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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่         คณะอุตสาหกรรมเกษตร       ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

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

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

3. วิชาเอก(ถ้ามี) 
 - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
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 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  ภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 20 

5.3 การรับนักศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน............................................................................................................................... . 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.........................................................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
 ชื่อสถาบัน....................................................................... ประเทศ ............................................ 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................................................................  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรใหม่  ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่   
  ในคราวประชุมครั้งที่ 9(3/2558)  เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ .2558  และในคราวประชุม
  ครั้งที่ 19(1/2561)  เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   

      ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 369(7/2558) 
  เมื่อวันที่  10 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558  และในคราวประชุมครั้งที่ 395(3/2561) เมื่อวันที่ 
  24 มีนาคม 2561 

  ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…………………………………………………… 
  เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 

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

การผลิต/ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งและฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเกษตร 

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

 

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

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ของประเทศไทยมีขนาดและมูลค่าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน 
โดยในปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 209,400 ล้านบาท  ส่วนปี 2556 มีมูลค่า 215,600 ล้านบาทโดยประมาณ                     
ซึ่งโดยเฉลี่ยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศมีอัตราเติบโต 5 -7 % ต่อปี และคาดว่าภายหลังจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ จะยิ่งมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จัดเป็น
อุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญที่เชื่อมโยง  สนับสนุนกับภาคการผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญของประเทศ                           
ทั้งอุตสาหกรรมในกลุ่มเกษตรและอาหาร  อุตสาหกรรมในกลุ่มไม่ใช่อาหาร เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค 
ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกัน เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างคุณค่า (Value creation) ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ  ซึ่งภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ของประเทศ  โดยการสร้างสมดุลจากแรงผลั กดัน 3 ประการ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งด้านการผลิต เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรด้าน
การผลิตและด้านการออกแบบเชิงโครงสร้างให้เพียงพอ  การเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน          
การลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบ  การยกระดับมาตรฐานการผลิต  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สีเขียวที่สร้างจุดเด่น
ทางด้านนวัตกรรม  ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างสมดุล  

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
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 

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

3-1001-00614-64-1 อาจารย ์ นายศุภชัย  ภสิัชเพ็ญ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร,์ 2536 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),จุฬาลงกรณ์ฯ, 2539 
Ph.D. (Packaging), Michigan State U., U.S.A., 2545 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ    

65 ล้านคนนั้น  ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศที่มีการเชื่อมโยงกับ               
กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนและธุรกิจอ่ืนๆในสายโซ่อุปทานอย่างชัดเจน  ซึ่งจะเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจค้าปลีก
โมเดิร์นเทรด  ซึ่งมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 6-7% ในปี 2556  การขยายตัวของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ  
และการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติ  ซึ่งเกิดควบคู่กับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและขยายวงกว้าง  ซึ่งสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปตามกลุ่มผู้บริโภค 
ได้แก่   

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

•  กลุ่ มผู้ บริ โภควัยหนุ่ มสาว (Younger generation consumer) ที่มีบุคลิก พ่ึงพาเทคโนโลยี            
เน้นอารมณ์ มีความต้องการของตัวเองสูง นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองคือ บรรจุภัณฑ์             
ที่ตอบสนองความสุขผู้ซื้อ และแบ่งแยกเฉพาะส าหรับเพศ-วัยที่ต่างกัน  ผ่านสี  ดีไซน์  กราฟิกและ
ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ 

•  กลุ่มผู้บริโภคในเมืองใหญ่ (Urbanization consumer) ครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง เร่งรีบในการ
เดินทาง  มีการใช้ชี วิตแบบ on-the-go เดินไป ใช้ ไป รับประทานไป ในขณะเดียวกัน                
พ่ึงพาอินเตอร์เน็ต  ซื้อสินค้าในโมเดิร์นเทรด  นิยมอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน  นวัตกรรม        
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองจะต้องมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวก 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 มีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 

•  กลุ่มผู้บริโภคนักอนุรักษ์ (Save my world consumer) มักจะให้ความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆกัน  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองจะต้องให้ความส าคัญเรื่อง 4R 
(Reduce  Reuse  Recycle  Renewable) ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ การประหยัดพลั งงาน        
พ้ืนที่จัดเก็บ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอีก 5 ปีจากนี้ไป จะก าหนดแนวโน้มการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในด้าน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ความสะดวกในการใช้งาน  และความสวยงามแตกต่าง
ของงานออกแบบ  ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตร               
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  ซึ่งจะช่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงในการให้ความรู้  พัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้เข้ากับบริบท      
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและอนาคต 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่ได้อธิบายในข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงให้เพียงพอต่อความต้องการและการพัฒนา
ในอุตสาหกรรม  แต่ในปัจจุบันมีเพียงคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพียงแห่ง เดียว       
ที่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ โดยมีบัณฑิตจบการศึกษาโดยเฉลี่ยเพียง 1 คน/ปี                  
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการบุคลากรทางด้านบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน  ซึ่งจากการประมวลสถานการณ์ต่างๆ
ข้างต้น  ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้พัฒนา
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้ขึ้น  ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างคุณค่า  ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางบรรจุภัณฑ์  ทักษะ ความรู้ทางด้านวัสดุ บรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 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 า ภ 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 า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร       
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก     
สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นก้าวส าคัญที่จะเป็นจุดแข็งในการผลิตบัณฑิตในระดับความเชี่ยวชาญสูง                
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะเป็นเพียงหลักสูตรเดียวในสถาบันภูมิภาคของประเทศหรือหลักสูตร        
ที่ 2  ของประเทศที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตในสาขานี้  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนและเสริมศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ                           
ที่ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยการผลิตบัณฑิต                   
จะมุ่งเน้นบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางเทคโนโลยี พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ                            
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม  โดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและประเทศ เกื้อกูลต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  บริการวิชาการให้กับสาธารณะอันน าไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม  มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
อันดีงาม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 □   หมวดวชิาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 

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

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

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับแผนการเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาเลือกที่เปิดสอนโดย

คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
3) แต่งตั้งผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้   
ความสามารถในการวิจัย  เพ่ือน าองค์ความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุชีวภาพและวัสดุสังเคราะห์ 
รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนานวัตกรรม                  
บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่และการสร้างคุณค่า  โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง      
วัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
 



7 

1.2 ความส าคัญ 
ในสังคมปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ  ผู้บริโภค

นอกจากจะมีความต้องการความสวยงามภายนอกของตัวบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  การออกแบบ  พัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน          
ความต้องการดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสทางสังคมในปัจจุบัน  ส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปจัดจ าหน่ายประเทศต่างๆ
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ  ด้วย  นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่และการสร้างคุณค่าด้วยบรรจุภัณฑ์จึงต้องควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม
เช่นกัน   ซ่ึงจัดว่าเป็นหลักการที่ส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากบรรจุภัณฑ์นอกจากจะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ 
สดใหม่ สวยงาม และถูกสุขอนามัยก่อนถึงมือผู้บริโภค ยังช่วยส่งเสริมให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่ดึงดูดใจของ 
ผู้ซื้อ  ซึ่งในปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วได้คิดค้นเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบ
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามการใช้งาน สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค และให้ความส าคัญต่อการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ พร้อมทั้งความสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในเชิงพาณิชย์ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อุตสาหกรรมอาหารของไทย  มีการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการประยุกต์ใช้งาน  
ที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทั้งเพ่ือการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ  และเตรียมพร้อม     
เพ่ือทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือให้เกิดการขยายผลในการพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความสามารถในการผลิต ความพร้อมของ
เทคโนโลยี  การพัฒนา  ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงในด้านวิจัย คิดค้นและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์เพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าวข้างต้นจึงมีความส าคัญอย่ างยิ่ง  ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร        
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้ เป็นหลักสูตรที่มีการน าความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพ่ือมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการ      
วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงออกแบบโครงสร้างของ   
วัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อันน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม  ในปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลั กสู ตร                     
วิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์   ดั งนั้นการขอเปิดหลักสูตร              
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้  จะช่วยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เพ่ือการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการข้ันสูง ที่มีความทันสมัย  ตลอดจน
เพ่ือรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
อนาคตอันใกล้ 

1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 (1) มีความรู้และมีความสามารถในการบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  

ขั้นสูงเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม  
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(2)  มีทักษะด้านการวิจัยขั้นสูง  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ รวมทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

(3)  มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ในการท างานทั้งในระดับของ
ผู้ประกอบการ นักวิจัยและนักวิชาการ 

(4) สร้างนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์  องค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  โดยเน้นการแก้ปัญหาและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ สกอ. และสอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลงและความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 

1. การปรับปรุงหลักสูตรอยา่งสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ับผดิชอบหลักสตูร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชน 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ 

4. ส ารวจความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 

1. แผนและเอกสารการปรับปรุง
หลักสตูรทุก 4 ปี 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสมัมนา 
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 
 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มีคณุวุฒิสูงและมี
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานจรงิใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตร   

 

1. สนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิม่คณุวุฒิของ
 อาจารย์   
2. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา/ 
   ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ท างานบริการวิชาการ
 แก่หน่วยงานภายนอก 
 

 

1. แผนการศึกษาต่อและการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

2. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/  
สั มมนา /ศึ กษาดู ง าน  ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

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

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็น active learning 

1. ก าหนดเป้าหมายรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning 

2. เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะแ ละแ ลก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ของคณาจารย์ 
 

1. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ  active learning     
อย่างน้อย 2 รายวิชา 

2. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ         
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน แ บ บ  active 
learning อยา่งน้อย 2 รายวิชา 

3. แผนการเพิ่มพูนทักษะ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นศูนย์กลาง 

 

1. เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะแ ละแ ลก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

1. แผนการเพิ่มพูนทักษะ การจัดการ
เ รี ยนการสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็น
ศูนย์กลาง 

