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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

******************************** 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คณะ   : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

หมวดท่ี  1  ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร 
 

1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย        :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

                    :  วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตรและอาหาร) 

ภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering) 

                    :  B.Eng. (Agricultural and Food Engineering) 
 

3. วิชาเอก  :  2  วิชาเอก 

:  3.1 วิศวกรรมเกษตร 

   :  3.2 วิศวกรรมอาหาร 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไมนอยกวา       142  หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป 
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 หลักสูตรปรญิญาตร ี6 ป 

 อื่นๆ (ระบ)ุ ........................................................... 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพี 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏบิัติการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏบิัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................................. 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)………. 

5.4 การรับผูเขาศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  

 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาต ิ

 รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

   เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ช่ือสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตพิษณุโลก 

  รูปแบบของความรวมมือสนับสนุนใชทรัพยากรสําหรับการจัดการเรยีนการสอนรวมกัน 

   เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน.............................................ประเทศ................................. 

  รูปแบบของการรวม 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปรญิญาจากสองสถาบัน 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดียว 

 ใหปริญญามากกวาหน่ึงสาขาวิชา (เชน ทวิปรญิญา) 

 อื่นๆ (ระบุ)...................................... 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

 ไดพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑติ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เมื่อวันท่ี 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ในการประชุมครัง้ที ่21(2/2559) เม่ือวนัที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม

ครัง้ท่ี 46(2/2559) เมื่อวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

 ไดพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ในการประชุมครัง้ที ่58(6/2559) เม่ือวันท่ี 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559  

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุม

ครัง้ท่ี 127(11/2559) เม่ือวันท่ี 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

  เปดสอนภาคการศึกษาท่ี   1   ปการศกึษา 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานในปการศึกษา 2562 หลังจาก

เปดสอนเปนเวลา  2  ป 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 

8.1.1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใชเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร 

8.1.2 การเตรียมแปลงเพาะปลูก และการชลประทาน 

8.1.3 การจัดการในฟารมพชืและฟารมสัตว ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

8.2 วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 

8.1.4 ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอาหารบรกิารดานเทคนิค 

8.1.5 ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตในบริษัทออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร

สําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  
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8.1.6 ใหคําปรึกษารวมทั้งตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารใหกับ

โรงงานอาหารหรอือุตสาหกรรมอาหารขนาดยอม ทัง้หนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันและปท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรและประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

วิชาเอกวศิวกรรมเกษตร 

1. คงเดช  พะสีนาม  อาจารย วศ.ด. 

วศ.ม. 

ศศ.บ. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

สารสนเทศศาสตร 

วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2559 

2553 

2553 

2550  

2. ธันวมาส  กาศสนุก  อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเกษตร 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2558 

2555  

3. รัฏฐชัย  สายรวมญาต ิ อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมชลประทาน 

วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2552 

2547  

4. พชัราภรณ  อินริราย อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน 

ปโตรเคมแีละวัสดพุอลเิมอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2555 

2552 

วิชาเอกวศิวกรรมอาหาร 

1. ธวัลรัตน  สัมฤทธิ ์ อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2558 

2555 

2. สุรินทราพร  ชั่งไชย อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2559 

2555 

3. วรลักษณ  สุริวงษ อาจารย วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 

2546 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

4. น้ําทิพย  วงษประทีป ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรการอาหาร 

วิทยาศาสตรการอาหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2547 

2540 

2537 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาคารปฏิบัติการ

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  ที่ยึดหลัก

ควบคูไปกับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามารวมกันพัฒนาประเทศ โดยประเทศไทย

มีจํานวนผูประกอบอาชีพเกษตรกรในปริมาณสูง รวมท้ังอุตสาหกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการทํา

การเกษตรและอาหารนั้นถือเปนอุตสาหกรรมสําคัญอยางหนึ่งของประเทศ โดยความสําคัญของภาค

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารตอ GDP ประเทศ  คิดเปนรอยละ 14.6 ของ GDP ท้ังประเทศ (มูลคา 1.92 

ลานลานบาท) แบงเปน GDP ภาคเกษตร รอยละ 10.5 และ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร รอยละ 4.1  

ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  โดยมีการมุง

สงเสริม “การพัฒนาการเกษตรไทยสูความเปนเลิศดานอาหารของโลกภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง” ซึ่ง

แนวทางการดําเนินไดแก 1) การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การพัฒนาพื้นที่

เกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพอยางเหมาะสม การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร โดยปรับโครงสรางระบบนํ้า

ใหเอื้อตอการทําการเกษตร 2) การจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการ

ของตลาดต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา สนับสนุนการใชเครื่องจักรกลทางเกษตร 3) การสงเสริมการรวมกลุม

การผลิตทางการเกษตร 4) การสรางโอกาสในการเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อชวย

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 5) การเพิ่มมูลคาผลผลิตภาคเกษตร ที่ใหความสําคัญกับการผลิต

อาหารและสินคาเกษตรใหเพียงพอตอความตองการในระยะ 10 ปขางหนา สงเสริมการผลิตและพัฒนา

ภาคเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  สงเสรมิการเขาถงึแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต และการ

ใชประโยชนจากการวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการขับเคลื่อนในระยะยาว นอกจากนั้นแลวแนวทางใน

พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ตามที่คาดหวังไวคือ ตองการปรับเปลี่ยน

โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” คือการ

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวตักรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด ซึ่งการเขาสูโมเดล

ดังกลาวมหาวิทยาลัยถือวาเปนผูมีสวนรวมหลักในการทํางานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้น

บุคลากรทางดานการเกษตรและอาหารจึงมีความสําคัญและจําเปน ท้ังน้ีตามแผนยุทธศาสตรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี
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คุณภาพ ท่ีสามารถผสานความรูทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สามารถถายทอดสูสังคม

เพื่อสรางความเขมแข็ง หรอืแขงขันในประชาคมอาเซยีนได   

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ท้ังน้ีประชากรในแถบพื้นท่ีภาคกลางของประเทศโดยสวนใหญประกอบอาชีพทางการ

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยวิถีการดํารงชีวิตจะผูกพันกับการเพาะปลูกและการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึง

มุงมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหารขึ้น เพื่อถายทอดองคความรู เสริม

ความเขมแข็งของชุมชน จากผลการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นทาง

การเกษตรและอาหาร ทั้งดานกระบวนการและเทคโนโลยี เพื่อความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตาม

แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” 
 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากภายนอก หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามจึงพัฒนาขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12 และทันตอการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและสภาพสังคม รวมถึงเตรียมพรอมการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่อกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0”  โดยการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะ

ทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินที่

ตอบสนองตอการแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน ภายใตการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการเกษตรและ

อาหาร และสรางนวัตกรรมท่ีเหมาะสมและย่ังยืน 

12.2 ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรยึดบริบทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้คือ 

12.2.1 เพิ่ มคุณคาการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุ บํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยนอมนําคุณธรรม จรยิธรรมและความรูตามแนวพระราชดําริฯ 

12.2.2 ผลิตบัณฑิต โดยเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาแกไข

ปญหาทองถ่ิน 

12.2.3 สรางองคความรูดวยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณปจจุบันและการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 

12.2.4 จัดการระบบการภายในโดยเนนการบริหารแบบจัดการตัวเอง เพื่อพัฒนาองคการ

อยางยั่งยืน 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุมวชิา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา

สังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชาสรางเสรมิลักษณะนิสัย 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไดแก วิชาแกน กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาฟสิกส กลุมวิชา

เคมี กลุมวิชาคอมพิวเตอร จัดสอนโดยอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม จัดสอนโดยอาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ไดแก วิชาเอกบังคับ กลุมวิชาเก่ียวกับกฎหมายอาหาร จัดสอนโดย

อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิชากระบวนการเพื่อการผลิตพชืและสัตวสําหรับ

วิศวกร สอนโดยอาจารยสาขาวิชาเกษตรศาสตรและสัตวศาสตร 

13.1.4 หมวดวิชาเลือกเสร ี

13.2 กลุมวชิา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

ไมม ี

13.3 การบริหารจัดการ  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเปนไปตามโครงสรางหลักสูตรท่ีผานการรับทราบ

หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรตองประสานงาน

กับคณาจารยผูสอนในแตละรายวิชาเพื่อจัดการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
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หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคญั วตัถุประสงคของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เสรมิสรางองคความรู ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสราง

และพัฒนากระบวนการทางเกษตรและอาหาร ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 ความสําคญัของหลักสูตร 

การผลิตในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีทั้งดานเครื่องจักรกล 

กระบวนการผลิต และระบบความปลอดภัยท้ังทางดานเกษตรและอาหารมาใชมากขึ้นและตอเนื่อง 

ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการแปรรูปการเกษตรและอาหาร จึงมีบทบาทท่ีสําคัญและมีการ

แขงขันสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จึงพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

และอาหารขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและอาหาร ซ่ึง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และสอดคลองกับทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เปนหลักสูตร

ปริญญาตรีทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในดานตางๆ 

ดังตอไปนี ้

1.3.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน

ทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร 

1.3.2 ผลิตบัณฑติท่ีมีทักษะในการคิด วิเคราะหและสังเคราะห สามารถแกปญหาพัฒนา

องคความรูตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.3.3 ผลิตบัณฑติที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม สูสังคม 

1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค 

จุดมุงหมายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความตองการของสังคมและทองถิ่นตาม

คุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษา โดยตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะรูจักกาลเทศะและทําหนาที่เปนพลเมืองดี

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ

ซื่อสัตย สุจรติและเสียสละ 
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1.4.2 มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติสามารถประยุกตใชศาสตร

ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวชิาชพีของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึน้ไปได 

1.4.3 มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง

สามารถพัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

1.4.4 คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

1.4.5 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการ

ทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีใน

การทํางาน 

1.4.6 มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศและ

ศัพททางเทคนิค ในการตดิตอส่ือสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 5  ป 

2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ใหสอดคลอง

กั บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ

ปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553   

- ปรั บปรุ งหลั กสู ตรและ เชิญ

ผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษ 

- จัดการพัฒนาหลักสูตร โดย

ความร วม มือกับสถา บัน  และ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

- ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ  

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรโดยบัณฑิต 

 

 

 

2. มีรายละเอียดของวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3 

และมคอ.4 กอนเปดการสอนในแต

ละภาคการศึกษา 

- มีระบบ/กลไกในการติดตามการ

จัดทํารายละเอียดของวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 กอนเปดการสอน 

