496 SEMINAR 1(1-0-2) 
 

 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 PACKAGING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
855-502 PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 3(3-0-6) 
855-521 ADVANCED  PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-522 ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS 3(2-3-4) 
855-551 ADVANCED FOOD PACKAGING 3(2-3-4) 
855-593 SEMINAR I 1(1-0-0) 
855-594 SEMINAR II 1(1-0-2) 
855-818 THESIS 16(0-48-0) 
855-836 THESIS 36(0-108-0) 
   

 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 PACKAGING TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-502 PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-522 ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS 3(2-3-4) 
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855-524 
855-543 

HIGH BARRIER POLYMER MATERIALS IN PACKAGING 
ACTIVE AND INTELLEGENT PACKAGING TECHNOLOGY 

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

855-551 
855-651 
 
855-641 

ADVANCED FOOD PACKAGING 
PERMEABILITY OF PACKAGING MATERIAL AND SHELF LIFE 
EVALUATION 
MIGRATION PHENOMENA IN PACKAGING 

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

855-691 
 
855-693 
855-694 
855-695 

ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN PACKAGING 
TECHNOLOGY 
SEMINAR I 
SEMINAR II 
SEMINAR III 

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

855-936 THESIS 36(0-108-0) 
855-948 
855-972 

THESIS 
THESIS 
 

48(0-144-0) 
72(0-216-0) 

 3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

Pisuchpen, S. 2012. Development of color indicator tag for monitoring freshness of  
intermediate moisture dessert.  Italian Journal of Food Science.  Special Issue of Vol XXIV 
(4) 2012. 

  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
Ruttanaayawiro  S., Pisuchpen, S. 2013.  Effect of Ethanol Emitter on Extending Shelf Life of 

Thai’s Dessert.  The 15th Food Innovation Asia Conference 2013. 13-14 June 2013 at BITEC. 
Bangna. Bangkok. 

Pisuchpen, S. 2012.  Development of color indicator tag for monitoring freshness of  
intermediate moisture dessert.  Proceeding of 5th shelf life international meeting. 
Changwon.  South Korea. 

Julapabtong J. and Pisuchpen S. 2011. Effect of coumarone resin on adhesion properties of 
skim latex-based adhesive.  In Proceeding of the 3rd Conference in Environmental Science, 
Engineering and Management – CESEM 2011.  Chulalongkorn university. 14-15 March 2011.  
Bangkok.  Thailand. 

Charoenwong C. and Pisuchpen S. 2010. Effect of adhesives and particle sizes on properties of 
composite materials from sawdust.  BioScience for the Future 2010. In Proceeding of the 
3rd Joint International PSU-UNS Conferences.  The 60th Anniversary of His Majesty the 
King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla 
University, Thailand . 7-8 October 2010.  Songkhla,  Thailand. 
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อัญชลี  ศิริ โชติ , ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ , อดิ เ รก รักคง , บุปผา  จองปัญญาเลิศ , สุภาณี ชนะวีรวรรณ ,                                
ชัยรัตน์ พึ่ ง เพียร, การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของช่อผลลองกอง (Lansium domesticum Corr.)                      
ในบรรจุภัณฑ์ถาดพลาสติกร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า. งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่.  1 -3 
กันยายน 2553. จ.เชียงใหม่. 
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(5) ช่ือ นางพรอุษา จิตพทุธิ (หมายเหตุ : เดิมนามสกลุ “สงทิพย”์) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เคม)ี, ม.สงขลานครินทร์, 2542                 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร)์, ม.มหิดล, 2545                   
Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
         The Pennsylvania State U., U.S.A., 2553 

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-311 
855-221 

PULP AND PAPER TECHNOLOGY LABORATORY 
STRUCTURE AND PROPERTIES OF BIOPOLYMER AND 
POLYMER  

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

855-322 
855-323 

BIOPOLYMER AND POLYMER PROCESSING 
RUBBER TECHNOLOGY 

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

855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-342 PACKAGING ENGINEERING 3(2-3-4) 
855-422 POLYMER COMPOSITE MATERIALS IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
855-425 BIOPOLYMER FROM AGRICULTURAL RESOURCE 2(2-0-4) 
855-491 SELECTED TOPIC IN MATERIALS AND PACKAGING 2(2-0-4) 
855-495         COOPERTIVE EDUCATION                                                               6(0-0-18) 
855-496 SEMINAR 1(1-0-2) 
855-498         SENIOR PROJECT                                                                              3(0-9-0) 

 
  1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY  
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY    3(3-0-6) 
855-522 ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS    3(2-3-4) 
855-593 SEMINAR I    1(1-0-0) 
855-818 THESIS    16(0-48-0) 
855-836 THESIS    36(0-108-0) 
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 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY  
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-522 
855-643 
855-693 
855-694 
855-695 
855-936 
855-948 
855-972 

ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS 
NANOTECHNOLOGY IN PACKAGING 
SEMINAR I 
SEMINAR II 
SEMINAR III 
THESIS 
THESIS 
THESIS 

3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
36(0-108-0) 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 

   
 3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2013. Properties and Stability of 

Protein-based Films from Red Tilapia (Oreochromis niloticus) Protein Isolate Incorporated 
with Antioxidant during Storage. Food and Bioprocess Technology. 6: 1113-1126. 