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

การประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนใน
แผนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

3. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ         
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลเพื่อให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

2. ก าหนดให้มี การจั ดการ เรี ยนรู้ และการ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกวิชา 

 
 
3. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้  และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

1. จ านวนโครงการและจ านวนอาจารย์ที่
ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ร ายงานผลการด า เนิ นการของ
รายวิชา (มคอ.5) 

 

6. พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอน 
ที่จ าเป็น อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.ก าหนดแผนความต้องการและงบประมาณ 
  เพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนที่  
  สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

 

1. รายการทรัพยากรการเรียนการสอน 
    ที่จ าเป็นในแต่ละปีการศึกษา 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

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  เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  หลักสูตรแบบ 1 

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

- ผลงานตีพิมพ์ทางด้านวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพหรือ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 

- มีประสบการณ์การวิจัยหรือท างานในสาขาวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาอ่ืน
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 2 ปี 

- แบบ 1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และมีผลการเรียนดีมาก 

2.2.2  หลักสูตรแบบ 2 
- แบบ 2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- แบบ 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หากมีวุฒิการศึกษานอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของ   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และมีผลการเรียนดีมาก   

 2.3.3 ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    
   สงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 2.3.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
  บัณฑิตศึกษา 
 

 ทั้งนี้การรับเข้าของทั้งสองแผนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาร่วมกับดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
เนื่องจากหลักสูตรสามารถเปิดรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่แตกต่างกันจึงพบปัญหา

เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่แตกต่างกันได้แก่ 
1. นักศึกษาขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
2. นักศึกษาขาด/ต้องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3. นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้  ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบประมวลความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์  

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

2. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชา 855-693 สัมมนา 1, 855-694 สัมมนา 2, 855-695 
สัมมนา 3 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ        
ได้พัฒนาทักษะการอ่านบทความและน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ 

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

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับปริญญาเอก 
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปี่ที่ 3 - - 5 5 5 

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

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 

 
 
 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 2561 2562 2563 2564 2565 

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 
2561 2562 2563 2564 2565 

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. รายจ่ายระดับ
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 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

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

-  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีทั้งการเรียนรายวิชาต่างๆและท าวิทยานิพนธ์  
 

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

3.1.2 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 เพ่ือปรับพื้นฐานความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

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 เพ่ือปรับพื้นฐานความรู้โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
 
 



14 

3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 
   ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     4 หน่วยกิต 

 *855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
   (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
   (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาท่ีจบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พื้นฐานไม่ผ่านในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา  
โดยไม่นับหน่วยกิต 
  

  ข. หมวดวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
 *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 
 
  ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 

855-948 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis)  
  
 3.1.3.2 ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2 
   ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     4 หน่วยกิต 

 *855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
   (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาท่ีจบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พื้นฐานไม่ผ่านในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต 
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  ข. หมวดวิชาบังคับ       3 หน่วยกิต 
 *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 
 
  ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     72 หน่วยกิต 
 855-972 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
  (Thesis)  
 

 3.1.3.3 ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 
   ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     4 หน่วยกิต 

  *855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
  (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาท่ีจบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พื้นฐานไม่ผ่านในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต 
  

  ข. หมวดวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 855-691  เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 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 เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Printing Technology) 
 855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ 3(3-0-6) 
  (Paper Additives) 
 1.2) หมวดวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Polymer Composite Materials in Packaging) 
 855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางก้ันสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 
 855-525 พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Biopolymer Based Packaging) 
 855-526 ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 3(3-0-6) 
  (Protein Based Edible Films) 
 855-621 ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 3(3-0-6) 
  (Starch-based Biodegradable Films) 
 1.3)  หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการออกแบบ 
 855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Dynamics) 
 855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Design) 
 855-543 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลลิเจนท์ 3(3-0-6) 
  (Active and Intelligent Packaging Technology) 
 855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Coating Technology in Packaging) 
 855-641 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Migration Phenomena in Packaging) 
 855-642 เทคโนโลยีการยึดติดและกาว 3(3-0-6) 
  (Technology of Adhesion and Adhesives) 
 855-643 นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Nanotechnology in Packaging) 
 1.4) หมวดวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Food Packaging) 
 855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 
  (Green Packaging) 
 855-651 การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมินอายุ 
                                   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 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
                                   (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 
 857-516  การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4)  
  (Productivity Management in Agro-Industry) 
  857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Marketing) 
 857-534 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Entrepreneurship) 
 หมายเหตุ 

 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยได้  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา 
 

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

 3.1.3.4 ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 
   ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     4 หน่วยกิต 

 *855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6) 
  (Packaging Technology ) 
  *855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  1(0-3-0) 
  (Packaging Technology Laboratory) 

 

  *วิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาท่ีจบไม่ตรงสาขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและส าหรับนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้พ้ืนฐานไม่ผ่านในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา  โดยไม่นับ
หน่วยกิต 
  
                     ข. หมวดวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต 
 855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Material Technology)  
 855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Material Analysis) 
 855-691  เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 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 เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Printing Technology) 
 855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ 3(3-0-6) 
  (Paper Additives) 
 1.2) หมวดวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
 855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Advanced Polymer Composite Materials in Packaging) 
 855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางก้ันสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 
 855-525 พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Biopolymer Based Packaging) 
 855-526 ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน 3(3-0-6) 
  (Protein Based Edible Films) 
 855-621  ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 3(3-0-6) 
  (Starch-based Biodegradable Films) 
 1.3)  หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการออกแบบ 
 855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Packaging Dynamics) 
 855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Packaging Design) 
 855-543 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลลิเจนท์ 3(3-0-6) 
  (Active and Intelligent Packaging Technology) 
 855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Coating Technology in Packaging) 
 855-641 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุภัณฑ์ 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 นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Nanotechnology in Packaging) 

 1.4) หมวดวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 

 855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 3(2-3-4) 
  (Advanced Food Packaging) 
 855-552 บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 
  (Green Packaging) 
 855-651 การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการประเมินอายุ 
                                   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 เทคโนโลยีแป้ง 3(2-3-4) 
                                   (Starch Technology) 
  850-517 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
                                   (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterial) 
 857-516  การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4)  
  (Productivity Management in Agro-Industry) 
  857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Marketing) 
 857-534 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agro-Industry Entrepreneurship) 
 หมายเหตุ 

 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยได้  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อนลงทะเบียนรายวิชา 

 
  ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      48 หน่วยกิต 
 855-948 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0)  
  (Thesis) 
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  3.1.4 ค าอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิต 

 3.1.4.1  ความหมายของรหัสวิชา 
 

   รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   
เลขรหัส 3 ตัวแรก  เป็นรหัสประจ าสาขาวิชา แบ่งเป็น 
  850 คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  855 คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 
  857 คือ  รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
เลขรหัส3 ตัวหลังมีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีตามแผนการศึกษา (เลข1-4 เป็นวิชาระดับปริญญาตรี 
    5 เป็นวิชาระดับปริญญาโท   และ 6 เป็นวิชาระดับปริญญาเอก) 
เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

0 หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
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 านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   เช่น   
  948 คือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  
  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรคือ 48 หน่วยกิต 

 

3.1.4.2  ความหมายของจ านวนหน่วยกิต  ตัวอย่างเช่น   3(2-3-4)    มีความหมายของตัวเลขดังนี้ 
 ตัวเลขที่ 1   (3)  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2   (2) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงบรรยายหรือสัมมนาต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3   (3) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 4   (4) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.5  แผนการศึกษา 

 

 3.1.5.1 ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 

ปีที ่ ภาคการ 
ศึกษาที ่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท (แบบ 1.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
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 
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 3.1.5.2 ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ 2 

ปีที ่ ภาคการ 
ศึกษาที่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท (แบบ 2.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (แบบ 2.2) 

1 
 
 
 
 

1 855-691 เทคนิควิจัย 
ขั้นสูงทาง 
เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ 

  3 หน่วยกิต 855-521 เทคโนโลยีวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ขั้น
สูง 

3 หน่วยกิต 

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

วิชาเลือก 
สัมมนา 1 

3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

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

การวิเคราะห์
วัสดุบรรจุภัณฑ์
ขั้นสูง 
เทคนิควิจัย 
ขั้นสูงทาง 
เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ 
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  หน่วยกิต 

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 

 
 
 
 
 