- รายละเอียดของวิชา และ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ประสบการณภาคสนาม (ถา

มี )  ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 ท่ีจัดสง 

3. มีการจัดทํ ารายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชาและรายงาน

ผลการดําเนินงานภาคสนาม (ถามี) 

- มีระบบ/กลไกในการติดตาม 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ของรายวิชาและรายงานผลการ

-รายงานผลการดําเนินงาน

ของรายวิชาและรายงานผล

การดําเนินงานภาคสนาม (ถา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึ กษาที่ เ ป ดสอนครบทุ ก

รายวชิา  

ดําเนินงานภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน 

มี )  ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ที่จัดสง 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. มีครุภัณฑประกอบการเรียน

การสอนทางดานวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร  

- จัดหาครุภัณฑประกอบการเรยีน

การสอน ทางดานวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร 

-  มี ก าร ใ ชทรั พยากรร วมกับ

หนวยงานอื่น  

- ครุภัณฑประกอบการเรียน

การสอนทางดานวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร  

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้ง

ในภาคการเรียนการสอน และ

บริการวิชาการ 

- สรรหาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่ง

มี คุณวุฒิ  ขั้นต่ํ าทางวิศวกรรม

ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า ที่

เกี่ยวของ 

- สงเสริมใหอาจารยใหมเขาอบรม

เรื่องหลักสูตรและการวัดการ

ประเมินผล 

- พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึน้ 

- พัฒนาอาจารยทางดานงานวิจัย 

และบริการวชิาการ  

- สนับสนุนการพัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการของอาจารย 

- อาจารยประจาํหลักสูตรซึ่ง

มีคุณวฒุิขั้นต่าํทางปรญิญา

โทสาขาวิศวกรรมศาสตรและ

ปริญญาตรสีาขา

วิศวกรรมศาสตรทีเ่กี่ยวของ

อยางนอย 3 คน 

- หนังสือรับรองหรือหลักฐาน

ยื นยั นการ เข าอบรมเรื่ อง

หลั กสู ตรและการวั ดการ

ประเมินผล 

- ปริมาณอาจารยที่มีคุณวุฒิ

สูงขึน้ 

- ป ริ ม า ณ ง า น วิ จั ย  ง า น

บริการวิชาการ 

- ปริมาณอาจารย ท่ีพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการ 

3. สรรหาบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน ตามขอบังคับของ

สภาวิศวกรวาดวยเรื่องเกณฑการ

ตรวจรับรองหลักสูตร เพื่อรับรอง

ปริญญา 

- สรรหาบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน หรือบุคลากรชวย

ส อ น ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ตํ่ า ก ว า

ปริญญาตรอียางนอย 2 คน  

- จํานวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอนซึ่งมีคุณวุฒิ

ไมต่ํากวาปริญญาตรีอยาง

นอย 2 คน 
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2.3 การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือตอนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. มีอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาแต

ละชั้ นป  เพื่ อ ใหคํ าปรึกษาและ

ช ว ย เ ห ลื อ ทั้ ง ใ น ด า น วิ ช ากา ร 

กิ จกรรม และการดํ า เนินชี วิ ต 

คุณธรรม จริยธรรม แกนักศึกษา 

- จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับ

นักศึกษาแตละชั้นป และจัดใหมี

ชั่วโมงสําหรับใหคําปรึกษาสัปดาห

ละ 1 ครั้ง 

- มีการติดตามประเมินผลการให

คําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

- มีระบบติดตามนักศึกษากลุมเสีย่ง 

ไดแก นักศึกษาท่ีเรียนมากกวา 4 ป 

และไมเปนไปตามแผนการเรียน 

- ตารางสอนนักศึกษา 

- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอการใหคําปรึกษา 

-รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

หลักสูตร 

2.4 ความตองการของตลาดแรงงานและสังคมและความพงึพอใจของนายจางตอ

คุณภาพบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห

สอดคลองกับความตองการของ

ภาคธุรกิจและประชาชน  

- ติดตามการประเมินผลความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตใหมโดย

ผลการประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5 

- รายงานผลการประเมิน

ความพึ งพอใจของผู ใ ช

บัณฑิต 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน  

 มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 

 ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 หรือฉบับที่ประกาศใชในปจจุบัน 

 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษา 4 ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศกึษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ทัง้นี้ให

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.

2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 หรือฉบับที่ประกาศใชในปจจุบัน 

2.1.3 การลงทะเบียนเรียน 

ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวา 9 

หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 หรือฉบับท่ีประกาศใช

ในปจจุบัน 
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2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 หรอืฉบับท่ีประกาศใชในปจจุบัน 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

2.2.1 ผูสําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรหรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา

ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา และสาขาอื่นท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 หรอืฉบับที่

ประกาศใชในปจจุบัน และหลักเกณฑวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนด 

2.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผาน

การคัดเลือกทีเ่ปนไปตามหลักเกณฑหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 เงื่อนไขการรับนักศกึษา : สําหรับผูเขาศึกษาท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตองผานการสอบขอเขียนในรายวิชา 

คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรม ตามเกณฑท่ีกําหนด จึงจะไดรับคัดเลือกในการ

เขาศกึษา 

2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา  

2.3.1 นักศึกษามีความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และทักษะทางดาน

ภาษา อังกฤษ รวมถึงพื้นฐานชาง ยังอยูในระดับที่ตองสงเสรมิพัฒนา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษา 

2.4.2 จัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและ/หรือจัดการอบรมดาน

วิชาการพื้นฐานโดยนักศึกษารุนพี่ใหกับรุนนอง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

นักศึกษาชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปท่ี  1 40 40 40 40 40 

ปที่  2 - 40 40 40 40 

ปที่  3 - - 40 40 40 

ปที่  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา      

คาลงทะเบียน 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล 56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 

รวมรายรับ 856,000 1,712,000 2,568,000 3,224,000 3,224,000 

หมายเหตุ การคิดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ใชเกณฑรอยละ 25 ของคาลงทะเบียนในแตละป  

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงนิ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก.งบดําเนินการ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 513,600 1,027,200 1,540,800 2,054,400 2,054,400 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ และสิ่งปลูกสราง 171,200 342,400 513,600 684,800 684,800 

รวม (ก) + (ข) 684,800 1,369,600 2,054,400 2,739,200 2,739,200 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 17,120 17,120 17,120 17,120 17,120 

หมายเหตุ    1. งบประมาณรายจาย คิดจากงบประมาณของคณะฯ (ประมาณการ) 

       2. การคิดงบดําเนินการ ไมรวมเงินเดือน และรายจายอื่นๆ 

2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพมิพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................ 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอนเม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรน้ีสามารถ

เทียบโอนหนวยกติได ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 หรอืฉบับท่ีประกาศใชในปจจุบัน 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 142 หนวยกติ 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

1.1) กลุมวิชาภาษา            ไมนอยกวา   15 หนวยกิต 

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร       ไมนอยกวา   6 หนวยกิต                          

1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต     

1.4) กลุมวชิาวิทยาศาสตร คณติศาสตร  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

1.5) กลุมวิชาเสรมิสรางลักษณะนิสัย  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 106 หนวยกติ 

2.1) วิชาแกน    ไมนอยกวา   56 หนวยกิต 

2.2) วิชาเอก    ไมนอยกวา   43 หนวยกิต 

เอกบังคับ     34 หนวยกิต 

เอกเลือก   ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

2.3) วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกจิศึกษา  7 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

1.1) กลุมวิชาภาษา    ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 

ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

GELN100 Thai for Communication 

ศท.ภษ.101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

GELN101 English for Communication 

ศท.ภษ.102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู      3(3-0-6) 

GELN102 English for Learning     
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ศท.ภษ.103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ     3(3-0-6) 

GELN103 English for Specific Purposes 

ศท.ภษ.104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(3-0-6) 

GELN104 Foundation English 

ศท.ภษ.105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 

GELN105 French for Communication  

ศท.ภษ.106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

GELN106 Chinese for Communication 

ศท.ภษ.107 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

GELN107 Japanese for Communication  

ศท.ภษ.108 ภาษาและวัฒนาธรรมเวียดนาม      3(3-0-6) 

GELN108 Vietnamese Language and Culture  

ศท.ภษ.109 ภาษาและวัฒนธรรมอนิโดนเีซีย      3(3-0-6) 

GELN109 Indonesian Language and Culture  

ศท.ภษ.110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี      3(3-0-6) 

GELN110 Korean Language and Culture  

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

ศท.มษ.100 จิตตปญญาศึกษา       3(3-0-6) 

GEHU101 Contemplative Education 

ศท.มษ.101 ปรัชญาชีวติ        3(3-0-6) 

GEHU102 Philosophy of Life 

ศท.มษ.102 ความจริงของชีวติ       3(3-0-6) 

GEHU103 Meaning of Life 

ศท.มษ.103 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

GEHU104 Human Behavior and Self Development 

ศท.มษ.104 สุนทรียะของชีวติ       3(3-0-6) 

GEHU105 Aesthetic of Life 

ศท.มษ.105 ดนตรีนิยม        3(3-0-6) 

GEHU105 Music Appreciation 

ศท.มษ.106 สุนทรียะทางทัศนศิลป       3(3-0-6) 

GEHU106 Visual Art Aesthetic 
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ศท.มษ.107 สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย      3(3-0-6) 

GEHU107 Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

ศท.มษ.108 การใชหองสมุดยุคใหม       3(3-0-6) 

GEHU108 Using Modern Library 

ศท.มษ.109 ศิลปะในชีวติประจําวัน        3(3-0-6) 

GEHU109 Art in Daily Life  

ศท.มษ.110 สุนทรียะแหงการถายภาพดิจิทัล      3(3-0-6) 

GEHU110 Aesthetic of Digital Photography 

ศท.มษ.111 การวางแผนและการใชชีวิตกับวัยผูสูงอาย ุ    3(3-0-6) 

GEHU111 Planning for Life with the Elderly  

ศท.มษ.112 ดุลยภาพแหงชีวติ       3(3-0-6) 

GEHU112 Gesture of Balance  

1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา 3 หนวยกติ 

ศท.สว.100 มนุษยกับสังคม        3(3-0-6) 

GESO100 Man and Society 

ศท.สว.101 วิถีไทย         3(3-0-6) 

GESO101 Thai Living 

ศท.สว.102 วิถีโลก         3(3-0-6) 

GESO102 Global Living 

ศท.สว.103 เศรษฐกจิพอเพียง       3(3-0-6) 

GESO103 Sufficiency Economy  

ศท.สว.104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวติ      3(3-0-6) 