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T., Songtipya, P. and Nuthong, P. 2013. Film forming ability 
of gelatins from splendid squid (Loligo formosana) skin bleached with hydrogen 
peroxide. Food Chemistry. 138: 1101-1108. 

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2013. Effects of bleaching on 
characteristics and gelling property of gelatin from splendid squid (Loligo formosana) 
skin. Food Hydrocolloids. 32: 447-452. 

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2012. Properties of film from splendid 
squid (Loligo formosana) skin gelatin with various extraction temperatures. International 
Journal of Biological Macromolecules. 51: 489-496. 

Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2012. Characteristics and functional 
properties of gelatin from splendid squid (Loligo formosana) skin as affected by 
extraction temperatures. Food Hydrocolloids. 29: 389-397. 

Wang, X., Rathore, R., Songtipya, P., Jimenez-Gasco, M. M., Manias, E. and Wilkie, C.A. 2011 . 
EVA-Layered double hydroxide (nano)composites: Mechanism of Fire Retardancy. 
Polymer Degradation & Stability. 96: 301-313. 

Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya, P. 2011. Characteristics of film 
based on protein isolate from red tilapia muscle with negligible yellow discoloration. 
International Journal of Biological Macromolecules. 48: 758-767. 
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Hoque, M. S., Benjakul, S., Prodpran, T. and Songtipya P. 2011. Properties of blend film based 
on cuttlefish (Sepia pharaonis) skin gelatin and mungbean protein isolate. International 
Journal of Biological Macromolecules. 49: 663-673. 
บทความวิจัยเสนอในทีป่ระชุมวิชาการและมีการพมิพร์วมเลม่ 

Lertyongyos, P. and Jitphuthi, P. 2013. Preparation, structural characterization, and 
antimicrobial activity of novel silver/organomontmorillonite. The 15th Food Innovation 
Asia Conference 2013: Empowering SMEs through Science and Technology. BITEC Bangna, 
Bangkok, Thailand: 13th – 14th June, 2013. Book of Proceeding. (Proceeding) 
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 
 (1) ช่ือ นายเถวียน วิทยา  
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 
 

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

 

 1.  ภาระงานสอนในปจัจบุัน  
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา   ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-404  INTRODUCTION TO FOOD PROCESSING 3(3-0-6) 
855-311  PULP AND PAPER TECHNOLOGY  3(2-3-6) 
855-323  RUBBER TECHNOLOGY 3(2-3-6) 
850-327  BIOMATERIAL LABORATORY 1(0-3-2) 
855-434  FOOD PACKAGING 3(2-3-6) 
855-491  SELECTED TOPIC IN MATERIAL AND PACKAGING  
 TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

855-342  PACKAGING ENGINEERING  3(2-3-4) 
855-321  BIOPOLYMER AND POLYMER TECHNOLOGY  2(2-0-4) 
855-324  MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY  
 LABORATORY 

1(0-3-2) 

855-496  SEMINAR 1(1-0-2) 
855-498  SENIOR PROJECT 3(3-0-6) 

 

       1.2 ระดับบัณฑิต 
รหสัวิชา   ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501  PACKAGING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
855-502  PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 3(3-0-6) 
855-521 ADVANCE MATERIAL AND PACKAGING 
 TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

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

3(2-3-4) 

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

3(3-0-6) 

855-593  SEMINAR I 1(1-0-2) 
855-594  SEMINAR II 1(1-0-2) 
855-818  THESIS    16(0-48-0) 
855-836  THESIS      36(0-108-0) 
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 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหสัวิชา   ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501  PACKAGING TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-502  PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-552  GREEN PACKAGING  3(2-3-4) 
855-551 ADVANCED FOOD PACKAGING 
855-525  BIOPOLYMER BASED PACKAGING       
855-526  PROTEIN BASED EDIBLE FILMS 
855-621  STARCH-BASED BIODEGRADABLE FILMS 
855-691  ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN PACKAGING 
             TECHNOLOGY 
855-693  SEMINAR I 
855-694  SEMINAR II 
855-695  SEMINAR III                                   

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

 
       3(3-0-6) 

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

855-936 THESIS      36(0-108-0) 
855-948  THESIS 
855-972  THESIS 

     48(0-144-0) 
     72(0-216-0) 

 
 3.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Wittaya, T. 2013.  Influence of type and concentration of plasticizers on the properties of edible 

film from Mung Bean proteins. KMITL Science and Technology Journal. 13(1): 51-58. 
Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Synthesizing of oil palm empty fruit 

bunch’s lignin derivatives and potential use for production of linerboard coating. 
Accepted for Publication in Songklanakarin Journal of Science and Technology. Inpress. 

Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Recovery, characteristics and potential 
use as linerboard coatings of lignin from oil palm empty fruit bunch’s black liquor. 
Industrial Crops and Products. 50: 8-14. 

Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Synthesizing of oil palm empty fruit 
bunch’s lignin derivatives and potential use for production of linerboard coating. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. Accepted. 

Detduangchan, N. and Wittaya, T. 2013. Effect of UV-treatment on the properties of 
biodegradable rice starch films. International Food Research Journal. 20(3): 1617-1626. 

Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Novel use of oil palm empty fruit 
bunch’s lignin derivatives for production of linerboard coating. Progress in Organic 
Coatings. 76: 999-1005.   



87 

Kaewpool, P., Sridach,. W. and Wittaya, T. 2013. Mechanical, thermal and structural properties 
of rice starch films reinforced with rice starch nanocrystals. International Food Research 
Journal. 20(1): 439-449. 

Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Development of oil palm empty fruit 
bunch’s lignin for production of linerboard coating: effect of selected stabilizers on 
coating characteristics and coated linerboard properties. Progress in Organic Coatings. 76: 
482-487.   

Jonjankiat, S., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Effect of citric acid, PVOH and starch ratio on 
the properties of cross-linked poly (vinyl alcohol)/ starch adhesive. Journal of Adhesion 
Science and Technology.  27(15): 1727-1738. 

Jonjankiat, S. Wittaya, T. and Sridach, W. 2011. Improvement of poly(Vinyl Alcohol) adhesives 
with cellulose microfibre from sugarcane bagasse. Iranian Polymer Journal. 20 (4): 305-
317. 

Kiatsomboon, N., Chantachum, S. and Wittaya, T.  2011. Antimicrobial Activity and the 
Properties of Edible Films Incorporated with Encapsulated Clove (Eugenia caryophyllata 
Thunb.) Oil. International Food Research Journal. 18(4): 1531-1541. 

Thongsane, P., Sridach, W. and Wittaya, T. 2011. Effect of palm pressed fiber (PPF) surface 
treatment on the properties of rice starch films. International Food Research Journal. 18: 
287-302. 

Chana-Thaworn, J., Chanthachum, S. and Wittaya, T. 2011. Antimicrobial activity and 
characteristics of edible films incorporated with Phayom Wood (Shorea tolura) extracts. 
International Food Research Journal. 18: 39-54 

Chana-Thaworn, J., Chanthachum, S. and Wittaya, T. 2011. Properties and antimicrobial activity 
of edible films incorporated with Kiam Wood (Cotyleobium lanceotatum) extracts. LWT-
Food Science and Technology. 44(1): 284-292. 

Thongsane, P., Sridach, W., Ariffin, F. and Wittaya, T. 2010. Characteristics and Properties of 
Edible Rice Starch Films Reinforced with Palm Pressed Fibers. International Food 
Research Journal. 17:535-547. 
บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

Lurnanthapong, T., Pratyasaree, S. and Wittaya, T. 2012. Improvement of biodegradable rice 
starch-chitosan blend film properties by using UV treatment. Starch Update 2011; 6 th 
International Conference on Starch Technology. 13-14 Feb, 2012. Bangkok, Thailand. Page 
310-315. 
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 (2) ช่ือ นายวิโรจน์ ยูรวงศ์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2532              
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537 
Ph.D. (Food Engineering), U. of Reading, U.K., 2544 

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
854-211 PROCESSING ENGINEERIG I 2(2-0-4) 
854-212 PROCESSING ENGINEERIG II 2(2-0-4) 
854-213 PROCESSING ENGINEERING LABORATORY 1(0-3-0) 
854-313 FOOD ENGINEERING 2(2-0-4) 
850-314 FOOD PROCESSING AND ENGINEERIG LABORATORY 2(0-6-0) 

 
 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-501 PRINCIPLES OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY  4(4-0-8) 
850-511 ADVANCED FOOD PROCESSING 3(2-3-4) 
850-554 PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF FOOD AND 

BIOMATERIAL 
3(2-3-4) 

850-599 THESIS 16(0-48-0) 
850-596 SEMINAR I 1(1-0-2) 
850-597 SEMINAR II 1(1-0-2) 
850-948 
850-696 

THESIS 
SEMINAR I 

48(0-134-0) 
1(1-0-2) 

850-697 SEMINAR II 1(1-0-2) 
850-698 SEMINAR III 1(1-0-2) 

 
 2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Laorko, A., Tongchitpakdee, S. and Youravong, W. 2013. Storage Quality Of Pineapple Juice 

Non-Thermally Pasteurized And Clarified By Microfiltration. J Food Eng, 16(2): 554-561. 
Charoenphun, N., Youravong, W. and Cheirsilp, B. 2013. Determination of reaction kinetics of 

hydrolysis of Tilapia (Oreochromis niloticus) muscle protein for manipulating production 
of bioactive peptides with antioxidant activity, angiotensin-I-converting anzyme (ACE) 
inhibitory activity and Ca-binding properties. Int J Food Sci Tech, 48 (2): 419-428. 
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Charoenphun, N., Cheirsilp, B., Sirinupong, N. and Youravong, W. 2013. Calcium-Binding 
Peptides Derived From Tilapia (Oreochromis Niloticus) Protein Hydrolysate. Eur Food Res 
Technol. 236 : 57-63. 