23 

3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 
 

850-515 เทคโนโลยีแป้ง 3(2-3-4) 
 (Starch Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างระดับโมเลกุลของแป้ง สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง         
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างกับสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง  กระบวนการผลิตแป้ง การดัดแปรแป้งด้วยวิธี
ทางเคมีและทางกายภาพ 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 ) 
 หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  การแบ่งชนิดของบรรจุภัณฑ์  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์    
หลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีพอลิเมอร์  การน าพอลิเมอร์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของบรรจุภัณฑ์
พอลิเมอร์   หลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  การน าเยื่อและกระดาษมาใช้ในบรรจุภัณฑ์            
การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของบรรจุภัณฑ์กระดาษ  หลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีแก้วและโลหะ  การน าแก้วและโลหะ
มาใช้ในบรรจุภัณฑ์  การทดสอบขั้นพ้ืนฐานของบรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะ หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์  การหาผลที่เหมาะสมของการใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและวิเคราะห์
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ 
 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 เทคโนโลยีในการขึ้นรูปแผ่นกระดาษและกระบวนการผลิตกระดาษ ชนิดและกลไกการ
ท างานของสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตกระดาษ สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของกระดาษ        
การปรับปรุงคุณภาพของกระดาษส าหรับบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์และการตกแต่ง       
การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 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 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Printing Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 หลักการในการพิมพ์วัสดุ  ระบบการพิมพ์วัสดุและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง  กระบวนการพิมพ์และปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อการพิมพ์ วัสดุพิมพ์ หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์  การปรับสภาพผิวของวัสดุเพ่ือการพิมพ์ 
กระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ การพิมพ์นูน การพิมพ์เคลือบทองหรือวานิช การพิมพ์สามมิติ        
ปัญหาด้านการพิมพ์และการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ การจัดการหมึกพิมพ์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี         
การพิมพ์ 
 Principle of printing; advanced printing system for materials and packaging; printing 
process and important factors of the printing 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 
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855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ 3(3-0-6) 
 (Paper Additives) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเติมแต่ง  ประเภทและความส าคัญของสารเติมแต่ง ลักษณะ โครงสร้าง
และการประยุกต์ใช้สารเติมแต่งในกระดาษ กลไกทางเคมีของสารเติมแต่ง กระบวนการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่
ของสารเติมแต่งแต่ละประเภท  
 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 
 เทคโนโลยีขั้นสูงในการปรับปรุงสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของวัสดุเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์  
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์การดัดแปรและการประยุกต์ใช้วัสดุใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ การประยุกต์เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในบรรจุภัณฑ์ การค้นคว้าและเสนอ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ 
 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 ว ัสด ุ        
บรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่  ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 
ได้แก่ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิล   และอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี   เอ็นเอ็มอาร์และเอ็กซเรย์ เสปกโทรสโกปี  
เทคนิคและการวิเคราะห์ทางด้านโครมาโทกราฟี ได้แก่ ลิควิดโครมาโทกราฟี  แก๊สโคร มาโทกราฟี         
การซึมซับและการซึมผ่านของวัสดุและบรรจุภัณฑ์  สมบัติทางความร้อนของวัสดุ  สมบัติของพ้ืนผิวของวัสดุ  
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 เทคโนโลยีขั้นสูงในการน า     
วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์  การค้นคว้าและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและ
ทันสมัยโดยนักศกึษา 
 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 วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการขวางกั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (High Barrier Polymer Materials in Packaging) 
            รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ลักษณะและความส าคัญของวัสดุที่มีสมบัติการขวางกั้นต่อบรรจุภัณฑ์พ้ืนฐานและหลักการขั้นสูงของ
การแพร่ของก๊าซไอและกลิ่น ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของ               
วัสดุพอลิเมอร์ วิธีดัดแปลงทางเคมีและกายภาพเพ่ือเพ่ิมและ/หรือควบคุมสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของสาร
ชนิดต่างๆในวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุพอลิเมอร์ที่มีสมบัติการป้องกันการซึมผ่านสูงชนิดใหม่ๆที่ก าลังเป็นที่สนใจและ
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การค้นคว้าและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องที่ทันสมัย 
 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 
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855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภัณฑ์     3(3-0-6) 
(Biopolymer Based Packaging) 
รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ การผลิตและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ การปรับปรุง

สมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพ การข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพ การปรับปรุงสมบัติบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพ 
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 การขึ้นรูปฟิล์ม       
ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน การปรับปรุงสมบัติของ        
ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน การประยุกต์ใช้ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน การทดสอบการย่อยสลายของฟิล์มบริโภค
ได้จากโปรตีน 
 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  เทคนิคการตรวจวัดและวิ เคราะห์สัญญาณกระแทก               
การทดสอบการตกกระแทก  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 
design; ideal cushioning material vibration in packaging, test and analysis of vibration in 
packaging; protection of vibration in packaging 
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855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 3(2-3-4) 
 (Advanced Packaging Design) 
            รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ความรู้เชิงทฤษฎีและการพัฒนาแนวคิดของกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าใจความสัมพันธ์ของ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และความต้องการของตลาด ประยุกต์หลักการเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์และการ
ประเมินความเหมาะสมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์   
 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 รูปแบบ
ระบบบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ หลักการของบรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการถ่ายเทมวลเพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและแบบอินเทลลิเจนท์  การเลือกใช้และ     
การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและแบบอินเทลลิเจนท์   แนวโน้มของงานวิจัยและกฎหมายอาหาร             
ที่เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและแบบอินเทลลิเจนท์ 
 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 าคัญของการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ ประเภทของสารเคลือบผิว ลักษณะและสมบัติ
เชิงหน้าที่ของสารเคลือบผิว การเตรียมพ้ืนผิววัสดุบรรจุภัณฑ์ 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  การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์                 
ที่ไวต่อความชื้นและผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อก๊าซออกซิเจน  บรรจุภัณฑ์ส าหรับไมโครเวฟ  ประเภทและสมบัติของวัสดุ    
บรรจุภัณฑ์ส าหรับไมโครเวฟ ไมโครเวฟซัสเซปเตอร์ บรรจุภัณฑ์ประเภทแอคทีพแพ็คเกจจิ้งและอินเทลลิเจ้นท์
แพ็คเกจจิ้งส าหรับอาหาร   ประเภทและกลไกการท างานบรรจุภัณฑ์ประเภทแอคทีพแพ็คเกจจิ้งและ               
อินเทลลิเจ้นท์แพ็คเกจจิ้ง เทคนิคขั้นสูงในการบรรจุแบบปรับสภาวะบรรยากาศ  การบรรจุแบบปลอดเชื้อ      
การออกแบบการบรรจุแบบปรับสภาวะบรรยากาศ  บรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์และถาดส าหรับอาหารที่แปรรูป
ด้วยความร้อนสูง ประเภทและสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์และถาดบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพชนิดและสมบัติของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  เทคนิคขั้นสูงในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร      
การค้นคว้าและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องและทันสมัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
             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  เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้  ฟิล์มและสารเคลือบผิวที่สามารถบริโภคได้ กลไกการเสื่อมสลาย
ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของบรรจุภัณฑ์ การทดสอบการเสื่อมสลายของ          
วัสดุบรรจุภัณฑ์ สถานะของวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์และการบ าบัดของเสียจาก   
บรรจุภัณฑ์  เทคนิคการประเมินผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และจัดการวงจรชีวิต  
แนวทางแก้ไขปัญหา การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม ฉลากสิ่งแวดล้อม ระเบียบและกฎหมาย           
ที่เก่ียวกับการน 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 of impact of 
packaging on environment; corrective action guidelines; green packaging design; green labeling; 
regulations and laws for reuse of recycled materials in packaging 
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855-621 ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 3(3-0-6) 
 (Starch-based Biodegradable Films) 
 รายวิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทน า เคมีและสมบัติของแป้ง การขึ้นรูปฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 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 และผู้ บริโภค 
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                           
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, 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  ปัจจัยที่มีผลต่อการซึมผ่านได้ขอ ง
ความชื้น ก๊าซ และไอระเหยอินทรีย์  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการซึมผ่านได้ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อความชื้น ผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อ     
ก๊าซออกซิเจนและจลน์ศาสตร์เคมีที่เกี่ยวข้อง  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  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การวิเคราะห์
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ในงานวิจัยทางบรรจุภัณฑ์   การซึมผ่าน           
การถ่ายโอนความร้อน การเคลื่อนย้ายมวลสาร  ความแข็งแรงของโครงสร้าง  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือความ
ยั่งยืน 

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 เพ่ือพร้อมตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 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) 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา  
 Study and research in packaging technology based under supervision of advisory 
committee  
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855-948 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0)  
 (Thesis) 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 Study and research in packaging technology based under supervision of advisory 
committee  
 
855-972 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0)  
 (Thesis) 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา    
 Study and research in packaging technology based under supervision of advisory 
committee  

 

857-516 การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-4) 
 (Productivity Management in Agro-Industry) 
            การจัดการเ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการเ พ่ิมผลผลิต กลยุทธ์การ                    
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  การพัฒนางานบุคลากรในงานการผลิต การวางแผนการผลิต และ การบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ทางวิศวกรรมและศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตส 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 การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค
และพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์การตั้งราคา การบริหารช่องทางการตลาดและ
สนับสนุนการกระจายตัวสินค้า การบริหารการส่งเสริมการตลาด การส่งออก การพัฒน าผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 
 Perspective and importance of marketing in agro-Industry; information systems and 
environmental marketing; market share; select target markets and market positioning; marketing 
research, consumers and consumer behavior; product strategy; designed pricing strategy; 
marketing channels and distribution; marketing promotion; export; development of agro-
industry products 
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857-534 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-Industry Entrepreneurship) 
            เทคนิคการจัดการธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ รูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้งและ
การด าเนินธุรกิจ หลักการและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจ ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การประเมิน
ทางเลือก การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนและการใช้เงินทุน การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด 
การวางแผนการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการด 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 
 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ ตรี –โท - เอก(สาขาวิชา),  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีทีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 3-9405-00142-10-2 รศ. นายเถวียน  

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

ภาคผนวก 

ค 

2 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 

ค 

3 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 

ค 

4 3-1011-00289-40-6 ผศ. นางพรอุษา   
จิตพุทธ ิ

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร,์ 2542 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์),  
         ม.มหิดล, 2545 
Ph.D. (Materials Science and Engineering), 
        The Pennsylvania State U., U.S.A., 2553 

ภาคผนวก 

ค 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที่ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับ ตรี –โท - เอก(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ปีทสี าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 3-9001-00120-48-9 รศ. นายวโิรจน์   

ยูรวงศ์ 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร,์ 
 2532 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), สถาบันเทคโนโลย ี
          พระจอมเกล้าธนบุรี, 2537 
Ph.D. (Food  Engineering), U. of Reading, 
 U.K., 2544 

ภาคผนวก 
ง 
 

2 3-9098-00494-63-1 ผศ. นางปิยรัตน์  
ศิริวงศ์ไพศาล 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร,์ 
 2535 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), สถาบันเทคโนโลยี 
          พระจอมเกล้าธนบุรี, 2538 
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2547 