GESO104 Law for Living   

ศท.สว.105 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

GESO105 Economics in Daily Life   

ศท.สว.106 ภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย      3(3-0-6) 

GESO106 Thai Wisdoms in Handicraft 

ศท.สว.107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนลาง      3(3-0-6) 

GESO107 Geosocieties of the Lower Northern Region 

ศท.สว.108 การส่ือสารเพื่อชีวติ       3(2-2-5) 

GESO108 Communication for Life 
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ศท.สว.109 ความรูเทาทันส่ือและการใชสารสนเทศ     3(3-0-6) 

GESO109 Media Literacy and Utilization of Information 

ศท.สว.110 พิษณุโลกศึกษา        3(3-0-6) 

GESO110 Phitsanulok Study  

ศท.สว.111 รูทันการเงิน        3(3-0-6) 

GESO111 Cognizant of Finances  

ศท.สว.112 การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 

GESO112 Democratic Citizenship Education  

ศท.สว.113 จิตวิทยาท่ัวไป        3(3-0-6) 

GESO113 General Psychology  

1.4) กลุมวชิาวิทยาศาสตร คณติศาสตร ไมนอยกวา      3 หนวยกติ 

ศท.วท.100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

GESC100 Science in Daily Life 

ศท.วท.101 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 

GESC101 Life and Environment 

ศท.วท.102 การคิดและการตัดสนิใจ       3(3-0-6) 

GESC102 Thinking and Decision Making 

ศท.วท.103 สถติิในชวีิตประจําวัน       3(3-0-6) 

GESC103 Statistics in Daily Life  

ศท.วท.104 สุขภาพจติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

GESC104 Mental Health in Daily Life  

ศท.วท.105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวีิต      3(2-2-5) 

GESC105 Information Technology for Life  

ศท.วท.106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน   3(3-0-6) 

GESC106 Technology and Innovation for Sustainable Development  

ศท.วท.107 พลังงานกับชีวิต        3(3-0-6) 

GESC107 Energy and Life 

ศท.วท.108 อาหารอาเซยีน        3(3-0-6) 

GESC108 ASEAN Foods 

ศท.วท.109 ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น    3(3-0-6) 

GESC109 Value-added Products from Local Wisdom 
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1.5) กลุมวชิาสรางเสริมลักษณะนิสัย ไมนอยกวา      3     หนวยกติ 

ศท.สส.100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

GESS100 Exercises for Health 

ศท.สส.101 นันทนาการเพื่อชีวติ       3(2-2-5) 

GESS101 Recreation for life 

ศท.สส.102 สุขภาพเพื่อชวีิต        3(3-0-6) 

GESS102 Health for Life 

ศท.สส.103 งานชางในชีวติประจําวัน       3(2-2-5) 

GESS103 Handiworks in Daily Life  

ศท.สส.104 งานเกษตรในชีวติประจําวัน      3(2-2-5) 

GESS104 Agriculture in Daily Life 

ศท.สส.105 ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศิลป     3(3-0-6) 

GESS105 Family Dimension of Science and Art 

ศท.สส.106 การสรางแรงบันดาลใจในงานศิลปะ     3(3-0-6) 

GESS106 Creation Inspiration in Artworks 

ศท.สส.107 วิถีสุขภาพ        3(3-0-6) 

GESS107 Healthy Life 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 106 หนวยกติ 

2.1) วิชาแกน      56 หนวยกติ 

ทอ.วศ.111  การเขยีนแบบวศิวกรรม       3(2-3-5) 

ENGI111  Engineering Drawing 

ทอ.วศ.211  วัสดุวิศวกรรม         3(3-0-6) 

ENGI211  Engineering Material 

ทอ.วศ.212 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร      3(2-3-5) 

ENGI212 Computer Programming  

ทอ.วศ.213 กลศาสตรวิศวกรรม       3(3-0-6) 

ENGI213 Engineering Mechanics  

ทอ.วศ.214  สถติิวิศวกรรม         3(3-0-6)  

ENGI214  Engineering Statistics  

ทอ.วศ.311 อุณหพลศาสตร        3(3-0-6) 

ENGI311 Thermodynamics  
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ทอ.วศ.312 กลศาสตรของไหล       3(2-3-5) 

ENGI312 Fluid Mechanics 

ทอ.วศ.315 พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟา       3(3-0-6)  

ENGI315 Fundamental of Electrical Engineering 

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

MATH118 Calculus 1 

วท.คณ.119 แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 

MATH119 Calculus 2 

วท.คณ.453 แคลคูลัสชั้นสูง        3(3-0-6) 

MATH453 Advanced Calculus 

วท.คม.111 เคมีทั่วไป        3(3-0-6) 

CHEM111 General Chemistry 

วท.คม.112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป       1(0-3-1) 

CHEM112 General Chemistry Laboratory 

วท.ฟส.117 ฟสิกสวิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

PHYS117 Engineering Physics 1 

วท.ฟส.118 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1      1(0-3-1) 

PHYS118 Engineering Physics Laboratory 1 

วท.ฟส.212 ฟสิกสวิศวกรรม 2       3(3-0-6) 

PHYS212 Engineering Physics 2 

วท.ฟส.213 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2      1(0-3-1) 

PHYS213 Engineering Physics Laboratory 2 

กอ.รก.131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลาง     3(3-0-6) 

AGS131  Geosocial of Agricultural Systems in Lower-Northern Region 

กอ.วศ.211 มูลฐานสําหรับวิศวกร       1(1-0-2) 

AFE211  Fundamentals for Engineers 

กอ.วศ.316 การถายเทความรอนและมวลสาร     3(3-0-6) 

AFE316  Heat and Mass Transfer 

กอ.วศ.318 งานชางวิศวกรรม       1(0-2-1) 

AFE318  Engineering Work Shop 
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กอ.วศ.345 ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

AFE345  Industrial Refrigeration 

2.2) วิชาเอก     ไมนอยกวา  43 หนวยกติ 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนเพียงเอกเดียว จากวิชาเอกดังตอไปนี ้

2.2.1) วิชาเอกบังคับ     34 หนวยกติ 

 (1) วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 

กอ.วศ.331 อุทกอุตุนิยมวิทยา       3(3-0-6) 

AFE331  Hydrometeorology 

กอ.วศ.332 ปฐพีวทิยาสําหรับวิศวกรรมเกษตร     3(2-3-5) 

AFE332 Soil Science for Agricultural Engineer 

กอ.วศ.333  วิศวกรรมชลประทานเบื้องตน       3(3-0-6) 

AFE333 Principles of Irrigation and Drainage 

กอ.วศ.342 เครื่องจักรกลเกษตร       3(2-3-5) 

AFE342  Agricultural Machinery  

กอ.วศ.343 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ      3(3-0-6) 

AFE343  Material Handling Engineering 

กอ.วศ.371 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตรและอาหาร   3(2-3-5) 

AFE371  Food and Agricultural Process Engineering 

กอ.วศ.372 สมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรมของผลผลิตทาง   3(2-3-5) 

การเกษตรและอาหาร    

AFE372  Physical and Engineering Properties of Food and Agricultural Product 

กอ.วศ.377  การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  3(2-3-5) 

AFE377  Measurement and Instruments in Agricultural and Food Industrial 

กอ.วศ.431 ระบบการสํารวจทางการเกษตร       3(2-3-5) 

AFE431  Agricultural Survey Systems 

กอ.วศ.432  วิศวกรรมการจัดการทรัพยากรนํ้าและที่ดิน     3(3-0-6) 

AFE432  Water and Land Resources Management Engineering 

กอ.วศ.481 วิศวกรรมโรงเรือนเกษตร      3(2-3-5) 

AFE481  Agricultural Structure Engineering    

กอ.วศ.491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร     1(0-3-1) 

AFE491  Seminar in Agricultural and Food Engineering 



- 24 - 

(2) วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 

กอ.วอ.251  กฎหมาย มาตรฐาน และการจัดการความปลอดภัยอาหาร  3(3-0-6) 

FST251  Food  Standardization,  Regulations  and Safety Management  

กอ.วศ.321  หลักวิศวกรรมอาหาร       3(3-0-6) 

AFE321  Principles of Food Engineering 

กอ.วศ.325 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับงานวิศวกรรม    3(2-3-5) 

AFE325 Food Science for Engineering 

กอ.วศ.343 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ      3(3-0-6) 

AFE343  Material Handling Engineering 

กอ.วศ.351 วิศวกรรมสุขาภิบาลเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

AFE351  Introduction to Sanitary Engineering 

กอ.วศ.372 สมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรมของผลผลิตทาง   3(2-3-5) 

การเกษตรและอาหาร    

AFE372  Physical and Engineering Properties of Food and Agricultural Product 

กอ.วศ.374 การแปรรูปอาหารสําหรับงานวิศวกรรม     3(2-3-5) 

AFE374  Food Processing for Engineering 

กอ.วศ.375 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 1    3(2-3-5) 

AFE375  Unit Operations in Food Engineering 1 

กอ.วศ.376 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 2    3(2-3-5) 

AFE376 Unit Operations in Food Engineering 2 

กอ.วศ.377  การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  3(2-3-5) 

AFE377  Measurement and Instruments in Agricultural and Food Industrial 

กอ.วศ.471 การออกแบบโรงงานอาหาร      3(3-0-6) 

AFE471   Food Plant Design 

กอ.วศ.491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร     1(0-3-1) 

AFE491  Seminar in Agricultural and Food Engineering 

2.2.2) วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  9 หนวยกติ 

ใหนักศึกษาท้ังเอกวิศวกรรมอาหาร และเอกวิศวกรรมเกษตรเลือก

เรยีนจากรายวิชาตอไปนี ้

กอ.วศ.221 กระบวนเพื่อการผลิตพชืและสัตวสําหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 

AFE221  Process of Plant and Animal Production for Engineering 
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กอ.วศ.341 วิศวกรรมรถแทรกเตอรเกษตร      3(3-0-6) 

AFE341  Agricultural Tractor Engineering 

กอ.วศ.344 เครื่องมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร      3(3-0-6) 

AFE344  Processing Equipment in Food Industry 

กอ.วศ.353 การจัดการทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 

AFE353 Engineering Management 

กอ.วศ.354 วิศวกรรมคุณคา       3(3-0-6) 

AFE354  Value Engineering 

กอ.วศ.355  การประกอบธุรกิจอาหารทองถิ่น     3(2-3-5) 

AFE355 Local Food Business Management  

กอ.วศ.362  พลังงานทดแทนและการออกแบบระบบเบ้ืองตนในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

AFE362 Renewable Energy and Principle of System Design in Engineering 

กอ.วศ.365  การออกแบบสามมิติขัน้พืน้ฐาน      3(2-3-5) 