Hajihama, M. and Youravong, W. 2013. Concentration And Desalination Of Protein Derived From 
Tuna Cooking Juice By Nanofiltration. J Teknol, 65(4): 1-6. 

Laorko, A., Tongchitpakdee, S. and Youravong, W. 2012. Effect Of Gas Sparging On Fouling And 
Fouling Mechanism During Microfiltration Of Pineapple Juice And Coconut Water. J. Appli 
Membr Sci Tech. 15: 31-41. 

Laorko, A., Li, Z.Y., Tongchitpakdee, S. and Youravong, W. 2011. Effect Of Gas Sparging On Flux 
Enhancement And Phytochemical Properties Of Clarified Pineapple Juice By 
Microfiltration. Sep Purif Technol. 80 : 445-451. 

Laorko, A., Li, Z.Y., Tongchitpakdee, S., Chantachum, W. and Youravong, W. 2010. Effect of 
membrane property and operating conditions on phytochemical properties and 
permeate flux during clarification of pineapple juice. J. Food Eng, 100 : 514-521. 

Youravong, W., Li, Z.Y. and Laorko, A. 2010.  Influence of gas sparging on clarification of 
pineapple wine by microfiltration. J. Food Eng. 96: 427-432. 

Li, Z.Y., Aran H-Kittikun and Youravong, W. 2010. Protein hydrolysis by   protease isolated from 
tuna spleen by membrane filtration: A comparative study with commercial proteases. 
LWT.  43(1): 166-172. 

 บทความวิจัยเสนอในทีป่ระชุมวิชาการและมีการพมิพร์วมเลม่ 
Wirote Youravong, An enzymatic membrane reactor for nutraceutical and functional foods. 

Keynote speaker, the 11th International conference on membrane science and 
technology (MST2013), 27-29 August, 2013, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Mantaka Tauntong, Wirote Youravong and Nualpun Sirinupong, Acetic acid removal of fish skin 
collagen by ultrafiltration, the 11th International conference on membrane science and 
technology, 27-29 August, 2013, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Penporn Sriniworn, Santad Wichienchot and Wirote Youravong, Separation ofoligosaccharides 
from UF-pretreated tofu whey by nanofiltration, the 11thinternational conference on 
membrane science and technology, 27-29 August, 2013, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

Muhammadameen Hajihama, Wirote  Youravong, Concentration and desalination of protein 
derived from tuna cooking juice by nanofiltration, the 11thinternational conference on 
membrane science and technology, 27-29 August, 2013, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

Rusman Dasaesamoh, Wirote Youravong and Santad Wichienchot, Optimization of 
oligosaccharides extraction from dragon fruit’s flesh. the 4thInternational conference on 
Natural products for health and beauty. 28-30 November, 2012. Chiang Mai Royal Orchid, 
Chiang Mai, Thailand. 

Kridsada Keawyok, Wirote Youravong, and Santad Wichienchot, Extraction of prebiotics from 
dragon fruit’s peel, the 4th International conference on Natural products for health and 
beauty. 28-30 November, 2012. Chiang Mai Royal Orchid, Chiang Mai, Thailand. 



91 

Narin, Charoenphun, Benjamas, Cheirsilp, and Wirote, Youravong, Influence of gas/liquid two 
phase flow during ultrafiltration of tilapia protein hydrolysate on Ca-binding peptide 
separation. The 10th International on membrane on membrane science and technology. 
22 -24 August, 2012. Amari Atrium hotel, Bangkok, Thailand. 

Penpron, Sriniworna., Santad, Wichienchot, and Wirote, Youravong., Enhance of pepremate flux 
during soy whey ultrafiltration by gas sparging and pH modification. The 10th International 
on membrane on membrane science and technology. 22 -24 August, 2012. Amari Atrium 
hotel, Bangkok, Thailand. 

Narin, Charoenphun, Benjamas, Cheirsilp, and Wirote, Youravong, Production of antioxidant 
peptides from tilapia protein hydrolysate using membrane bioreactor. The 38th Congress 
on Science and Technology of Thailand (STT 38) , 17-19 October 2012, Chiang Mai, 
Thailand. 

Nain, Charoenphun, Benjamas, Cheirsilp, and Wirote, Youravong, Ca-binding peptides derive for 
tilapia (Oreochromis niloticus) protein hydrolysate. The international conference on food 
structures, Digestion health (FSDH), 7 - 9 March 2012, Convention Centre, Palmerston 
North, New Zealand. 