ภาคผนวก 
ง 
 

3 3-9098-00136-61-1 ผศ. นางเสาวคนธ ์
วัฒนจนัทร ์

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

ภาคผนวก 
ง 
 

4 3-2401-00484-08-8 อาจารย ์ นายวรพงษ์  
อัศวเกศมณี 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง), ม.บูรพา, 2534 
วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง),  
 ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
ปร.ด. (พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร),  
          ม.เกษตรศาสตร์, 2548 

ภาคผนวก 
ง 
 

นอกจากนี้จะเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อร่วมสอน 

ที่ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

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

ปีทีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

5 3-1001-0079361-8 อาจารย ์ นายพรสถิตย ์
สุขช ู

วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล, 2547 
M.Ms. (Materials Science), U. of Wisconsin-
Madison, U.S.A., 2557 
Ph.D. (Materials Science), U. of Wisconsin-
Madison, U.S.A., 2559 

ภาคผนวก 
ค 

6 1-90980-0076-23-9 อาจารย ์ นางสาว
ลดาวัลย์                   
สงทิพย ์

วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2553 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2558 

ภาคผนวก 
ค 

7 
 
 

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 
ค 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

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

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

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

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ระดับเชี่ยวชาญ 
 2. สามารถด าเนินการวิจัยเชิงลึกเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
 3. สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย  ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 4. สามารถประสานงานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีรวมทั้งมีจริยธรรมและคุณธรรม 
 5.  มีความสามารถบูรณาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

5.3 ช่วงเวลา  
     5.3.1    แบบ 1 แบบ 1.1 :  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา ที่ 1  -   ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 3   
               แบบ 1 แบบ 1.2 :  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา ที่ 1  -   ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 4 
     5.3.2    แบบ 2 แบบ 2.1 : ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา ที่ 1  -   ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 3 
               แบบ 2 แบบ 2.2 :  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา ที่ 2  -   ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปี 
 การศึกษา ที่ 4 
 

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 
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5.5 การเตรียมการ 
 1. ส ารวจ รวบรวม ประสานงาน เกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จากหน่วยงาน 
 ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 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 าหนดอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้  
 ภาษาอังกฤษ 

1. ก าหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้
 ภาษาอังกฤษ 
3. เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรม พัฒนาทั กษะภาษา อังกฤษของคณะ/
 มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
 ต่างประเทศ 

 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 

 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
 เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
4. ทักษะการเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
 การต่อยอดองค์ความรู้อย่างเหมาะสม 

1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
 การสืบค้นองค์ความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ  
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
 คณะ/มหาวิทยาลัย 
 
1. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
 ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
 เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
 ที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
    สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
 
1. สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ/หรือ  
 การประกวดผลงาน/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมใหม่ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างราบรื่น 

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้น ในแต่ละวิชาจ าเป็นต้องมีการสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) มีจิตสาธารณะ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การเข้าชั้นเรียน/    

การส่งงานตรงเวลา และการแต่งกายอย่างเหมาะสมต่อกาลเทศะ เป็นต้น 
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม และการรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่าง

ที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และ

ยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
5) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกวิชา รวมทั้งการท าตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
2) ประเมินจากการมีวินัยในการท างานและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การฝึกปฏิบัติและการท างานวิจัย 

 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โดยแบ่งประเด็นมาตรฐานความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ที่ครอบคลุมถึงความส าคัญ สมบัติและการ

ประยุกต์ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากชีวภาพและวัสดุสังเคราะห์เพ่ือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างของวัสดุ       
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ 

2) มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์การวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ด้วยกระบวนการวิจัย รวมทั้งสามารถท างานวิจัยเชิงลึกและการต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ได้ 

3) มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ให้สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้  
เป็นต้น 

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรม 
3) จัดให้กิจกรรมในการจัดท ารายงาน/โครงงาน/กรณีศึกษา/การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาใน

สถานประกอบการ 
 

         2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดย

ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น 
1) การทดสอบย่อยการสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า/การวิเคราะห์กรณีศึกษา/การท าโครงงาน 
3) การน าเสนอผลงานการศึกษา/การวิจัย 
4) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของวิทยานิพนธ์ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและสามารถท างานในสาขารวมถึงสามารถประกอบวิชาชีพได้
โดยพ่ึงตนเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 

1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
2) น าความรู้ในศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ

สร้างสรรค์ 
3) มีความสามารถในการค้นคว้าองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและลึก 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ

ระดับกลุ่ม เช่น การตอบค าถามหรือการสะท้อนความคิดเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่ม 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 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้า
กับกลุ่มคนต่างๆ ทั้งผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

1) มีภาวะผู้น า สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง องค์กรและสังคม 
3) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เช่น การปฏิบัติงานสหกิจ

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) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้รับผิดชอบจากสถาน

ประกอบการ 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ

เขียน ระหว่างกลุ่มผู้เรียน ผู้สอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทีห่ลากหลายและเหมาะสมกับผู้ฟัง 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 เพ่ืออธิบาย เพ่ือการ

อธิบายผลงานการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum   Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม (ตามข้อ 2.1.1)  

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

 

ความรู้ (ตามข้อ 2.2.1) 
1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ที่ครอบคลุมถึงความส าคัญ สมบัติและการ

ประยุกต์ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากชีวภาพและวัสดุสังเคราะห์เพ่ือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งสามารถออกแบบโครงสร้างของวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้ 

2)  มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์การวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ด้วยกระบวนการวิจัย  รวมทั้งสามารถท างานวิจัยเชิงลึกและการต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ได้ 

3)  มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 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 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและลึก 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.4.1) 
1) มีภาวะผู้น า สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

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

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ์ ● ● ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ 
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
             บรรจุภัณฑ ์ ● ● ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ 
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและ 
            กระดาษข้ันสูงใน 
            บรรจุภัณฑ์ 

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

855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ 
             ขัน้สูง ○ ● ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 
855-513 สารเติมแต่งในกระดาษ ● ● ○ ○  ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
855-521 เทคโนโลยีวัสด ุ
            บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ● ● ○ ○  ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุ 
            บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 

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

855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิต 
            ขั้นสูงในบรรจุภัณฑ์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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 
             บรรจุภัณฑ ์

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

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

855-526 ฟิล์มบริโภคได้ 
            จากโปรตีน ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-541 พลศาสตร์ของ 
            บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ● ● ○ ●  ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

855-542 การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
            ขั้นสูง ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● 

855-543 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
            แบบแอคทีฟและ 
 อินเทลลิเจนท์ 

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

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

855-551 บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง ● ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

855-552 บรรจุภัณฑ์รักษา 
            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 
และการใช้เทคโนโลยี

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 าหรับบรรจภุัณฑ์ ● ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 

855-651 การซึมผ่านได้ของวัสดุ 
            บรรจุภัณฑ์และการ 
            ประเมินอายุการเก็บ 
            รักษา 

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

855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทาง 
            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 
และการใช้เทคโนโลยี

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 สมบัติทางกายภาพและ 
             วิศวกรรมของอาหาร 
             และวัสดุชีวภาพ 

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

857-516 การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพในอุตสาหกรรม
เกษตร 

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

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

857-534 การเป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ) 
 

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
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

3) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่นปีที่ 1 ปีที ่3 เป็นต้น 

4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอ่ืนๆ ของดุษฎีบัณฑิตที่จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

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

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558       

โดยก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
 3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ                      
สอบวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) จัดเตรียมเอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบแก่คณะ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษา

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
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    การเตรียมการในระดับคณะ  
1) จัดเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2) คณะเผยแพร่เอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
3) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ/ภาควิชา ตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 
4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

4.1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

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

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

        การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์พัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนการวัดและประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย อาทิ

การสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย 

และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ก าหนดให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม 

ตลอดจนการท างานเป็นทีม 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสู ตร ให้ทั นสมั ย 
ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตทางด้านบรรจุภัณฑ์
ของประเทศ 
2 .  ต ร ว จ ส อบ แ ล ะป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับมาตรฐานโดยการ
พิจารณาปรับปรุงตามเวลาที่ สกอ. 
ก าหนด 
2. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียนและสถานประกอบการ 
รวมทั้ งการเรียนการสอนแบบ 
Active learning 
3. ก าหนด ให้ อ าจ ารย์ ผู้ ส อนมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์       
ใ นส าข า วิ ช าห รื อ ส าข า วิ ช าที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน  
4. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก               
5 ปี 
5. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จาก สกอ. และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
2 .  จ านวนวิชาที่ มี การ เรี ยน
ภาคปฏิบัติ  และแบบ Active 
learning 
 
 
3. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ 
ป ร ะ จ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ
ประสบการณ์ตามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. 
 
 
 
4. ผลการประเมินรายวิชาและ
การ เรี ยนการสอน อาจารย์
ผู้สอนตามมาตรฐานของ สกอ. 
และ สมศ. 
5. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการภายใน และ
ภายนอกตามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. 
6. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
แล้วทุกปีตามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. 