AFE365 Fundamental of 3 Dimensional Design 

กอ.วศ.433 การออกแบบระบบทอ และระบบชลประทานภายใตแรงดัน   3(3-0-6) 

AFE433  Design of Pipe and Pressurized Irrigation Systems 

กอ.วศ.442 วิศวกรรมโรงสีขาว       3(2-3-5) 

AFE442  Rice Milling Engineering 

กอ.วศ.451  วิศวกรรมการกําจัดของเสีย       3(3-0-6) 

AFE451  Waste Disposal Engineering 

กอ.วศ.453 วิศวกรรมการจัดการพลังงานเพื่อการเกษตร    3(3-0-6) 

AFE453  Energy Management Engineering for Agriculture  

กอ.วศ.472 การแชแข็งอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

AFE472  Industrial Food Freezing 

กอ.วศ.473 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑนม    3(2-3-5)  

AFE473  Dairy Process Engineering 

กอ.วศ.496 หัวขอเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร    3(3-0-6) 

AFE496 Selected Topics in Food and Agricultural Engineering  

ทอ.วล.241 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม       3(3-0-6) 

LOEN241 Engineering Economy 
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2.3) กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา   7     หนวยกติ 

ใหนักศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่งจากแผนตอไปนี้ 

2.3.1 แผนประสบการณภาคสนาม 

กอ.วศ.391 เตรียมฝกประสบการณวชิาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   1(0-3-1) 

AFE391  Preparation for Field Experience in Agricultural and Food Engineering 

กอ.วศ.392 ฝกประสบการณวิชาชพีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   3(200) 

AFE392 Field Experience in Agricultural and Food Engineering  

กอ.วศ.495 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร     3(0-6-3) 

AFE495 Special Project in Agricultural and Food Engineering 

2.3.2 แผนสหกิจคึกษา 

กอ.วศ.498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร    1(0-3-1) 

AFE498 Co-operative Education Preparation in Agricultural and Food Engineering 

กอ.วศ.499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร      6(--)  

AFE499  Co-operative Education in Agricultural and Food Engineering  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลัย

อื่นๆตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไม

เปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี ้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 

ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปท่ี 1   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี  ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (1)  

General Education (1) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (2)  

General Education (2) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (3)  

General Education (3) 

3 - - - 

วท.ฟส.117 

PHYS117 

ฟสิกสวิศวกรรม 1 

Engineering Physics 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.118 

PHYS118 

ปฏิบัติการฟสิกสวศิวกรรม 1 

Engineering Physics Laboratory 1 

1 0 2 1 

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีท่ัวไป 

General Chemistry 

3 3 0 6 

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

General Chemistry Laboratory 

1 0 3 1 

กอ.รก.131 

 

AGS131  

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือ

ตอนลาง 

Geosocial of Agricultural Systems in  

Lower-Northern Region 

3 3 0 6 

รวม 20 ≥ 9 ≥ 5 ≥ 20 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 34 
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ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปท่ี 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (4)  

General Education (4) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (5)  

General Education (5) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (6)  

General Education (6) 

3  - - - 

วท.คณ.118 

MATH118 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.212 

PHYS212 

ฟสิกสวิศวกรรม 2 

Engineering Physics 2 

3 3 0 6 

วท.ฟส.213 

PHYS213 

ปฏิบัติการฟสกิสวิศวกรรม  2  

Engineering Physics Laboratory 2 

1 0 2 1 

ทอ.วศ.111 

ENGI111 

การเขยีนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3 2 3 5 

ทอ.วศ.212 

ENGI212 

การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3 2 3 5 

รวม 22 ≥ 10 ≥ 8 ≥ 23 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 41 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปที่ 2   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (7)  

General Education (7) 

3  - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาท่ัวไป (8)  

General Education (8) 

3 - - - 

วท.คณ.119 

MATH119 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.211 

ENGI211 

วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Material 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.311 

ENGI311 

อุณหพลศาสตร 

Thermodynamics 

3 3 0 6 

กอ.วศ.211 

AFE211 

มูลฐานสาํหรับวิศวกร 

Fundamentals for Engineers 

1 1 0 2 

กอ.วศ.318 

AFE318 

งานชางวศิวกรรม 

Engineering Work Shop 

1 0 2 1 

xxxxxxx เลือกเสรี (1) 3  - - - 

รวม 20 ≥ 10 ≥ 2 ≥ 21 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 33 
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ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 2   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาทั่วไป (9)  

General Education (9) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาทั่วไป (10)  

General Education (10) 

3  - - - 

ทอ.วศ.213 

ENGI213 

กลศาสตรวศิวกรรม 

Engineering Mechanics 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.214 

ENGI214 

สถิติวศิวกรรม 

Engineering Statistics 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.315 

ENGI315 

พื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา 

Fundamental of Electrical Engineering 

3 3 0 6 

วท.คณ.453 

MATH453 

แคลคูลัสชัน้สูง 

Advanced Calculus 

3 3 0 6 

กอ.วศ.316 

AFE316 

การถายเทความรอนและมวลสาร 

Heat and Mass Transfer 

3 3 0 6 

รวม 21 ≥ 15 ≥ 0 ≥ 30 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 45 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปท่ี 3   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ทอ.วศ.312 

ENGI312 

กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

3 2 3 5 

กอ.วศ.333 

AFE333 

วิศวกรรมชลประทานเบือ้งตน  

Principles of Irrigation and Drainage 

3 3 0 6 

กอ.วศ.332 

AFE332 

ปฐพีวิทยาสําหรับวิศวกรรมเกษตร 

Soil Science for Agricultural Engineer 

3 2 3 5 

กอ.วศ.343 

AFE343 

วศิวกรรมการขนถายวัสดุ 

Material Handling Engineering 

3 3 0 6 

กอ.วศ.372

  

AFE372 

สมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรม

ของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

Physical and Engineering Properties of 

Food and Agricultural Product 

3 2 3 5 

xxxxxxx เอกเลือก (1) 3  - - - 

xxxxxxx เลือกเสรี (2)  3 - - - 

รวม 21 ≥ 12 ≥ 9 ≥ 27 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 48 
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สําหรับผูเลอืกเรียนแผนประสบการณภาคสนาม 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปท่ี 3   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.331 

AFE331 

อุทกอุตุนิยมวิทยา 

Hydrometeorology 

3 3 0 6 

กอ.วศ.345 

AFE345 

ระบบทําความเย็นในอตุสาหกรรม 

Industrial Refrigeration 

3 3 0 6 

กอ.วศ.342 

AFE342 

เครื่องจักรกลเกษตร 

Agricultural Machinery 

3 2 3 5 

กอ.วศ.371 

 

AFE371 

วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร

และอาหาร 

Food and Agricultural Process 

Engineering 

3 2 3 5 

กอ.วศ.377 

 

AFE377  

การวัดและเครือ่งมือวัดในงาน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

Measurement and Instruments in 

Agricultural and Food Industrial 

3 2 3 5 

กอ.วศ.391 

 

AFE391  

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร 

Preparation for Field Experience in 

Agricultural and Food Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (2) 3  - - - 

รวม 19 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 28 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 52 
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ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปท่ี 4   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ  ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.431 

AFE431 

ระบบการสํารวจทางการเกษตร 

Agricultural Survey Systems 

3 2 3 5 

กอ.วศ.432  

 

AFE432 

วศิวกรรมการจัดการทรพัยากรน้ําและ

ที่ดิน  

Water and Land Resources 

Management Engineering 

3 3 0 6 

กอ.วศ.481 

AFE481 

วศิวกรรมโรงเรือนเกษตร 

Agricultural Structure Engineering  

3 2 3 5 

กอ.วศ.491 

AFE491 

สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

Seminar in Agricultural and Food 

Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3  - - - 

รวม 13 ≥ 7 ≥ 9 ≥ 17 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 33 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 4  

รหัสวิชา ช่ือวชิา  หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.495 

 

AFE495 

โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

Special Project in Agricultural and 

Food Engineering 

3 0 6 3 

กอ.วศ.392 

 

AFE392 

ฝกประสบการณวชิาชพีวศิวกรรม

เกษตรและอาหาร 

Field Experience in Agricultural and 

Food Engineering 

3 - - - 

รวม 6 ≥ 0 ≥ 6 ≥ 3 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 9  
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สําหรับผูเลือกเรยีนแผนสหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปท่ี 3   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.331 

AFE331 

อุทกอุตุนิยมวิทยา 

Hydrometeorology 

3 3 0 6 

กอ.วศ.345 

AFE345 

ระบบทําความเย็นในอตุสาหกรรม 

Industrial Refrigeration 

3 3 0 6 

กอ.วศ.342 

AFE342 

เครื่องจักรกลเกษตร 

Agricultural Machinery 

3 2 3 5 

กอ.วศ.371 

 

AFE371 

วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร

และอาหาร 

Food and Agricultural Process Engineering 

3 2 3 5 

กอ.วศ.377 

 

AFE377  

การวัดและเครือ่งมือวัดในงาน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

Measurement and Instruments in 

Agricultural and Food Industrial 

3 2 3 5 

xxxxxxx เอกเลือก (2) 3  - - - 

รวม 18 ≥ 12 ≥ 9 ≥ 27 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 48 
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ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปท่ี 4   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.431 

AFE431 

ระบบการสํารวจทางการเกษตร 

Agricultural Survey Systems 

3 2 3 5 

กอ.วศ.432  

 

AFE432 

วศิวกรรมการจัดการทรพัยากรน้ําและ

ที่ดิน  

Water and Land Resources 

Management Engineering 

3 3 0 6 

กอ.วศ.481 

AFE481 

วศิวกรรมโรงเรือนเกษตร 

Agricultural Structure Engineering  

3 2 3 5 

กอ.วศ.491 

AFE491 

สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

Seminar in Agricultural and Food 

Engineering 

1 0 3 1 

กอ.วศ.498 

 

AFE498 

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

Co-operative Education Preparation in 

Agricultural and Food Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3  - - - 

รวม 14 ≥ 7 ≥ 12 ≥ 18 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 37 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี  ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.499 

 

AFE499 

สหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

Co-operative Education in Agricultural 

and Food Engineering 

6  - - - 

รวม 6 - - - 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35 
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วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 

ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปท่ี 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี  ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (1)  

General Education (1) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (2)  

General Education (2) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (3)  

General Education (3) 

3 - - - 

วท.ฟส.117 

PHYS117 

ฟสิกสวศิวกรรม 1 

Engineering Physics 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.118 

PHYS118 

ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 

Engineering Physics Laboratory 1 

1 0 2 1 

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีท่ัวไป 

General Chemistry 

3 3 0 6 

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 

1 0 3 1 

กอ.รก.131 

 