Narin, Charoenphun, Benjamas, Cheirsilp, and Wirote, Youravong, Influence of gas/liquid two 
phase flow during ultrafiltration of tilapia protein hydrolysate on Ca-binding peptide 
separation. The 10th International on membrane on membrane science and technology. 
22 -24 August, 2012. Amari Atrium hotel, Bangkok, Thailand. 

Wirote, Youravong,, Membrane as clean technology for the food industry, Keynote Speaker, 
The 8th International on membrane on membrane science and technology. 30-31 
November, 2010. Institute of Technology Bandung, Bandung, Indonesia. 
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(3) ช่ือ นายวรัญญู  ศรีเดช 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร,์ 2533 
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2537 
D.Tech.Sci, (Pulp and Paper Technology) 
                 Asian Institute of  Technology, 2548 
 

 1.  ภาระงานสอนในปจัจบุัน  
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา   ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-327  BIOMATERIAL LABORATORY 1(0-3-2) 
855-311  PULP AND PAPER TECHNOLOGY  3(2-3-4) 
855-323   RUBBER TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY  

LABORATORY 
855-343  PRINTING  TECHNOLOGY 

1(0-3-0) 
 

2(2-0-4) 
855-231  GLASS AND METAL TECHNOLOGY 2(2-0-4) 
855-342  PRODUCT AND PACKAGING DESIGN 3(2-3-4) 
855-412  FOREST PRODUCT TECHNOLOGY 2(2-0-4) 
855-425  BIOPOLYMER FROM AGRICULTURAL RESOURCE 2(2-0-4) 
855-443  GRAPHIC DESIGN AND PRINTING TECHNOLOGY  
             IN PACKAGING 

3(2-3-4) 

855-452  FOOD PACKAGING LABORATORY 1(0-3-0) 
855-491  SELECTED TOPIC IN MATERIAL AND PACKAGING  2(2-0-4) 
855-495  COOPERATIVE EDUCATION  6(0-0-18) 
855-496  SEMINAR 1(1-0-2) 
855-498  SENIOR PROJECT 3(3-0-6) 
855-445 IMPORT-EXPORT AND  TRANSPORTATION  2(2-0-4) 

 

 
 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา   ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501  PACKAGING TECHNOLOGY 
855-502  PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

855-511  ADVANCED PULP AND PAPER TECHNOLOGY 
 IN PACKAGING 

3(3-0-6)  

855-521 ADVANCE PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-554  GREEN PACKAGING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
855-591 RESEARCH TECHNIQUE IN PACKAGING  
 TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

855-593  SEMINAR I 1(1-0-2) 
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855-594  SEMINAR II 1(1-0-2) 
855-818  THESIS    16(0-48-0) 
855-836  THESIS      36(0-108-0) 

 
4 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหสัวิชา   ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501  PACKAGING TECHNOLOGY 
855-502  PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

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

3(3-0-6)  
 

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

855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 
855-544  COATING TECHNOLOGY IN PACKAGING 

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

855-552  GREEN PACKAGING  
855-642  TECHNOLOGY OF ADHESION AND ADHESIVES 

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

855-691  ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN PACKAGING 
             TECHNOLOGY 

 
3(3-0-6) 

855-693  SEMINAR I 1(0-2-1) 
855-694  SEMINAR II 
855-695  SEMINAR III 

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

855-936  THESIS      36(0-108-0) 
855-948  THESIS 
855-972  THESIS 

     48(0-144-0) 
     72(0-216-0) 

  
 3.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี  
   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Sridach, W. 2014. Preparation and characterization of molded pulp container made by hot 
compression molding. IPPTA Quarterly Journal. (accepted) 

Kaewpoon, P., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Mechanical, thermal and structural properties 
of rice starch films reinforced with rice starch nanocrystals. Int. Fd. Res. J. 20:439-449. 

Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Development of oil palm empty fruit 
bunches' lignin for production of linerboard coating: Effect of selected stabilizers on 
coating characteristics and coated linerboard properties. Prog. Org. Coat. 76: 482-487. 

Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Novel use of oil palm empty fruit bunch's 
lignin derivatives for production of linerboard coating. Prog. Org. Coat. 76: 999-1005. 

Sridach, W., Jonjankiat, S. and Wittaya, T. 2013. Effect of citric acid, PVOH, and starch ratio on 
the properties of cross-linked poly(vinyl alcohol)/starch adhesives. J. Adhes. Sci.Technol. 
27 (15):1727-1738. 
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Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013. Recovery, characteristics and potential 
use as linerboard coating material of lignin from oil palm empty fruit bunch's black liquor. 
Ind. Crops. Prod. 50: 8-14. 

Narapakdeesakul, D., Sridach, W. and Wittaya, T. 2013 . Synthesizing of oil palm empty fruit 
bunch's lignin derivatives and potential use for production of linerboard 
coating. Songklanakarin J. Sci. Technol. 35(6): 705-713. 

Thongsang, P., Sridach, W. and Wittaya, T. 2011.  Effect of palm pressed fiber (PPF) 
surface treatment on the properties of rice starch films. Int. Fd. Res. J. 18:287-302. 