 
2. บัณฑิต   
    2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ในการดูแลคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาและมีการควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาและได้รับสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร รวมทั้งมีกระบวนการในการก ากับคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  หลักสูตรก าหนดใหมีวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา  ตลอดจนการแตงกายที่สุภาพ  มีความรับผิดชอบโดยในการ            
ท างานกลุม  มีความซื่อสัตยโดยตองไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู อ่ืน เปนตน 
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นอกจากนี้อาจารย์ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพในการสอน  ตลอดจน
เป็นแบบอยางที่ดีแก่นักศึกษา  หลักสูตรยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม ค่ายอาสาพัฒนา 
เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการอุทิศตัวเอง  การแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่า เป็นต้น 
  2) ด้านความรู้   เนื้อหาในแต่ละรายวิชาจะมีการทบทวนสม่ าเสมอทุกปี  เพ่ือให้เนื้อหาการสอนมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ และหลักสูตรใชการสอนโดยเนนผู เรียนเปนส าคัญ ในลักษณะ Active learning โดยมี                  
การจัดการสอนการบรรยาย  ควบคู่กับบทปฏิบัติการ  การแสดงตัวอย่างจริง  และการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้    
จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในโรงงาน  การเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร
พิเศษ เป็นต้น  
  3) ด้านทักษะทางปัญญา   ในการเรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษาฝกกระบวนการคิด  วิเคราะห์  
ตลอดจนคิดอยางสรางสรรค  โดยเริ่มตนจากปญหาที่ไม่ซับซ้อนและค่อยๆเพ่ิมระดับความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ    
ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา  และสนับสนุนให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์จากโจทย์ปัญหา
จริงของสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการประยุกต์ความรู้ เ พ่ือใช้ประโยชน์                             
ในสถานการณจรงิ    
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาแบบกลุ่ม การตั้ง
ค าถาม อภิปรายกลุ่ม เช่น Journal club  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการท างาน                  
เป็นกลุ่ม  ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน 
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์  โดยการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ในการน าเสนอรายงาน อภิปราย  การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้คณิตศาสตร์สถิติ ในการ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  
    2.2  การได้งานท าของบัณฑิต 
 ภาควิชาฯ ได้มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จบการศึกษาทุกปีด้วยการส่งจดหมาย
แนะน าบัณฑิตที่จบในหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาฯ ไปยังผู้ ใช้บัณฑิต นอกจากนี้สมาคมศิษย์ เก่า                             
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งข่าวสารการรับสมัครงานให้กับหลักสูตรและภาควิชา 
ตลอดจนให้ข้อมูลความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรและการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
3. นักศึกษา   
    3.1 การรับนักศึกษา  

หลักสูตรมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ตาม มคอ.2 แล ะ          
รับนักศึกษาตามแนวทางของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณาจารย์ภาควิชา สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่ ชัดเจน เพ่ือให้ได้คุณสมบัติของนักศึกษาตามที่ก าหนด                  
ในหลักสูตร และได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียน จากกระบวนการรับนักศึกษาจะท าให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของ
นักศึกษาซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถน ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแต่ละรายก่อน    
เข้าศึกษาได้ และมีการปฐมนิเทศ นักศึกษา โดยแนะน าหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ต่างๆ ของการ
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสูตร โดยก าหนดให้มี
รายวิชาเรียนเพ่ือปรับพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
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    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
         3.2.1 หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการ
สอนในรายวิชา และการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีกลไกในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารย์วิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบของหลักสูตร ภาควิชา และคณะฯ และเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ตลอดทุกภาค
การศึกษา 
 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ เช่นการเรียนรู้และพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การจัดการอบรมการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรม Journal club การน านักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน สถานประกอบการ การให้นักศึกษา          
ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ  ตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์การแก้ไข 
พัฒนาจากโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการโดยการร่วมให้ค าปรึกษากับคณาจารย์ 

   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
มีการติดตามอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในกระบวนการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความต้องการและหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียน     
การสอน นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไป 
 
4.  คณาจารย์    
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภาควิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ และมีการก าหนดให้เป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งวิชาการ และประสบการณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกระบวนการสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะถูกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ                   
เพ่ือพิจารณาทัศนคติ แนวคิดในการท างาน และในเชิงปฏิบัติ ได้ก าหนดให้ผู้สมัครทดลองสอนให้กับนักศึกษา 
พร้อมให้มีการประเมินจากนักศึกษา รวมทั้งผู้สมัครน าเสนอผลงานวิจัยและหัวข้อการสอนแก่คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ 

4.1.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะค านึงถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในรายวิชาที่จะสอน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.1.3 คณะฯ มีการวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมอัตราใหม่และทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ 
ทุก 4 ปี และระหว่างปี (ปีละ 2 ครั้ง) โดยมหาวิทยาลัยจะมีการให้คณะฯ ทบทวนและเสนออัตราก าลังอาจารย์ 
รวมทั้งยังมีแผนการพัฒนาคุณวุฒิ และต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 

4.1.3 ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีอาจารย์ใหม่ ทุกคนต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศโดยหลักสูตร รวมทั้งมีการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทั้งใน
ระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย การสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งใน               
และต่างประเทศ และส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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     4.2 คุณภาพอาจารย์  
 มีการจัดท าข้อมูลและติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี                   
โดยพิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และปริมาณผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
           มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
 หลักสูตรใช้แนวทางการออกแบบหลักสูตร  โดยถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการการจัดท าหลักสูตร      
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ฉบับ พฤษภาคม 2559  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะอธิบายถึงขั้นตอน แนวปฏิบัติในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส าคัญ  โดยในข้อมูลจะอธิบาย ขั้นตอนหลักได้แก่ 

- ภาควิชาเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

- ภาควิชาจัดท าร่างหลักสูตรเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ภาควิชาน าเสนอร่างหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการวิชาการ คณะฯ 
- ภาควิชาน าเสนอร่างหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการคณะฯ 
- ภาควิชาน าเสนอร่างหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
- ภาควิชาน าเสนอร่างหลักสูตรเข้าสู่สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
- ภาควิชาน าเสนอร่างหลักสูตรเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจะถูกส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบ

การให้ความเห็นชอบ 
 ในส่วนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ภาควิชามีกระบวนการได้แก่ 

- ส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์/สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ 

- ส ารวจข้อมูลหลักสูตรในสาขาท่ีใกล้เคียงกัน ทั้งในและต่างประเทศ 
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประมวลข้อมูลที่ ได้จากการส า รวจ สถานการณ์ตลาดงาน                      

ความต้องการคุณสมบัติบัณฑิต เทคโนโลยีและความก้าวหน้าในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญและทิศ
ทางการวิจัยของภาควิชา จัดท าร่างหลักสูตรและน าเสนอร่างหลักสูตรให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและ
แก้ไข  และน าเสนอต่อคณะกรรมการในชุดต่อไป 

- เมื่อหลักสูตรผ่านการรับรองแล้ว ภาควิชามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 5.2.1 ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้ก าหนดผู้สอน                   

และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับคุณวุฒิ  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การท างานวิจัย ในกรณี   
ที่รายวิชานั้นมีหัวข้อที่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือมีความเฉพาะทาง หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ทั้งภายในและนอกสถาบัน โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะฯ 

5.2.2 หลักสูตรก าหนดให้ผู้จัดการวิชาต้องจัดท า มคอ.3 (online) และส่งภายในเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และตามขั้นตอนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการก าหนดให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง 
หากมีข้อแก้ไขให้ส่งกลับไปยังอาจารย์ผู้จัดการวิชาเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

5.2.3 มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละราย และมีระบบการช่วยเหลือก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ 
    5.3 การประเมินผู้เรียน  
 5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 5.3.2 มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6) 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     6.1 การบริหารงบประมาณ     
 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต าราสารสนเทศ                  
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการด้วย 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัย และคณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ที่มีหนังสือด้านบรรจุภัณฑ์และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
ที่จะให้สืบค้น ส่วนในระดับคณะฯ มีหนังสือต าราเฉพาะทางบรรจุภัณฑ์ และยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน        
การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการจัดซื้อหนังสือและ
ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน           
ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ จัดซื้อให้ด้วย ส่วนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือปฏิบัติการ  จะมีการวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ประจ าปีทุกปี 
     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
จัดระบบการติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร 
 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

13)  ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษาที่จบในปีนั้น ๆ 
 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

   X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิจารณาจาก

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
ดังนี้ 

1) การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนิ นการตาม           
กลยุทธ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืนหลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน
โดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอนหากพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจหรือวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

4) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค             
หากพบปัญหาต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตาม

รายละเอียดที่คณะก าหนด  
2) ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียน และหรือการสอบถามโดยกรรมการ 

บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา และทีมผู้สอน 
3) แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ ใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะและกลยุทธ์การสอนในภาพรวม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา       
โดยแบบสอบถาม หรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศและ
ผู้แทนของสถานประกอบการว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยในด้านใด เพ่ือเป็น
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 าเนินงานตา มตัวบ่งชี้          
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) อาจารย ์ผู ้จ ัดการว ิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในว ิชาที ่ร ับผ ิดชอบในระหว่าง           

ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชา 

2) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ในหมวดที่  7 ข้อ 7              
จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

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

4) พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง 

5) การด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร     
เสนอต่อคณบดี 
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ส่วนที่ 1  ตารางสรุปความส าคัญ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

ความส าคัญ ปรัชญา วัตถุประสงค ์
       ในสังคมปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ  ผู้บริโภคนอกจากจะมีความ
ต้องการความสวยงามภายนอกของตัวบรรจุภัณฑ์แล้ว             
ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การออกแบบ  
พัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยเช่นกัน ความต้องการดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสทาง
สังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปจัดจ าหน่ายประเทศต่างๆ
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศนั้นๆ ด้วย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
สมัยใหม่และการสร้างคุณค่าด้วยบรรจุภัณฑ์จึงต้องควบคู่กับการ
สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน  ซึ่งจัดว่าเป็นหลักการ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และ
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์นอกจากจะ
ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
สมบูรณ์ สดใหม่ สวยงาม และถูกสุขอนามัยก่อนถึงมือผู้บริโภค 
ยังช่วยส่งเสริมให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่ดึงดูดใจของผู้ซื้อ  
ซึ่งในปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วได้คิดค้นเทคโนโลยีวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมตามการใช้งาน สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และให้ความส าคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ พร้อมทั้งความสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในเชิงพาณิชย์ด้วยค่าใช้จ่ ายที่
เ หมาะสม  ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ อุ ตส าหกรรมบรรจุภัณฑ์และ
อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารของไทย  
มีการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการ
ประยุกต์ใช้งานที่ เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทั้งเพื่อการ
จ า ห น่ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ ง อ อ ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ                    
และเตรียมพร้อมเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดการขยายผลในการพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน
ความสามารถในการผลิต ความพร้อมของเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญขั้นสูงในด้านวิจัย คิดค้นและ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการ
ดังกล่าวข้างต้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยหลักสูตรเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์นี้เป็นหลักสูตรที่มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติ
ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงออกแบบโครงสร้าง
ของวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  อันน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการขอเปิด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์นี้จะ
ช่วยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เพื่อการสร้างและพัฒนา        
องค์ความรู้ทางวิชาการขั้นสูง ท่ีมีความทันสมัย ตลอดจนเพื่อ
รองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถในการวิจัย เพื่อน า
องค์ความรู้มาปรับปรุงและพัฒนา
สมบัติของวัสดุชีวภาพและวัสดุ
สังเคราะห์ รวมถึงการออกแบบ
โครงสร้างของวัสดุบรรจุภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์  เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนานวั ต กรรมบรรจุ ภัณฑ์
สมัยใหม่และการสร้ างคุณค่ า     
โดยค 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 งวั สดุ               
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ย ธร รม และจรรยาบรรณ
วิชาการและวิชาชีพ 

    เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ต่อไปนี ้
 ( 1 ) มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ มี
ความสามารถในการ  
บูรณาการและเช่ือมโยง
ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ขั้ น สู ง เ พื่ อ พั ฒ น า                 
และแก้ ไขปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม 
( 2 ) มี ทั ก ษ ะ ด้ า น                    
การวิจัยขั้นสูง การคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
บู ร ณ า ก า ร  ร ว ม ทั้ ง
ความสามารถในการ
เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง 
(3) มีความเ ช่ียวชาญ
แ ล ะ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง
ท า งด้ า น เทค โน โ ล ยี    
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ใ น ก า ร
ท างานทั้งในระดับของ
ผู้ประกอบการ นักวิจัย
และนักวิชาการ 
(4) สร้างนวัตกรรมเพื่อ
ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง       
บรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้
ใ หม่ และประยุ กต์ ใ ช้
ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
โดยเน้นการแก้ปัญหา
และการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
( 5 )  มี ความตระหนัก                      
ถึงคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กับรายวิชาและค าอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

วัตถุประสงค ์ รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
(1) มีความรู้และมีความสามารถ 

ในการบูรณาการและเช่ือมโยงความรู้
ในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 
เ พื่ อพัฒนาและแก้ ไ ขปัญห า ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษข้ันสูงในบรรจภุัณฑ์      
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สูง 
855-513  สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสงู 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจภุัณฑ ์
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มสีมบัติการขวางกั้นสูงในบรรจุภณัฑ ์
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรบับรรจภุัณฑ์ 
855-526  ฟิล์มบรโิภคได้จากโปรตีน 
855-541  พลศาสตร์ของบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้ันสูง 
855-543  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลลิเจนท ์
855-544  เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภณัฑ ์
855-551  บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสงู 
855-552 บรรจภุัณฑร์ักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621  ฟิล์มย่อยสลายไดจ้ากแป้ง 
855-641  ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุภณัฑ์ 
855-642  เทคโนโลยีการยึดตดิและกาว 
855-643  นาโนเทคโนโลยสี าหรับบรรจภุัณฑ ์
855-651  การซึมผ่านได้ของวัสดบุรรจภุัณฑ์และการประเมิน 
             อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ ์
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 
855-936  วิทยานิพนธ ์
855-948 วิทยานิพนธ ์
855-972 วิทยานิพนธ ์
857-516  การจัดการเพื่อเพิ่มผลติภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 
857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 
857-534  การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

 

(2) มีทักษะด้านการวิจัยขั้นสูง  
การคิ ด วิ เ ค ราะห์ อย่ า ง เป็นระบบ       
การแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ รวมทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่
ได้ด้วยตนเอง 

850-515  เทคโนโลยีแป้ง 
850-517  สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและ 
 วัสดุชีวภาพ   
855-501 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษข้ันสูงในบรรจภุัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สูง 
855-513   สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง  
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสงู 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจภุัณฑ ์
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วัตถุประสงค ์ รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มสีมบัติการขวางกั้นสูงในบรรจุภณัฑ ์
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรบับรรจภุัณฑ์ 
855-526  ฟิล์มบรโิภคได้จากโปรตีน 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้ันสูง 
855-543   เทคโนโลยีบรรจุภณัฑแ์บบแอคทีฟและอินเทลลิเจนท ์
855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ ์
855-551  บรรจภุัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจภุัณฑร์ักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621  ฟิล์มย่อยสลายไดจ้ากแป้ง 
855-641  ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุภณัฑ์ 
855-642  เทคโนโลยีการยึดตดิและกาว 
855-643  นาโนเทคโนโลยสี าหรับบรรจุภณัฑ์ 
855-651  การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภณัฑแ์ละการประเมิน 
             อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ ์
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 
855-936  วิทยานิพนธ ์
855-948 วิทยานิพนธ ์
855-972 วิทยานิพนธ ์

( 3 )  มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ชาญและมี
ศั ก ยภ าพสู งท า งด้ า น เทค โน โลยี                 
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 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษข้ันสูงในบรรจภุัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สูง 
855-513  สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสงู 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจภุัณฑ ์
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มสีมบัติการขวางกั้นสูงใน 
              บรรจุภัณฑ ์
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับบรรจุภณัฑ์ 
855-526  ฟิล์มบรโิภคได้จากโปรตีน 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้ันสูง 
855-543  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์แบบแอคทีฟและ 
 อินเทลลิเจนท์ 
855-544  เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภณัฑ ์
855-551  บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสงู 
855-552 บรรจภุัณฑร์ักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621  ฟิล์มย่อยสลายไดจ้ากแป้ง 
855-641  ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของ 
            บรรจภุัณฑ ์
855-642  เทคโนโลยีการยึดตดิและกาว 
855-643  นาโนเทคโนโลยสี าหรับบรรจุภณัฑ์ 
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วัตถุประสงค ์ รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
855-651  การซึมผ่านได้ของวัสดบุรรจภุัณฑ์และการประเมิน 
             อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์
855-692   หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภณัฑ ์
855-693   สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 
855-936  วิทยานิพนธ ์
855-948 วิทยานิพนธ ์
855-972 วิทยานิพนธ ์

( 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         
บรรจุ ภัณฑ์  อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ และ
ประยุกต์ ใ ช้ความรู้ด้ าน เทคโนโลยี     
บรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการแก้ปัญหาและ
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษข้ันสูงในบรรจภุัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 
855-513  สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสงู 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจภุัณฑ ์
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มสีมบัติการขวางกั้นสูงในบรรจุภณัฑ ์
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรบับรรจภุัณฑ์ 
855-526  ฟิล์มบรโิภคได้จากโปรตีน 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้ันสูง 
855-543   เทคโนโลยีบรรจุภณัฑแ์บบแอคทีฟและอินเทลลิเจนท์ 
855-544   เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจภุณัฑ ์
855-551   บรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจภุัณฑร์ักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621   ฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้ง 
855-641   ปรากฏการณ์การเคลือ่นย้ายมวลสารของบรรจุภณัฑ ์
855-642   เทคโนโลยีการยดึติดและกาว 
855-643   นาโนเทคโนโลยสี าหรบับรรจภุัณฑ ์
855-651   การซึมผา่นได้ของวัสดบุรรจภุัณฑ์และการประเมิน 
              อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ ์
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 
855-936  วิทยานิพนธ ์
855-948 วิทยานิพนธ ์
855-972 วิทยานิพนธ ์

 

(5) มีความตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

855-501 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  
855-502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์  
855-511 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษข้ันสูงในบรรจภุัณฑ์ 
855-512 เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สูง 
855-513  สารเติมแต่งในกระดาษ 
855-521 เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
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วัตถุประสงค ์ รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
855-522 การวิเคราะห์วัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสงู 
855-523 วัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิตขั้นสูงในบรรจภุัณฑ ์
855-524 วัสดุพอลิเมอร์ที่มสีมบัติการขวางกั้นสูงในบรรจุภณัฑ ์
855-525  พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรบับรรจภุัณฑ์ 
855-526  ฟิล์มบรโิภคได้จากโปรตีน 
855-541 พลศาสตร์ของบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง 
855-542 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้ันสูง 
855-543  เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์แบบแอคทฟีและอินเทลลิเจนท ์
855-544  เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ ์
855-551   บรรจภุัณฑ์อาหารขั้นสูง 
855-552 บรรจภุัณฑร์ักษาสิ่งแวดล้อม 
855-621  ฟิล์มย่อยสลายไดจ้ากแป้ง 
855-641  ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายมวลสารของบรรจุภณัฑ์ 
855-642  เทคโนโลยีการยึดตดิและกาว 
855-643  นาโนเทคโนโลยสี าหรับบรรจุภณัฑ์ 
855-651  การซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภณัฑแ์ละการประเมิน 
             อายุการเก็บรักษา 
855-691 เทคนิควิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ ์
855-692  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ ์
855-693  สัมมนา 1 
855-694  สัมมนา 2 
855-695  สัมมนา 3 
855-936  วิทยานิพนธ ์
855-948 วิทยานิพนธ ์
855-972 วิทยานิพนธ ์
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ 
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างหลักสูตร 
1. ข้อ 3.2 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม  
 

2. ข้อ 3.3 รายวิชาในหลักสูตร นั้นไม่หลากหลายเมื่อเทียบกับ
หลักสูตรปริญญาตรี หากนักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จในระดับ
ปริญญาตรีมาจากสาขาวิชานี้  อาจได้ความรู้ไม่ครอบคลุม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
 

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 อาจเป็นวิชาเลือกเพราะนิสิตส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ ในการท างานวิจัยมาแล้วจากระดับปริญญาโท 
ควรมีจุดเน้นอ่ืนท่ีเสริมความเข้มแข็ง 
 