AGS131  

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือ

ตอนลาง 

Geosocial of Agricultural Systems in  

Lower-Northern Region 

3 3 0 6 

รวม 20 ≥ 9 ≥ 5 ≥ 20 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 34 
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ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปท่ี 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาทั่วไป (4)  

General Education (4) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาทั่วไป (5)  

General Education (5) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาทั่วไป (6)  

General Education (6) 

3  - - - 

วท.คณ.118 

MATH118 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.212 

PHYS212 

ฟสิกสวิศวกรรม 2 

Engineering Physics 2 

3 3 0 6 

วท.ฟส.213 

PHYS213 

ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม  2  

Engineering Physics Laboratory 2 

1 0 2 1 

ทอ.วศ.111 

ENGI111 

การเขียนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

3 2 3 5 

ทอ.วศ.212 

ENGI212 

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3 2 3 5 

รวม 22 ≥ 10 ≥ 8 ≥ 23 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 41 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปที่ 2   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ  ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (7)  

General Education (7) 

3  - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (8)  

General Education (8) 

3 - - - 

วท.คณ.119 

MATH119 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.211 

ENGI211 

วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Material 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.311 

ENGI311 

อุณหพลศาสตร 

Thermodynamics 

3 3 0 6 

กอ.วศ.211 

AFE211 

มูลฐานสาํหรับวิศวกร 

Fundamentals for Engineers 

1 1 0 2 

กอ.วศ.318 

AFE318 

งานชางวิศวกรรม 

Engineering Work Shop 

1 0 2 1 

xxxxxxx เลือกเสรี (1) 3  - - - 

รวม 20 ≥ 10 ≥ 2 ≥ 21 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 33 
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ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 2   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาทั่วไป (9)  

General Education (9) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วชิาศึกษาทั่วไป (10)  

General Education (10) 

3  - - - 

ทอ.วศ.213 

ENGI213 

กลศาสตรวศิวกรรม 

Engineering Mechanics 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.214 

ENGI214 

สถิติวศิวกรรม 

Engineering Statistics 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.315 

ENGI315 

พื้นฐานวศิวกรรมไฟฟา 

Fundamental of Electrical Engineering 

3 3 0 6 

วท.คณ.453 

MATH453 

แคลคูลัสชัน้สูง 

Advanced Calculus 

3 3 0 6 

กอ.วศ.316 

AFE316 

การถายเทความรอนและมวลสาร 

Heat and Mass Transfer 

3 3 0 6 

รวม 21 ≥ 15 ≥ 0 ≥ 30 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 45 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปท่ี 3   

รหัสวิชา ช่ือวชิา  หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วอ.325 

 

AFE325 

วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับงาน

วศิวกรรม 

Food Science for Engineering 

3 2 3 5 

ทอ.วศ.312 

ENGI312 

กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

3 2 3 5 

กอ.วศ.343 

AFE343 

วศิวกรรมการขนถายวัสดุ 

Material Handling Engineering 

3 3 0 6 

กอ.วศ.372

  

AFE372 

สมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรม

ของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

Physical and Engineering Properties of 

Food and Agricultural Product 

3 2 3 5 

กอ.วศ.375 

 

AFE375 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรม

อาหาร 1 

Unit Operations in Food Engineering 1 

3 2 3 5 

xxxxxxx เอกเลือก (1) 3  - - - 

xxxxxxx เลือกเสรี (2)  3 - - - 

รวม 21 ≥ 11 ≥ 12 ≥ 26 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 49 
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สําหรับผูเลอืกเรียนแผนประสบการณภาคสนาม 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ชัน้ปท่ี 3   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ  ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วอ.251 

 

FST251 

กฎหมาย มาตรฐานอาหารและการ

จัดการความปลอดภัยอาหาร 

Food Standardization, Regulations and 

Safety Management 

3 

 

3 0 6 

กอ.วศ.345 

AFE345 

ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม 

Industrial Refrigeration 

3 3 0 6 

กอ.วศ.377 

 

AFE377 

การวัดและเครือ่งมือวัดในงาน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

Measurement and Instruments in 

Agricultural and Food Industrial 

3 2 3 5 

กอ.วศ.376 

 

AFE376 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรม

อาหาร 2 

Unit Operations in Food Engineering 2 

3 2 3 5 

กอ.วศ.321 

AFE321 

หลักวศิวกรรมอาหาร 

Principles of Food Engineering 

3 3 0 6 

กอ.วศ.391 

 

AFE391  

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร 

Preparation for Field Experience in 

Agricultural and Food Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (2) 3  - - - 

รวม 19 ≥ 13 ≥ 9 ≥ 29 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 51
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปท่ี 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.351 

AFE351 

วศิวกรรมสุขาภิบาลเบื้องตน 

Introduction to Sanitary Engineering 

3 3 0 6 

กอ.วศ.374 

AFE374 

การแปรรูปอาหารสําหรับงานวิศวกรรม 

Food Processing for Engineering 

3 2 3 5 

กอ.วศ.471 

AFE471 

การออกแบบโรงงานอาหาร 

Food Plant Design 

3 3 0 6 

กอ.วศ.491 

 

AFE491 

สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

Seminar in Agricultural and Food 

Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3  - - - 

รวม 13 ≥ 8 ≥ 6 ≥ 18 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  32 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 4  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.495 

 

AFE495 

โครงงานพเิศษทางวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร 

Special Project in Agricultural and 

Food Engineering 

3 0 6 3 

กอ.วศ.392 

 

AFE392 

ฝกประสบการณวชิาชพีวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร 

Field Experience in Agricultural and 

Food Engineering 

3 - - - 

รวม 6 ≥ 0 ≥ 6 ≥ 3 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา  9 
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สําหรับผูเลอืกเรียนแผนสหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วอ.251 

 

FST251 

กฎหมาย มาตรฐานอาหารและการจัดการ

ความปลอดภัยอาหาร 

Food Standardization, Regulations and 

Safety Management 

3 

 

3 0 6 

กอ.วศ.345 

AFE345 

ระบบทําความเย็นในอตุสาหกรรม 

Industrial Refrigeration 

3 3 0 6 

กอ.วศ.377 

 

AFE377 

การวัดและเครือ่งมือวัดในงานอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร 

Measurement and Instruments in 

Agricultural and Food Industrial 

3 2 3 5 

กอ.วศ.376 

AFE376 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 2 

Unit Operations in Food Engineering 2 

3 2 3 5 

กอ.วศ.321 

AFE321 

หลักวศิวกรรมอาหาร 

Principles of Food Engineering 

3 3 0 6 

xxxxxxx เอกเลือก (2) 3  - - - 

รวม 18 ≥ 13 ≥ 6 ≥ 28 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา 47 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปท่ี 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.351 

AFE351 

วศิวกรรมสุขาภิบาลเบื้องตน 

Introduction to Sanitary Engineering 

3 3 0 6 

กอ.วศ.374 

AFE374 

การแปรรูปอาหารสําหรับงานวิศวกรรม 

Food Processing for Engineering 

3 2 3 5 

กอ.วศ.471 

AFE471 

การออกแบบโรงงานอาหาร 

Food Plant Design 

3 3 0 6 

กอ.วศ.491 

 

AFE491 

สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

Seminar in Agricultural and Food 

Engineering 

1 0 3 1 

กอ.วศ.498 

 

AFE498 

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร 

Co-operative Education Preparation 

in Agricultural and Food Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3  - - - 

รวม 14 ≥ 8 ≥ 9 ≥ 19 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปท่ี 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี  ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

กอ.วศ.499 

 

AFE499 

สหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

Co-operative Education in Agricultural 

and Food Engineering 

6  - - - 

รวม 6 - - - 

จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35 
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3.1.5 ความหมายระบบรหัสวชิา 

  

 

 
 

         

 

 

         

 

         

 
 

1. อักษรยอของหมูวิชาจํานวนไมเกิน 4 ตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

กอ. หมายถงึ  อักษรยอของคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

วศ. หมายถงึ  อักษรยอของกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

2. ตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี ้

2.1 ตัวเลขหลักรอย หมายถงึ ระดับความยากงายหรอืชัน้ป 

2.2 ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุมยอยของวิชา ดังน้ี 
 

  0  หมายถงึ กลุมวิชา ………………………….    (กอ.วศ.-0-) 

1   หมายถงึ กลุมวิชา พื้นฐาน     (กอ.วศ.-1-) 

2  หมายถงึ กลุมวิชา หลักการพืน้ฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (กอ.วศ.-2-) 

3  หมายถงึ กลุมวิชา วิศวกรรมดินและน้ํา    (กอ.วศ.-3-) 

4  หมายถงึ กลุมวิชา เครื่องจักรกลเกษตร    (กอ.วศ.-4-) 

                  เครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต 

5  หมายถงึ กลุมวิชา วิศวกรรมการจัดการ    (กอ.วศ.-5-) 

         การบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 

6  หมายถงึ กลุมวิชา วิศวกรรมประยุกต    (กอ.วศ.-6-) 

7  หมายถงึ กลุมวิชา วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (กอ.วศ.-7-) 

         วิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 

8  หมายถงึ กลุมวิชา วิศวกรรมอาคารเพื่อการเกษตร  (กอ.วศ.-8-) 

9  หมายถงึ กลุมวิชา สัมมนา ปญหาพิเศษ ฝกประสบการณ และการศึกษาอิสระ  (กอ.วศ.-9-) 

 2.3 ตัวเลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับของรายวิชา  

ลําดับของรายวิชา 

กลุมยอยของวิชา 

ระดับความยากงายหรือชั้นป 

อักษรยอของกลุมสาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร 

อักษรยอของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

กอ. วศ. 1 2 3 
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การกําหนดหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนใชเกณฑดังตอไปนี ้

ทฤษฎี 1 หนวยกิต  คิดช่ัวโมงบรรยาย  1  ช่ัวโมง/สัปดาห 

ช่ัวโมงคนควา   2  ช่ัวโมง/สัปดาห 

ปฏิบัติ 1 หนวยกิต  คิดช่ัวโมงฝกทดลอง  2–3  ช่ัวโมง/สัปดาห  

ช่ัวโมงคนควา   1  ช่ัวโมง/สัปดาห 

กําหนดการเขียนแสดงจํานวนหนวยกิตและช่ัวโมงแยกเปน 3 สวน เพื่อใหเกิดความชัดเจน

ดังตัวอยาง 

กอ.วศ.316      การถายเทความรอนและมวลสาร    3(3-0-6) 