Jonjankiat, S., Wittaya, T. and Sridach, W. 2011. Improvement of Poly(Vinyl Alcohol) adhesives 
with cellulose microfiber from sugarcane bagasse. Iran. Polym. J. 20(4): 305-317.  

Thongsang, P., Sridach, W., Ariffin, F. and Wittaya, T. 2010. Characteristics and properties of rice 
starch films reinforced with palm pressed fibers. Int. Fd. Res.J. 17: 535-547. 

      บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
Paladsongkhram, R. and Sridach, W. 2011. Influence of alkenyl succinic anhydride and cationic 

starcj on the production of paper from Trema orientail (L.) Blume and Typha angustifolia 
(L.). In the 12nd MJU-Phrae National Research Conference. 1-2 September 2011.  Phrae. 
Thailand.  
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(4) ช่ือ-สกุล นางปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล   
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2535 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2538 
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2547 
 

 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
854-211 PROCESSING ENGINEERING I 2(2-0-4) 
854-311  
855-496 
855-498  
850-433 
854-213 
850-314 

FOOD ENGINEERING 
SEMINAR 
SENIOR PROJECT 
BAKERY TECHNOLGOY 
PROCESSING ENGINEERING LAB 
FOOD PROCESSING AND ENGINEERING LAB 

2(2-0-4) 
1(1-0-2) 
3(0-9-0) 
3(2-3-4) 
1(0-3-0) 
2(0-6-0) 

 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 850-522 FUNCTIONAL PROPERTIES OF FOOD COMPONENT   3(2-3-4) 
 850-554 PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF FOOD    3(2-3-4) 
  BIOMATERIALS 
 850-531 STARCH TECHNOLOGY   3(2-3-4) 
 850-599 THESIS   16(0-32-16) 
 
 2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Phrukwiwattanakul P., Wichienchotand S. and Sirivongpaisal P. 2014. COMPARATIVE STUDIES 

ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF STARCHES FROM JACKFRUIT SEED AND MUNG 
BEAN. International Journal of Food Properties. (Inpress)  

Khunae, P., Tran, T. and Sirivongpaisal, P. 2010. Effect of hydrothermal treatment on the 
rheological properties of high-amylose rice starch. (Reid, D. S., Sajjaanantakul, T., Lillford, 
P. J., and Charoenrein, S., ed.). p.635-640. In Water Properties in Food, Health, 
Phamaceutical and Biological System: ISOPOW 10. Wiley-Blackwell. New York. 

Banchuen1, J., Thammarutwasik, P., Ooraikul, B., Wuttijumnong, P. and Sirivongpaisal, 
P. 2010. Increasing the bio-active compounds contents by optimizing the germination 
conditions of Southern Thai Brown Rice. Songklanakarin J. Sci. Technol. 32 (3): 219-230. 
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 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
Muadiad, K. and Sirivongpaisal, P. 2013. Effect of frozen storage on structure and properties of 

roti dough supplemented with rice bran. Proceeding: 7thInternational Conference on 
Starch Technology. October. Bangkok, Thailand.                         

Phrukwiwattanakul P., Wichienchotand S. and Sirivongpaisal P. 2013. Effect of retrogradation 
time on thermal property and resistant starch content of debranched jackfruit seed 
starch. Proceeding: 7th International Conference on Starch Technology. October. 
Bangkok, Thailand.               

Muadiad, K. and Sirivongpisal, P. 2012. Effect of dietary fiber from rice bran on properties of 
dough and crispy roti product. Proceeding: International Conference and IMT-GT Halal 
Product Exhibition 2012. July 11-15, Hat Yai, Thailand.     

Sirivongpaisal, P. and Chansawang, P. 2012. Pasting properties and flow behavior of Heat-
Moisture Treated Rice Starches Differing in Amylose Content. Proceeding: 6th International 
Conference on Starch Technology. February. 235-242, Bangkok, 
Thailand.                         

Sirivongpaisal, P. and Chansawang, P. 2012. Effect of corn silk dietary fiber on rheological 
properties of Roti dough. Proceeding: 6th International Conference on Starch 
Technology. February 359-365, Bangkok, Thailand. 
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(5) ช่ือ-สกุล นายวรพงษ์ อัศวเกศมณี 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง), ม.บรูพา, 2534 

วท.ม. (เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมง), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
ปร.ด. (พฒันาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2548 

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-111 INTRODUCTORY AGR0-INDUSTRY 1(1-0-2) 
850-313 FOOD PROCESSING II 3(3-0-6) 
850-314 FOOD PROCESSING AND ENGINEERING LABORATORY 2(0-6-0) 
850-403 GENERAL AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
850-404 INTRODUCTION TO FOOD PROCESSING 3(3-0-6) 
850-496 SIMINAR 1(1-2-0) 
850-498 SENIOR PROJECT 3(0-9-0) 
851-441 FISHERY PRODUCTS TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
852-451 PRODUCT DEVELOPMENT 2(2-0-4) 
852-452 PRODUCT DEVELOPMENT LAB 1(0-3-0) 