 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างหลักสูตร 
1.                             -- 
                            

2. ไม่ปรับปรุง เนื่องจากมีความเหมาะสมแล้ว โดยเน้นให้มี
ความเฉพาะทาง หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งแตกต่าง
จากปริญญาตรีและทางหลักสูตร ได้มีรายวิชาปรับพื้นให้
ส าหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา ได้ลงเรียนก่อนแล้ว  
 

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

4. ไม่ปรับปรุง เนื่องจาก จ านวนหน่วยกิตมีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาของรายวิชา ซึ่ง มีความเหมาะสมแล้ว 
 
 
 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร จบระดับปริญญาเอก ได้เพิ่มเติม
ส่วนของผลงานตีพิมพ ์ (รายละเอยีดอยู่ในหมวดที่ 3 ข้อ 
3.7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและภาคผนวก ง)  
 
 

6. ไม่ปรับปรุง เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนอาจมีพื้นฐาน
ที่แตกต่างกัน เนื้อหาของรายวิชานี้ เน้นหลักการ/ทฤษฎี
ควบคู่กับกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการท าวิจัย   
ขั้นสูง 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
1. จากการเปรียบเทียบจากรายช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
850-515 เทคโนโลยีแป้ง และวิชา 855-621 ฟิล์มย่อยสลาย
ได้จากสตาร์ท ควรใช้ค าว่าสตาร์ชหรือแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
2. รายวิชาที่อาจซ้ าซ้อนกัน เช่น วิชา 855-552 บรรจุภัณฑ์
รักษาสิ่งแวดล้อม วิชา 855-525 พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับ
บรรจุภัณฑ์ วิชา 855-526 ฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน วิชา 
855-621 ฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ช ล้วนเป็นวิชาที่สอน
เกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
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 เนื่องจากสารเคลือบมี
เนื้อหามากพอสมควรโดยเฉพาะสารเคลือบที่ใช้เคลือบที่ใช้กับ
กระป๋อง ซึ่งแปรผันตามสินค้าที่บรรจุ 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. เนื้อหาแต่ละรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อนกัน และมีการ
เน้นพอลิเมอร์ชีวภาพคนละชนิดกัน ซึ่งพอลิเมอร์ชีวภาพที่
ต่างกันมีองค์ประกอบกระบวนการผลิต และมีคุณสมบัติที่
ต่างกัน คือ รายวิชา 855-552 มีเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 855-525 และ 855-526 เนื้อหาส่วน
ใหญ่มีความแตกต่างกัน ส าหรับรายวิชา 855-525 และ 
855-526 มีเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเนื้อหามี
ความเฉพาะและเชิงลึก ซึ่งจะเปิดให้กับนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ ์
 
3. ไม่ปรับปรุง เนื่องจากค าอธิบายรายวิชา ท้ัง 2 มีความ
เหมาะสมแล้ว 
 
4. ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า โดย
วิชา 855-512 เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น “เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้น
สูง” โดยปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา ส าหรับรายวิชา             
855-544 เทคโนโลยีการเคลือบส าหรับบรรจุภัณฑ์ ยังคง
เดิม 
 
 
 
5. ปรับแกต้ามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ค 
ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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(1) ชื่อ นายเถวียน วิทยา  
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
 

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

 

 1.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 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 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา 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. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา 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.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

     3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Woggum, T., Sirivongpaisal. P. and Wittaya, T. 2014. Properties and characteristics of dual-
modified rice starch based biodegradable films. International Journal of Biological 
Macromolecule. 67: 490-502. 

Detduangchan, N., Sridach, W. and Wittaya, T. 2014. Enhancement of biodegradable rice starch 
films by using chemical crosslinking agents. International Food Research Journal. 21(3): 
1189-1199. 

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. 36(5): 
703-705. 

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. 
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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. 36(5): 705-713. 

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.   

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. 

     3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

Srisuksai, W, and Wittaya, T. 2013. Improvement of biodegradable rice starch film property by 
using polyvinyl alcohol.  Food Innovation Asia Conference 2013: Empowering SMEs 
through Science and Technology, 13-14 June 2013 Bangkok, Thailand.  
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(2) ชื่อ นายวรัญญู  ศรีเดช 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
 

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

 1.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 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 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 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) 
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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4. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา 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.  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

     3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

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

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

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. 

 

 3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

Kanjana, A., Auckara-aree, K. and Sridach, W. 2014. The use of waste tea leaves as substitute 
materials for producing of rubber wood particle board.  The 5th National Conference of 
Industrial Operations Development 2014. 9 May 2014. Bangkok Thailand. 
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(3) ชื่อ นายธรรมนูญ  โปรดปราน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

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 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

3.1 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. 
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3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
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) 

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. 
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(4) ชื่อ นางพรอุษา จิตพุทธิ (หมายเหตุ : เดิมนามสกุล “สงทิพย์”) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

วุฒิการศึกษา 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 

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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. 

3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
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. P 487-495. 
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 (5) ชื่อ นายพรสถิตย์  สุขชู 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล, 2547 
M.Ms. (Materials Science), U. of Wisconsin-Madison,  
 U.S.A., 2557 
Ph.D. (Materials Science), U. of Wisconsin-Madison,  
 U.S.A., 2559 

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-221 STRUCTURE AND PROPERTIES OF BIOPOLYMER AND 

POLYMER  
2(2-0-4) 

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

 

  1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY  
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

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) 

 

 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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) 
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 3. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Benjakul, S., Mad-Ali, S., Senphan, T., and Sookchoo, P. 2017. Characteristics of Biocalcium 

from Pre-cooked Skipjack Tuna Bone as Affected by Different Treatments. Waste and 
Biomass Valorization, DOI 10.1007/s12649-017-9927-8. 

Benjakul, S., Mad-Ali, S., Senphan, T., and Sookchoo, P. 2017. Biocalcium powder from 
precooked skipjack tuna bone: Production and its characteristics. Journal of Food 
Biochemistry, DOI: 10.1111/jfbc.12412. 

Benjakul, S., Mad-Ali, S., and Sookchoo, P. 2017. Characteristics of Biocalcium Powders from 
Pre-Cooked Tongol (Thunnus tonggol) and Yellowfin (Thunnus albacores) Tuna Bones. 
Food Biophysics, DOI 10.1007/s11483-017-9497-0. 
 

 3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
Sookchoo, P.*; Durmaz, H.; Jacobson, RB.; Li, Y.; Cui, X.; Paiella, R. and Lagally, M. G. “Strain 
 Engineered Defect-Free SiGe Nanomembranes: Substrates for Epitaxial Growth of SiGe 
 Multiple Quantum Wells”, Oral presentation, The 9th International Conference on 
 Silicon Epitaxy & Heterostructures (ICSI-9), May 18-22, 2015 at Montreal, Quebec, 
 Canada.  
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 (6)     ชื่อ                                 นางสาวลดาวัลย์  สงทิพย์ 
            ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
            วุฒิการศึกษา                     วท.บ. (เคม-ีชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
                                                 วท.ม. (เทคโนโลยกีารบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2553  
     ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ), ม.เกษตรศาสตร์, 2558  
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-311 
855-221 

PULP AND PAPER TECHNOLOGY  
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) 
855-422 POLYMER COMPOSITE MATERIAL IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
855-423 BIOMEDICAL MATERIAL 2(2-0-4) 
855-424 NANOTECHNOLOGY FOR MATERIAL AND PACKAGING 2(2-0-4) 
855-425 BIOPOLYMER FROM AGRICULTURAL RESOURCE 2(2-0-4) 
855-491         SELECTED TOPIC IN MATERIAL AND PACKAGING              2(2-0-4) 
855-495         COOPERTIVE EDUCATION                                                             6(0-0-18) 
855-496 SEMINAR 1(1-0-2) 
855-498         SENIOR PROJECT                                                                              3(0-9-0) 

 
 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-501 
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(0-2-1) 
855-818 THESIS 18(0-54-0) 
855-836 THESIS 36(0-108-0) 

 
2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
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) 
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855-643 
855-693 
855-694 
855-695 
855-936 
855-948 
855-972 

NANOTECHNOLOGY IN PACKAGING 
SEMINAR I 
SEMINAR II 
SEMINAR III 
THESIS 
THESIS 
THESIS 

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. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Songtipya, L., Thies, M.C., Sane, A. 2016. Effect of rapid expansion of subcritical solutions 
processing conditions on loading capacity of tetrahydrocurcumin encapsulated in 
poly(l-lactide) particles. J. of Supercritical Fluids. 113 : 119–127. 

Richards, J.R., Velez, J.G., Songtipya, L., Sane, A., Thies, M.C. 2016. Fluid-phase behavior of 
the guaiacol + CO2 system at high pressures. J. of Supercritical Fluids. 109 : 95-99. 

Songtipya, L., Sane, A. 2013. Effect of concentration and degree of saturation on 
coprecipitation of catechin and poly(L-lactide) by the RESOLV process. J. of Supercritical 
Fluids. 75 : 72-80. 

 

 3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ  

Songtipya, L., Yoksan, R., Nagabhushanam, K., Majeed, M., Sane, A. 2014. Nanoencapsulation 
of tetrahydrocurcumin in poly(L-lactide) nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical 
Solutions process, IUPAC World Polymer Congress (MACRO), July 6-11 2014, Chiang Mai, 
Thailand. 