AFE316  Heat and Mass Transfer 

ตัวเลขตัวแรกแสดงจํานวนหนวยกิตทัง้หมด 

ตัวเลขในวงเล็บ ซายสุด แสดงจํานวนชั่วโมงบรรยาย 

ตัวเลขในวงเล็บ ตรงกลาง แสดงจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 

ตัวเลขในวงเล็บ ขวาสุด แสดงจํานวนช่ัวโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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3.1.6 คําอธบิายรายวชิา 

รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หนวยกิต 

ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 

GELN100 Thai for Communication  

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี       

  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปญหาการใชภาษาไทย การเสริมสราง

ทักษะดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนภาษาไทย 

 

ศท.ภษ.101 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 

GELN101 English for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี       

  หลักการฟง พูด อานและเขยีนศัพท การใชสํานวนภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการ

สื่อสารในสถานการณตางๆ ในชวีิตประจําวัน 

 

ศท.ภษ.102 ภาษาองักฤษเพื่อการเรยีนรู     3(3-0-6) 

GELN102 English for Learning 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี       

  การอานระดับคํา วลี ประโยคและยอหนาภาษาอังกฤษ โดยใชกลวิธีการอาน

เบ้ืองตนเพื่อหาหัวขอเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน 

โฆษณาฉลากยา ปายสัญลักษณ ประกาศรับสมัครงาน เปนตน   

 

ศท.ภษ.103 ภาษาองักฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ    3(3-0-6) 

GELN103 English for Specific Purposes 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี      

  พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เพิ่มพูนการใชคํา และสํานวนในสถานการณตามบริบทตางๆที่เกี่ยวของกับอาชีพ และการ

ปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
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ศท.ภษ.104 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน      3(3-0-6) 

GELN104 Foundation English 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี

  โครงสรางที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ภาษาอังกฤษ เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสาน

วัฒนธรรมไทยและตะวันตกในชีวติประจําวัน 

 

ศท.ภษ.105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 

GELN105 French for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี       

  ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสารในสถานการณ

ตางๆในชีวิตประจําวัน 

 

ศท.ภษ.106 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 

GELN106 Chinese for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี       

  ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีนเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ศท.ภษ.107 ภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 

GELN107 Japanese for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี      

  ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาญีปุ่นเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ

ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 



- 49 - 

ศท.ภษ.108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 

GELN108 Vietnamese Language and Culture 

        เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี

  ทักษะการอาน การฟงการพูด การเขียน และการใชภาษาเวียดนาม จากส่ิงที่พบ

เห็นในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ

ติดตอสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใชในประโยคสนทนา  

 

ศท.ภษ.109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย    3(3-0-6) 

GELN109 Indonesian Language and Culture 

 เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี

ทักษะการอาน การเขียน การฟงและการพูดดวยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึง

อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร ประเพณีของอินโดนีเซียเพื่อใหผูเรียนเขาใจภูมิหลังของภาษา

และวัฒนธรรมไดดียิ่งขึ้น 

 

ศท.ภษ.110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 

GELN110 Korean Language and Culture 

เงื่อนไขรายวชิา :  ไมมี 

ฝกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใชภาษาเกาหลี 

ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเปนอยู เทศกาล และ

สถานท่ีที่สําคัญของประเทศเกาหลี 

 

ศท.มษ.100 จิตตปญญาศึกษา      3(3-0-6) 

GEHU100 Contemplative  Education 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไมม ี

  แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจัก

ตนเองการเปดมณฑลแหงการเรียนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความ

รักความเมตตาและปญญาในการตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงาน

ศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัคร

หรือจัดทําโครงการชวยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการ

ศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิตอยางสมดุล 
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ศท.มษ.101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 

GEHU101 Philosophy of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งคําถามทางปรัชญา

คุณคาของปรัชญาสาขาตางๆ ของปรัชญา ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตดานศาสนา ปรัชญาและ

วิทยาศาสตร การจัดการกับปญหาชีวติและศาสตรแหงการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

 

ศท.มษ.102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU102 Meaning of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี      

  ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวิตการใชชีวิตที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุก

ศาสนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกิดความสุขอยางแทจริง 

 

ศท.มษ.103 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

GEHU103 Human Behavior and Self Development 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี     

  พฤติกรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมองคประกอบของพฤติกรรม

บุคลิกภาพการประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธและการอยูรวมกันในสังคมและการ

เสริมสรางชีวติใหเปนสุข 

 

ศท.มษ.104 สุนทรยีะของชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU104 Aesthetic of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี

  ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร  หลักการทางสุนทรียศาสตรและ

ศิลปะกระบวนการสรางสรรคและการประเมินคาศิลปะ ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น 

การฟงและการเคลื่อนไหว  เพื่อเปนพื้นฐานการมรีสนิยมทางศิลปะและปรับใชในการดําเนินชีวติ 
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ศท.มษ.105 ดนตรนีิยม       3(3-0-6) 

GEHU105 Music Appreciation 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและ

เห็นคุณคาในความไพเราะของดนตรี ทัง้ดนตรีไทยและดนตรตีะวันตก 
 

ศท.มษ.106 สุนทรยีะทางทัศนศิลป      3(3-0-6) 

GEHU106 Visual Art Aesthetic  

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ 

ทัศนศิลปและมนุษย  ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศิลปไทยนานาชาติและ

สากล 
 

ศท.มษ.107 สุนทรยีะทางนาฏศิลปไทย     3(3-0-6) 

GEHU107 Dramatics Art Appreciation in Thai 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  ประวัติการฟอนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟอน ละคร โขน 

วิพิธทัศนามหรสพ การละเลนของหลวง เพลงพืน้เมืองและการแสดงพืน้เมือง อภิปรายเปรยีบเทียบ 

วิเคราะหลักษณะที่นิยมวาดีงามในดานลีลา ทารํา ทวงทํานองเพลง  
 

ศท.มษ.108 การใชหองสมุดยุคใหม      3(3-0-6) 

GEHU108 Using Modern Library 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี

  ความรูทั่วไปเก่ียวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหม 

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบคนสารสนเทศ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

ศท.มษ.109 ศิลปะในชีวติประจําวัน      3(3-0-6) 

GEHU109 Art in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องคประกอบศิลป

หลักการออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแตงกาย อาหารและการตกแตงบานเรือน การ 
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สื่อสารและการนําเสนอนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพชีวติ 

 

ศท.มษ.110 สุนทรยีะแหงการถายภาพดิจทัิล    3(2-2-5) 

GEHU110 Aesthetic of Digital Photography 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  สุนทรยีะและคุณคาทางสุนทรียะ กระบวนการถายภาพดวยกลองดิจิทัล แนวคิดใน

การสรางความหมายของภาพถายดิจิทัลเพื่อนําเสนอความหมายอยางมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองตนใน

การบรหิารจัดการภาพดิจิทัลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

ศท.มษ.111 การวางแผนและการใชชีวิตกับวัยผูสูงอาย ุ   3(3-0-6) 

GEHU111 Planning for Life with the Elderly 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไมมี  

สถานการณผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ สุขภาวะในผูสูงอายุ การบริบาล

ผูสูงอายุ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมเขาสูวัย

สูงอายุ และการเกษียณการวางแผน และการต้ังเปาหมายชีวิตเพื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ การสรางแผน

ที่ชีวติ หลักการเขียนโครงการการวางแผนชีวิตวัยผูสูงอายุ 

 

ศท.มษ.112 ดุลยภาพแหงชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU112 Gesture of Balance 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี

ความหมาย ปรัชญาและคุณคาของดุลยภาพแหงชีวิต การดําเนินชีวิตในแตละชวง

วัย การกําหนดเปาหมายชีวิตเพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน การวางแผนและการ

ตั้งเปาหมายชีวิตในแตละชวงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแหงชีวิตตามหลักปรัชญาและ

ศาสนา 

 

ศท.สว.100 มนุษยกับสังคม      3(3-0-6) 

GESO100 Man and Society 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี

  ประวัติความเปนมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปจจุบันในมิติตางๆ เชน 

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปญญา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปญหา
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สังคมไทยความรวมมือ ความขัดแยง ความสัมพันธระหวางประเทศตามสถานการณโลกในปจจุบัน 

แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน 

 

ศท.สว.101 วิถีไทย        3(3-0-6) 

GESO101 Thai Living 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี

  พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม 

ปญหาสังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวถีิไทย 

 

ศท.สว.102 วิถีโลก        3(3-0-6) 

GESO102 Global Living 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี     

  พัฒนาการและการสรางสรรคอารยธรรมของมนุษย วิวัฒนาการทางดานสังคม

เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ ปญหาและ

การแกไขปญหาสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทย

ในสังคมโลก 

 

ศท.สว.103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

GESO103 Sufficiency Economy 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี       

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพล อดุลยเดช การประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชพี  

 

ศท.สว.104 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวิต    3(3-0-6) 

GESO104 Law for Living 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี   

  กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมาย

แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
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ศท.สว.105 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

GESO105 Economics in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี       

  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนว

พระราชดํารแิละการประยุกตใชในการดํารงชวีิตภายใตการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภวิัตน 
 

ศท.สว.106 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 

GESO106 Thai Wisdoms in Handicraft 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี      

  วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การ

ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในทองถ่ิน 
 

ศท.สว.107 ภูมสัิงคมภาคเหนือตอนลาง      3(3-0-6) 

GESO107 Geosocieties of the Lower Northern Region    

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องคประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ

ระหวางภูมิสังคมกับวิถีชีวติอยางยั่งยืน มุงเนนพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  
 

ศท.สว.108 การส่ือสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

GESO108 Communication for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการสงเสรมิกจิกรรม     การ

วางแผนการกําหนดกลยุทธการส่ือสาร กลุมเปาหมาย ปจจัยท่ีตองพจิารณาในการเลือก ส่ือ     กล

ยุทธในการผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะหผลกระทบจาก

การใชส่ือชนิดตางๆในปจจุบัน 
 

ศท.สว.109 ความรูเทาทันส่ือและการใชสารสนเทศ   3(3-0-6) 

GESO109 Media Literacy and Utilization of Information 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี

  ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ 

แหลงและการเขาถึง การใชประโยชนจากสื่อและสารสนเทศ ความรูเทาทันส่ือ อิทธิผลของขาวสาร
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และสื่อที่มีตอชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม  คานิยมและความหมายที่แฟงเรนในเน้ือหาผาน

สื่อสารมวลชน  จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ ์

 

ศท.สว.110 พิษณุโลกศึกษา      3(3-0-6) 

GESO110 Phitsanulok Study 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

การศึกษาถึงประวัติศาสตร ความเปนมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได

หนวยงานและองคกรท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประวัติศิลปน ปราชญ

ทองถ่ิน ผูนําและบุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปญญา โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีสําคัญ การเรียนรูและเขาถึงแหลงเรียนรูในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ 

การเห็นคุณคาและความภาคภูมิใจในอัตลักษณในทองถิ่นตนเอง 
 

ศท.สว.111 รูทันการเงิน       3(3-0-6) 

GESO111 Cognizant of Finances 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไมมี  

การบริหารจัดการเงินในชีวติประจําวัน เงินฝากและดอกเบ้ียเงินฝาก เงินกูและ

ดอกเบ้ียเงินกู ภาษีเงินไดและการลดหยอนภาษี การประกันภัยเบ้ืองตน 
 

ศท.สว.112 การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 

GESO112 Democratic Citizenship Education 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

แนวคิดสําคัญของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณคาความเปน

มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ตอสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการ

ประชาธิปไตย พลเมืองอินเตอรเน็ตและการรูเทาทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับ

การแกไขปญหาและการจัดการความขัดแยง ความกลาหาญทางจริยธรรมสูความเปนพลเมืองที่

มุงเนนความเปนธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย 

โครงงานเพื่อสังคมสูการเสรมิสรางสังคมประชาธิปไตยเพื่อสังคมท่ียั่งยืน 
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ศท.สว.113 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 

GESO113 General Psychology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระท่ีมีผลตอพฤติกรรมมนุษย

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ผลและวิธีการศึกษาท่ีเกี่ยวของในปจจุบัน พัฒนาการของมนุษย การ

รูสึกและการรับรู เชาวนปญญา ความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู กระบวนการคิด การจําและ

ลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม 
 

ศท.วท.100 วิทยาศาสตรในชีวติประจําวัน     3(3-0-6) 

GESC100 Science in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี     

  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

พัฒนาการและความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกรอน 

เคมีในชวีิตประจําวันและการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ศท.วท.101 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

GESC101 Life and Environment      

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  พื้นฐานของชีวิตและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

ศท.วท.102 การคิดและการตัดสนิใจ     3(3-0-6) 

GESC102 Thinking and Decision Making 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี      

  กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทาง

คณติศาสตรการใชขอมูลและขอเท็จจริงสําหรับการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 

ศท.วท.103 สถติิในชีวติประจําวัน      3(3-0-6) 

GESC103 Statistics in Daily Life  

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี  

  ความหมายและความสําคัญของสถติิ สถติิท่ีใชในชวีิตประจําวัน การทําบัญชี 
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ครัวเรือนเบ้ืองตน การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหแนวโนมและการพยากรณ การคํานวณอัตรา

ดอกเบ้ียและเบ้ียประกันภัย 
 

ศท.วท.104 สุขภาพจิตในชีวติประจําวัน     3(3-0-6) 

GESC104 Mental Health in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี       

  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจติและการปองกันแกไข

ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติดานจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการสงเสริม

สุขภาพจติ 
 

ศท.วท.105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ     3(2-2-5) 

GESC105 Information Technology for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี      

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสื่อสารสืบคน

แสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและ

จริยธรรมในการใชสารสนเทศและการประยุกตซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ศท.วท.106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยืน  3(3-0-6) 

GESC106 Technology and Innovation for Sustainable Development 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่

ยั่งยืนและผลกระทบตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสําหรับการ

สังเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรูโดยบริหารจัดการภายใต

จริยธรรมที่ดี 
 

ศท.วท.107 พลังงานกับชวีิต      3(3-0-6) 

GESC107 Energy and Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญตอของพลังงานตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และความม่ันคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดลอม 

การใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษพลังงาน 
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ศท.วท.108     อาหารอาเซียน      3(3-0-6) 

GESC108 ASEAN Foods 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี

  คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกตางของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุม

ประเทศอาเซยีน วัตถุดิบ วิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแตละประเทศ 
 

ศท.วท.109 ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากภูมปิญญาทองถิ่น   3(3-0-6) 

GESC109 Value-added Products from Local Wisdoms 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี

  ความสําคัญและที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง ความสัมพันธ

ระหวางภูมิปญญาทองถ่ินกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นภาคเหนือตอนลางทั้งที่

เปนอาหาร ไมใชอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ

จากภูมิปญญาทองถิน่และการประยุกตใช 
 

ศท.สส.100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 

GESS100 Exercises for Health 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษยกับการออกกําลังกาย

ความตองการการออกกําลังกายในแตละวัย การดูแลสมรรถภาพรางกาย ฝกปฏิบัติการออกกําลัง

กายโดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพรางกาย 
 

ศท.สส.101 นันทนาการเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

GESS101 Recreation for Life   

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี       

  คุณคาและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบ้ืองตน เกมการเลน

ประกอบเพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่

เหมาะสมกับตนเอง 
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ศท.สส.102 สุขภาพเพื่อชีวติ      3(3-0-6) 

GESS102 Health for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี 

  การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และ

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

ศท.สส.103 งานชางในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

GESS103 Handiworks in Daily Life  

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี     

  ลักษณะงานชางในชีวิตประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในบาน การซอมแซมอุปกรณและของใชในบานใหสามารถใชงานไดเบ้ืองตนตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานชาง 
 

ศท.สส.104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

GESS104 Agriculture in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไมม ี     

  งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตร 

การจัดการองคความรูเกษตรเพ่ือใชในการดํารงชีวติประจําวัน 
 

ศท.สส.105   ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศิลป    3(3-0-6) 

GESS105  Family Dimension of Science and Art 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี

  ครอบครัวและปจจัยท่ีเอื้อตอความสัมพันธในครอบครัว การวิเคราะหและ

คลี่คลายปญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บานและที่อยูอาศัย อาหารและ 

โภชนาการ เส้ือผาการแตงการและศิลปะในการดํารงชีวติ 
 

ศท.สส.106 การสรางแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 

GESS106 Creation Inspiration in Artworks 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี  

  ประวัติศาสตรศิลปะ การสรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจท้ังภายในและภายนอกจน

เกิดการขับเคล่ือนความคิดและกระทําที่พึ่งประสงค เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดตามที่ตองการ การ
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ออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑจากแรงบันดาลใจ ฝกปฏิบัติการออกแบบใหเกิดทักษะ โดยอาศัย

หลักการออกแบบ 
 

ศท.สส.107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 

GESS107 Healthy Life 

  เงื่อนไขรายวชิา :  ไมม ี

  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ สุขภาพจิต 

พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบื้องตนดวยตนเอง การใชยาท่ีถูกตองการเลือกใช

สมุนไพรในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวของกับ

การมีสุขภาพด ี
 

ทอ.วศ.111  การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

ENGI111  Engineering Drawing 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบภาพฉาย ภาพออโทกราฟก การเขียนแบบภาพ

การกําหนดขนาด การเขียนภาพประกอบ การสเก็ตภาพ การเขียนแบบ 2 มิติดวยการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 
 

ทอ.วศ.211  วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)  

ENGI211  Engineering Material 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

วัสดุวิศวกรรมประเภท โลหะ พลาสติก ยางอัสฟลต ไม และคอนกรีต แผนภาพ

สมดุลเฟส และการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของสมบัติ โครงสรางระดับ 

มหภาคและจุลภาค ในความสัมพันธของสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตสําหรับ

ผลิตภัณฑโดยใชวัสดุวิศวกรรม 
 

ทอ.วศ.212 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร    3(2-3-5) 

ENGI212 Computer Programming  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  องคประกอบและหนาท่ีของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ

หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโครงสรางการ
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ทํางานของโปรแกรมแบบตางๆ การออกแบบโปรแกรมและการพัฒนาวิธีการ การเขียนโปรแกรม

ดวยภาษาคอมพิวเตอรขั้นสูง 

 

ทอ.วศ.213 กลศาสตรวศิวกรรม      3(3-0-6) 

ENGI213 Engineering Mechanics 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา PHYS117 ฟสิกสวศิวกรรม 1 

  ระบบแรง แรงลัพธ ความสมดุล สถิตยศาสตรของไหล คิเนมาติคส และคิเนติคส

ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน งาน และพลังงาน แรงดลและ

โมเมนตัม 
 

ทอ.วศ.214  สถติิวศิวกรรม        3(3-0-6)  

ENGI214 Engineering Statistics 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะหความ

แปรปรวน การถดถอย และสหสัมพันธเชิงเสน การใชวธิีการทางสถิติในการแกปญหา 

 

ทอ.วศ.311 อุณหพลศาสตร      3(3-0-6) 

ENGI311  Thermodynamics  

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา PHYS117 ฟสิกสวศิวกรรม 1 

  กฎขอที่หนึ่ง และกฎขอที่สอง อุณหพลศาสตร วัฏจักรคารโน พลังงาน เอนโทรป 

พืน้ฐานการเปลี่ยนแปลง และถายเทความรอน 

 

ทอ.วศ.312  กลศาสตรของไหล      3(2-3-5) 

ENGI312 Fluid Mechanics  

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา MATH453 แคลคูลัสช้ันสูง 

  คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการพลังงานและโมเมนตัม สมการความตอ

เนือง และการเคล่ือนท่ี การวิเคราะหรูปทรงและมิติ การไหลแบบคงท่ีของของไหลอัดตัวไมได สมการ

เบอรนูลลีกับการประยุกตกับเครื่องจักรกลของไหล การวิเคราะหการไหลภายในทอ แรงเสียดทานและ

ลดความดันในทอ 
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ทอ.วศ.315 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา     3(3-0-6)  

ENGI315 Fundamental of Electrical Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา PHYS212 ฟสิกสวิศวกรรม 2 

  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ แรงดัน กระแส และ

กําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา และ

การใชงานของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา การใชเครื่องมือวัดไฟฟาขั้นพื้นฐาน 

หลักการประหยัดพลังงานไฟฟาเบ้ืองตน 
 

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 

MATH118 Calculus 1 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ลิมิต ความตอเน่ือง และอนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว อินทิกรัลของจํานวนที่

เนนฟงกชันพีชคณิต เลขช้ีกําลังและลอการิทึม และการหาผลเฉลยของสมการอนุพันธสามัญ

เบ้ืองตน 

 

วท.คณ.119 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 

MATH119 Calculus 2 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา MATH118  แคลคูลัส 1 

  เทคนิคการหาอนุพันธของฟงกชันที่ซับซอน เทคนิคการอินทิเกรต ฟงกชันตัวแปร

สองตัว และอนุพันธยอย การประยุกตของอนุพันธและอินทิกรัล 
 

วท.คณ.453 แคลคูลัสชั้นสูง       3(3-0-6) 