  
 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-596 SEMINAR I 1(1-0-2) 
850-597 SEMINAR II 1(1-0-2) 
850-599 THESIS      18(0-32-16) 
851-512 UTILIZATIN OF BY-PRODUCTS FROM FISHERY INDUSTRY 3(2-3-4) 
850-552 EXPERIMENTAL DESIGN IN PRODUCT DEVELOPMENT 3(2-3-4) 

 
   

 2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Promjiam, P., Siripongvutikorn, S. and Usawakesmanee, W. 2013. Effect of added garcinia fruit 
ontotal phenolic compound content, antioxidant properties and quality changes of the 
Southern sour curry paste, Keang-hleung, during storage. Food Nutrition and Sciences. 4: 
812-820. 
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 Siripongvutikorn, S., Usawakesmanee, W., Wittaya, T., Koonpaew, B. and Pengseng, N. 2012. 

Combined effect of low acid paste and modified atmospheric condition on quality 
changes of white shrimp, Litopenus vannamei, during chilled storage. International Food 
Research Journal. 19 (4): 1573-1580. 

Kanpairo, K., Usawakesmanee, W. and Siripongvutikorn, S. 2012. The compositions and 
properties of spray dried tuna flavour powder produced from tuna precooking 
juice. International Food Research Journal. 19 (3): 893-899. 

Jumsi, M., Usawakesmanee, W. and Siripongvutikorn, S. 2012. Effect of using starch on off-odors 
retention in tuna dark meat. International Food Research Journal. 19 (2):709-714. 

Pengseng, N., Siripongvutikorn, S., Usawakesmanee, W. and Wattanachant, S. 2011. Combined 
effect of carbohydrate and thermal processing on antioxidant activity of galangal 
coconut-milk paste extract, Tom-Kha. International Food Research Journal. 18 (3):875-
882. 

Sunisa, W., Worapong, U., Sunisa, S., Saowaluck, J. and Saowakon, W. 2011. Quality changes of 
chicken fryin goil as affected of frying conditions. International Food Research Journal. 
18 (2):606-611. 

Romson, S., Sunisa, S. and Worapong, U. 2011. Stability of antioxidant and antibacterial 
properties in heated turmeric-chilli paste and its ingredients. International Food Research 
Journal. 18 (1):397-404. 

Romson Seah, Sunisa Siripongvutikorn and Worapong Usawakesmanee. 2010. Antioxidant and 
antibacterial properties in Keang-hleung paste and its ingredients. Asian Journal of Food 
and Agro-Industry. 3(02): 213-220. 
บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

Orrawan tiwthao and Worapong Usawakesmanee. 2012. The reduction of fishery order in 
salmon skin by washing with salt solutions. 1st Mae Fa Luang International Conference 
2012 (1st MFUIC2012): Future Challenges Towards ASEAN Integration, Nov. 29-Dec. 1, 
2012. Mae Fa Luang University, Chiang Rai, Thailand. 

Naiyana Pengseng, Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee, Saowakon 
Wattanachant. 2010.Effect of thermal processing and protein nutrient on antioxidant 
activity of Tom-Kha paste extract Food Innovation Asia Conference 2010. Indigenus Food 
Research and Development to Global Market. June 17-18, 2010. BITEC, Bangkok, Thailand. 

Sunisa Siripongvutikron, Worapong Usawakesmanee. Thawean Boutoom and Busaya 
Koonpaew. 2010. Development of shrimp product marinated with Tom-Yum paste. Food 
Innovation Asia Conference 2010. Indigenus Food Research and Development to Global 
Market. June 17-18, 2010. BITEC, Bangkok, Thailand. 
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(6) ช่ือ นายสุรสิทธ์ิ  ประสารปราน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (ฟสิิกส์), ม.ขอนแก่น, 2525                 
วท.ม. (เทคโนโลยพีลงังาน), สถาบันเทคโนโลย ี
         พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2530        

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
850-314 FOOD PROCESSING AND ENGINEERING LAB. 2(0-6-0) 
855-231 
855-321 
855-322 
855-323 

GLASS AND METAL TECHNOLOGY 
BIOPOLYMER AND POLYMER TECHNOLOGY 
BIOPOLYMER AND POLYMER PROCESSING 
RUBBER  TECHNOLOGY 

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

855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-342 PACKAGING ENGINEERING 3(2-3-4) 
855-441 MEASUREMENT AND UNCERTAINTY OF MEASUREMENT 3(2-3-4) 
855-496 
855-498 

SEMINAR 
SENIOR  PROJECT 

1(1-0-2) 
3(0-9-0) 

 
 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 PACKAGING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
855-502 PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 3(3-0-6) 
855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-552 GREEN  PACKAGING 3(2-3-4) 
   

 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-501 PACKAGING TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-502 PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-521 ADVANCED PACKAGING MATERIAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
855-552 GREEN  PACKAGING 3(2-3-4) 
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 3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Kanjanarnun, V., Prodpran, T. and Prasarpran, S. 2014. Effect Of epoxidized natural rubber(ENR) 
on film and adhesive properties of Polyvinyl Alcohol(PVA). International Journal Scientific 
Research. 3(1): 134-137. 