Songtipya, L., Sane, A. 2013. Influence of rapid expansion processing conditions on 
 coprecipitation of catechin and polylactide nanoparticles, 2013 MRS Spring Meeting and 
 Exhibition, April 1-5, 2013, San Francisco, California, USA. 
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 (7) ชื่อ นายศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
 

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 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 
855-524 
855-543 

ADVANCED PACKAGING MATERIAL ANALYSIS 
HIGH BARRIER POLYMER MATERIALS IN PACKAGING 
ACTIVE AND INTELLEGENT PACKAGING TECHNOLOGY 

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

855-551 ADVANCED FOOD PACKAGING 3(2-3-4) 
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855-651 
 
855-641 

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

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. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 3.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Sirichote, A., Puengphian, C., Jongpanyalert, B., Pisuchpen, S., Rugkong, A. and Chanawirawan, 

S. 2015. Storage quality of longkong (Lansium domesticum Corr.) fruit as affected by 
ozonated water and sodium hypochlorite pretreatment. Acta Hortic. 1088: 201-206. 
DOI: 10.17660/ActaHortic.2015.1088.30 

Sirichote, A., Pisuchpen, S., Jongpanyalert, B. and Puengphian, C. 2014. Effect of ethanol 
fumigation on quality changes of individual Longkong fruit during storage. Agricultural 
Sci. J. 45 : 3/1 (Suppl.): 213-216. (In Thai) 

Sirichote, A., Pisuchpen, S., Jongpanyalert, B. and Puengphian, C. 2013. Effect of maturity stages 
on quality changes of individual longkong fruits during storage at 15±1°C. Agricultural 
Sci. J. 44 : 3(Suppl.): 213-216. (In Thai) 

 

  3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
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. 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  
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 (1) ชื่อ นายวิโรจน์ ยูรวงศ ์
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
 

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 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

 
 3. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Lertwittayanon, K., Truektrong, O., Inthanu, W. and Youravong, W. 2016. Electroless plating 

of Pd on macro-porous alumina support for H2  purification. Key Engineering 
Materials. 675-676 pp. 556-559. 

Thuanthong, M., Sirinupong, N. and Youravong, W. 2016 .  Triple helical structure of acid-soluble 
collagen derived from Nile tilapia skin as affected by extraction temperature.  Journal of 
the Science of Food and Agriculture. 96(11): 3795-3800. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36573087700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57118084500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57118239000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14046415700&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84958225370&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Youravong%2cw&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a480&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Youravong%2cw%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84958225370&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Youravong%2cw&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a480&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Youravong%2cw%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57118223400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8517976600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14046415700&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84958213401&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Youravong%2cw&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a480&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Youravong%2cw%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84958213401&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Youravong%2cw&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a480&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Youravong%2cw%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=33928&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=33928&origin=resultslist
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Sriniworn, P., Youravong, W. and Wichienchot, S. 2015. Permeate flux enhancement in 
ultrafiltration of tofu whey using pH-shifting and gas-liquid two-phase flow. 
Separation Science and Technology. 50: 2367-2374. 

Kasiwut, J. Youravong, W.  Adulyatham, P. and Sirinupong, N. 2015, Angiotensin I-converting 
enzyme inhibitory and Ca-binding activities of peptides prepared from tuna cooking 
juice and spleen proteases, Int J Food Sci Tech, 50, 389–395 

Tauntong, M. Sirinupong, N. and Youravong, W. 2014. Effect of Pre-Hydrolysis by Alcalase on 
Enzymatic Membrane reactor Performance in Production of Low Molecular Weight 
Peptide from Nile Tilapia Skin Gelatin, Kasetsart J. (Nat. Sci.) 48: 1 - 13 

Khongnakorn, W. Bootluc, W. and Youravong, W. 2014. Surface Modification of CTA-FO 
Membrane by CO2 Plasma Treatment, J Teknol 70(2): 71-75 

Chhun, S. Khongnakorn, W. and Youravong, W. 2014. Energy consumption for brine solution 
recovery in direct contact membrane distillation, Advanced materials research, 931-
932: 256-260  

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 

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. 

 3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

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 of 
oligosaccharides 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. 
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 (2) ชื่อ-สกุล นางปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล   
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
 
 

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

 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

 

 3. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Woggum, T., Sirivongpaisal, P. and Wittaya, T.  2015.  Characteristics and properties of  
 hydroxypropylated rice starch based biodegradable films. Food Hydrocolloids. 50(1), 

54-64.   
Phrukwiwattanakul, P., Wichienchot, S. and Sirivongpaisal, P. 2014. Comparative studies on 

physico-chemical properties of starches from jackfruit seed and mung bean. Int. J. 
Food Prop. 17: 1965-1976. 

Woggum, T., Sirivongpaisal, P. and  Wittaya T. 2014.  Properties and characteristics of dual-
modified rice starch based biodegradable.  Int. J. Bio.l Macromolecules 67: 490–502. 
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 3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

Chansawang P. and Sirivongpaisal, P. 2014.  Effect of addition of banana starch on properties 
of crispy roti product. Proceedings: The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 
2014. June, Bangkok, Thailand. 

Tanomkit J. and Sirivongpisal P. 2014.  Functional properties and digestibility of heat-
moisture treatment banana starch.  Proceedings: The 16th FOOD INNOVATION ASIA 
CONFERENCE 2014. June, Bangkok, Thailand. 

Sirivongpisal, P. and  Muadiad, K.  2013. Effect of frozen storage on structure and properties 
of roti dough supplemented with rice brane. Proceedings: 7th International 
Conference on Starch Technology. November 21-22, Bangkok, Thailand. 

Phrukwiwattanakul, P., Wichienchot, S. and Sirivongpaisal, P. 2013. Effect of retrogradation 
time on thermal property and resistant starch content of debranched jackfruit seed 
starch.  Proceedings: 7th International Conference on Starch Technology. November 
21-22, Bangkok, Thailand. 

Muadiad, K. and Sirivongpaisal, P. 2013.  Effect of frozen storage on structure and properties 
of roti dough supplemented with rice bran.  Proceedings: 7th International 
Conference on Starch Technology. October. Bangkok, Thailand.                            
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 (3) ชื่อ นางเสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

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 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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) 

850-531 STARCH TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
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 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

 

 3. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Putra, A. A., Wattanachant, S. and Wattanachant, C. 2 016 .  Meat characteristics and quality 
changes during storage of boer crossbred goat dressed via conventional-skinning and 
singeing methods. Walailak Journal of Science and Technology. 13(2): 101-116. 

Wongwiwat, P., Wattanachant, S. . 2016. Color characteristics and maillard reactions of chicken 
meat jerky with different sweeteners during storage. Walailak Journal of Science and 
Technology. 13(3): 141-155. 

Wongwiwat, P. and Wattanachant, S. 2015. Quality changes of chicken meat jerky with 
different sweeteners during storage. J. Food Sci. Technol.: DOI 10.1007/s13197-015-
1884-2. 

Suwattitanun, W. and Wattanachant, S. 2014. Effect of various conditions during process on 
physical quality and water-holding capacity of broiler breast meat. KKU. : 37-43.  

Wongwiwat, P. and Wattanachant, S. 2014. Effect of sugars on physical attributes and 
crystalline structure of sweet-dried chicken meat product. Inter. Food Research J. 21(6): 
2285-2291. 

 3.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 

เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ วรพงษ์ อัศวเกศมณี ศุภชัย พิสัชเพ็ญ จีรศักดิ์ คงแก้ว. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารยังชีพส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสงขลา. 2557. การประชุมวิชาการ ABC     
การวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับมือภัยพิบัติ. 14 สิงหาคม 2557, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ
ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Suwattitanun, W. and Wattanachant, S. 2013. Effect of temperature and time on physical  
  peoperties and water-holding capacity of broiler breast meat. The 15th Food 

Innovation Asia Conference. 13th-14th June, 2013, BITEC Bangna, Bangkok, 
Thailand.: p.99. 

Wattanachant, S. and Adulyatham, P. 2013. Effect of sugar level and sweeteners on 
physical, chemical and sensory characteristics of Thai chicken jerky meat. The 
15th Food Innovation Asia Conference. 13th-14th June, 2013, BITEC Bangna, 
Bangkok, Thailand.: p.122. 

Wongwiwat, P. and Wattanachant, S. 2013. Effect of moisture content on nonenzymatic 
browning reaction in different sugar-containing chicken meat systems. The 15th 
Food Innovation Asia Conference. 13th-14th June, 2013, BITEC Bangna, Bangkok, 
Thailand.: p.123. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57004578900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8527294800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=16647769800&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949958222&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Wattanachant%2c+s&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a730&sot=b&sdt=b&sl=28&s=AUTHOR-NAME%28Wattanachant%2c+s%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949958222&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Wattanachant%2c+s&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a730&sot=b&sdt=b&sl=28&s=AUTHOR-NAME%28Wattanachant%2c+s%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949958222&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Wattanachant%2c+s&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a730&sot=b&sdt=b&sl=28&s=AUTHOR-NAME%28Wattanachant%2c+s%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100258402&origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23493807200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8527294800&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957575220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Wattanachant%2c+s&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a730&sot=b&sdt=b&sl=28&s=AUTHOR-NAME%28Wattanachant%2c+s%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957575220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Wattanachant%2c+s&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a730&sot=b&sdt=b&sl=28&s=AUTHOR-NAME%28Wattanachant%2c+s%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100258402&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100258402&origin=resultslist
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Chinkiatsakul, S., Ratchapaetayakom, S. and Wattanachant, S. 2013. Effect of stabilizer 
and natural antioxidant on quality of chicken jerky meat product during storage.  
The 15th Food Innovation Asia Conference. 13th-14th June, 2013, BITEC Bangna, 
Bangkok, Thailand.: p.124. 

Kaewthong, P. and Wattanachant, S. 2013. Correlation between water-holding capacity 
and chicken breast meat conformation. The 15th Food Innovation Asia 
Conference. 13th-14th June, 2013, BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.: p.263. 
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 (4) ชื่อ-สกุล นายวรพงษ์ อัศวเกศมณี 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง), ม.บูรพา, 2534 

วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง), ม.เกษตรศาสตร์, 2538 
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2548 

 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 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 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 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. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
855-501 
855-502 

PACKAGING TECHNOLOGY 
PACKAGING TECHNOLOGY LABORATORY 

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

 
 3. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
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