Limpan, N., Prodpran, T., Benjakul, S. and Prasarpran, S. 2012. Influences of degree of hydrolysis 
and molecular weight of poly(vinyl alcohol) (PVA) on properties of fish myofibrillar 
protein/PVA blend films. Food Hydrocolloids. 29(1): 226-233.  

Limpan, N., Prodpran, T., Benjakul, S. and Prasarpran, S. 2010. Properties of biodegradable 
blend films based on fish myofibrillar protein and polyvinyl alcohol as influenced by 
blend composition and pH level. J. Food Eng. 100(1): 85-92. 
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 (7)     ช่ือ                                 นายสมพร      นิลมณ ี
            ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
            วุฒิการศึกษา                     วท.บ. (สถาปัตยกรรม), ม.ราชภัฏจันทรเกษม, 2539 
                                                 คอ.ม. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
                                                          เจ้าคุณทหารลาดกระบงั, 2544 
 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
  1.1 ระดับปริญญาตร ี
 รหสัวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต 
 855-324  MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY 1(0-3-0) 
    LABORATORY 
 855-341  COMPUTER DESIGN IN AGRO-INDUSTRY  3(2-3-3) 
 855-344     PROTOTYPING PACKAGE WITH A COMPUTER PROGRAM   2(2-0-4) 
 855-442 PRODUCT AND PACKAGING DESIGN  3(2-3-4) 
 855-443  GRAPHIC DESIGN AND PRINTING TECHNOLOGY  3(2-3-4) 
 855-496  SEMINAR   1(1-0-2) 
 
  1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหสัวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต 
   855-502  PACKAGING TECHNOLOGY II  3(3-0-6) 

855-542 
 

ADVANCED PACKAGING DESIGN 
 

 

  3(2-3-4) 
 

 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รหสัวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต 

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

 

 

  3(2-3-4) 

 3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี
  ไม่มี 
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(8) ช่ือ นายพรสถิต  สุขชู 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2547 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอินทรีย์ประยุกต)์, ม.มหิดล, 2551 
Ph.D. (Materials Science), U. of Wisconsin-Madison, U.S.A., 2555 

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
855-311 
855-321 

PULP AND PAPER TECHNOLOGY LABORATORY 
BIOPOLYMER AND POLYMER TECHNOLOGY 

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

855-322 
855-323 

BIOPOLYMER AND POLYMER PROCESSING 
RUBBER TECHNOLOGY 

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

855-324 MATERIAL AND PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3-0) 
855-342 PACKAGING ENGINEERING 3(2-3-4) 
   

 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 855-522   ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS         3(2-3-4) 
 
 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 855-522   ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS 3(2-3-4) 
  
 3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ป ี
    ไม่มี 
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 (9) ช่ือ นางสาวมณฑริา เอียดเสน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 
 

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

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตร ี

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
857-311 EXPERIMENTAL DESIGN FOR AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
857-321 QUALITY ASSURANCE I 3(3-0-6) 
857-322 QUALITY ASSURANCE II 3(3-0-6) 
857-323 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 3(3-0-6) 
857-331 PRODUCTION MANAGEMENT IN AGRO-INDUSTRY I 3(3-0-6) 
857-332 PRODUCTION MANAGEMENT IN AGRO-INDUSTRY II 3(3-0-6) 
857-391 INDUSTRIAL PRACTICE IN AGRO-INDUSTRY TECHNOLOGY 

MANAGEMENT 
0(0-0-0) 

857-491 SPECIAL TOPICS IN AGRO-INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

857-498 COOPERATIVE EDUCATION I 1(1-2-0) 
857-499 COOPERATIVE EDUCATION II 8(0-0-24) 
859-101 EXTRA CURRICULUM I 1(0-0-1) 

  
           1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
857-542 DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS FOR AGRO-

INDUSTRY 
3(3-0-6) 

857-591 PROBLEM ANALYSIS AND MANAGEMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
 

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
บทความวิจัยเสนอในทีป่ระชุมวิชาการและมีการพมิพร์วมเลม่ 

Awapak, D.;  Iadsen, M.  2010.  The application of project scheduling for reducing setup time 
in ice-cream bar production process. The 36th Congress on Science and Technology of 
Thailand , Bangkok. Thailand. 26-28 October 2010. 

ดาริกา  อวะภาค, ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ และ มณฑิรา  เอียดเสน.  2554.  การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
ไอศกรีมแท่ง.  การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49.  กรุงเทพมหานคร. 1 - 4  
กุมภาพันธ์ 2554. 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา 
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ภาคผนวก ช 

ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์
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