MATH453 Advanced Calculus 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา MATH119  แคลคูลัส 2 

อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามผิว ฟงกชันแกมมาและบีตา ฟงกชันของกรีน 

อนุกรมฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรยีร บทนําสูแคลคูลัสแปรผัน 
 

วท.คม.111 เคมท่ัีวไป       3(3-0-6) 

CHEM111 General Chemistry 

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  หลักเคมีเบ้ืองตน ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติ 
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ของธาตุ พันธะเคมี แกส สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบสเกลือและบัฟเฟอรเคมีอินทรียและสารชีว 

โมเลกุล  
 

วท.คม.112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป      1(0-3-1) 

CHEM112 General Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขรายวชิา : เรียนควบคู CHEM111 เคมีทั่วไป  

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาเคมีทั่วไป 

 

วท.ฟส.117  ฟสิกสวศิวกรรม 1       3(3-0-6) 

PHYS117  Engineering Physics 1 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการวัดและเวกเตอร กลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัม 

การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง คุณสมบัติของสสาร กลศาสตรของไหลเบื้องตน พลังงานและความรอน 

 

วท.ฟส.118  ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1      1(0-3-1)  

PHYS118  Engineering Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขรายวชิา : เรียนควบคู PHYS117 ฟสิกสวิศวกรรม 1 

ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคลองกับรายวิชา วท.ฟส.117 ฟสิกสวิศวกรรม 1 

 

วท.ฟส.212  ฟสิกสวศิวกรรม 2       3(3-0-6)  

PHYS212  Engineering Physics 2 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา PHYS117 ฟสิกสวศิวกรรม 1 

หลักการพื้นฐานทางฟสิกสเกี่ยวกับการสั่นและคลื่น ไฟฟากระแสตรง ไฟฟา

กระแสสลับ กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา แมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุคใหม 
 

วท.ฟส.213  ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2      1(0-3-1)  

PHYS213  Engineering Physics Laboratory 2 

  เงื่อนไขรายวิชา : เรียนควบคู PHYS212  ฟสิกสวศิวกรรม 2   

  ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคลองกับรายวิชา วท.ฟส.212 ฟสิกสวิศวกรรม 2 
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กอ.รก.131 ภูมสัิงคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลาง    3(3-0-6) 

AGS131 Geosocial of Agricultural Systems in Lower-Northern Region  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี  

พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องคประกอบของระบบภูมิสังคม สัมพันธ

ระหวางภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน ระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหาร เครื่องมือในการ

วิเคราะหระบบเกษตร แนวโนมและทิศทางการพัฒนา มุงเนนพืน้ที่ภาคเหนือตอนลาง 
 

กอ.วศ.211 มูลฐานสําหรับวิศวกร      1(1-0-2) 

AFE211  Fundamentals for Engineers  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

การแนะแนวทางอาชีพวิศวกรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกร ทักษะ

การเขยีนรายงานทางเทคนิค การประยุกตใชคอมพวิเตอรในงานวิศวกรรมขั้นแนะนํา กฎหมายและ

ความปลอดภัยในงานวิชาชีพวิศวกรรม เศรษฐศาสตรวศิวกรรมและการบรหิารจัดการขั้นแนะนํา 
 

กอ.วศ.316  การถายเทความรอนและมวลสาร    3(3-0-6) 

AFE316 Heat and Mass Transfer 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา ENGI311 อุณหพลศาสตร 

 รูปแบบของการถายเทความรอนเบ้ืองตน สมการการนําความรอน การนําความ

รอนในสภาวะคงตัวและการศึกษาการนําความรอนดวยวิธีเชิงตัวเลข การพาความรอน การแผรังสี

ความรอน อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน การถายเทมวลสารแบบอาศัยการแพรและการพามวล

สาร พื้นฐานการประยุกตใชหลักการถายเทความรอนและการถายเทมวลสําหรับอุปกรณใน

กระบวนการผลิตทางการเกษตรและอาหาร 
 

กอ.วศ.318 งานชางวิศวกรรม      1(0-2-1) 

AFE318 Engineering Work Shop 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ความรูเบ้ืองตนในการใชเครื่องมือชางเครื่องจักรทางวิศวกรรม การตัด การไส 

การเจยีรและการเชื่อม การกลงึ การขึน้รูป งานเดินสายไฟฟา วางระบบทอ และปม 
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กอ.วศ.345 ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

AFE345 Industrial Refrigeration 

  เงื่อนไขรายวิชา : ผานวิชา ENGI311 อุณหพลศาสตร 

  หลักการเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรการอัดไอแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน 

การคํานวณ ภาระของการทําความเย็น การออกแบบอุปกรณประกอบระบบการทําความเย็น 

อุปกรณควบคุมระบบการทําความเย็น วิธีการละลายน้ําแข็งของแผงทําความเย็น การประยุกตใช

ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   
 

กอ.วศ.331 อุทกอุตุนิยมวิทยา       3(3-0-6) 

AFE331 Hydrometeorology 

 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 

 การตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาเบื้องตน วัฎจักรของน้ํา ลักษณะของ

ช้ันบรรยากาศ การแผรังสีและการไหลเวียนในชั้นบรรยากาศ การระเหยและการคายน้ํา ปริมาณ

ฝนสูงสุดที่เปนไปได ความสัมพันธระหวางนํ้าฝน และน้ําทา 
 

กอ.วศ.332 ปฐพีวิทยาสําหรับวศิวกรรมเกษตร           3(2-3-5) 

AFE332 Soil Science for Agricultural Engineer 

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  กําเนดิดิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติเชิงกลของดิน ความชืน้ใน

ดินและการเคลื่อนท่ีของนํ้าในดิน การยุบตัวและการบดอัดดิน ความอุดมสมบูรณของดิน การ

อนุรกัษ และการจัดการดินทางวิศวกรรม 

 

กอ.วศ.333   วิศวกรรมชลประทานเบื้องตน     3(3-0-6) 

AFE333 Introduction to Irrigation Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

หลักการชลประทาน ความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพชื ความตองการน้ําของพืช 

และความตองการน้ําชลประทาน กําหนดการใหน้ํา การตอบสนองของผลผลิตตอน้ํา วิธีการใหนํ้า 

สวนประกอบของโครงการชลประทาน การชลประทานกับสิ่งแวดลอม วิธีการสงนํ้าและระบายน้ํา 
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กอ.วศ.342 เครื่องจักรกลเกษตร      3(2-3-5) 

AFE342 Agricultural Machinery  

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ชนิดโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตรตางๆ เครื่องมือเตรียมดิน 

เครื่องมือปลูก เครื่องมือดูแลบํารุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว หลักการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ

และหาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตรชนิดตางๆ มาตรฐานการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร 

การใชงานระบบการหมุนเวียน และความปลอดภัยในการใชงานเครื่องจักรกลเกษตร 
 

กอ.วศ.343 วิศวกรรมการขนถายวัสดุ               3(3-0-6) 

AFE343 Material Handling Engineering 

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ชนิดของอุปกรณขนถายวัสดุ ลักษณะของวัสดุแบงตามหลักขนถายวัสดุ การ

ออกแบบระบบ การเคล่ือนไหวของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห การเคลื่อนไหลของวัสดุ หลักการ

เลือกอุปกรณขนถายวัสดุใหเหมาะสม และการออกแบบอุปกรณขนถายวัสดุหลัก เชน อุปกรณ

ลําเลียงดวยแรงโนมถวงของโลก สายพานลําเลียง เกลียวลําเลียง กระพอลําเลียง อุปกรณลําเลียง

ดวยลม เปนตน 
 

กอ.วศ.371 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตรและอาหาร         3(2-3-5) 

AFE371 Food and Agricultural Process Engineering 

  เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา  ENGI311 อุณหพลศาสตร 

  บทนําวิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร หลักการและเครื่องมือสําหรับ การ

ทําความสะอาด การคัดแยก การคัดคุณภาพ การลดขนาด การฟลูอิดไดซเซชัน การผสม ไซโคร

เมทริกส การลดความชื้น  กระบวนการทางความเย็น กระบวนการทางความรอน และการเก็บ

รักษาเชิงปริมาณมวล 
 

กอ.วศ.372 สมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของผลผลิต 

ทางการเกษตรและอาหาร     3(2-3-5) 

AFE372 Physical and Engineering Properties of Food and Agricultural Product 

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ไดแก

คุณลักษณะทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติเกี่ยวกับผิวหนา สมบัติทางความรอน สมบัติเชิงไฟฟา  
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สมบัติทางแสง  การวัดและประยุกตใชสมบัติเหลาน้ีในการเก็บเกี่ยว จัดการ แปรรูป และเก็บรักษา 
 

กอ.วศ.377 การวัดและเครื่องมอืวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   3(2-3-5) 

AFE377 Measurement and Instruments in Agricultural and Food Industrial 

เงื่อนไขรายวิชา : ผานวิชา ENGI315 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 

พืน้ฐานเบ้ืองตนเก่ียวกับการวัด เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

ไดแก เครื่องมือวัดเชิงกล ไฟฟา อุณหภูมิ ความดัน การไหล กระบวนการเชิงวิเคราะหและระดับ 

การควบคุมกระบวนการ ระบบควบคุมอัตโนมัตใินอุตสาหกรรม แผนภาพการวัดและกระบวนการ 

 

กอ.วศ.431 ระบบการสํารวจทางการเกษตร    3(2-3-5) 

AFE431  Agricultural Survey Systems  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

หลักการสํารวจ คําจํากัดความ เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ การคํานวณ การวัด

ระยะทาง การวัดระดับ การวัดเกรด ปริมาตรของดิน การวัดขนาดพื้นที่ การทําแผนท่ีฟารม การ

ทําเสนระดับ 

 

กอ.วศ.432 วศิวกรรมการจัดการทรัพยากรน้ําและท่ีดิน   3(3-0-6) 

AFE432 Water and Land Resources Management Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา :  ผานวิชา AFE333 วิศวกรรมชลประทานเบื้องตน 

การจัดการลุมนํ้า องคกรและความรับผิดชอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของระบบทรัพยากรนํ้า และที่ดิน ความเหมาะสมในการใชประโยชนท่ีดินและการวาง

แผนการใชที่ดิน มลพิษในดินและน้ํา วิศวกรรมอนุรักษท่ีดินและนํ้า เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการทรัพยากรน้ํา และที่ดิน 

 

กอ.วศ.481 วิศวกรรมโรงเรือนเกษตร            3(2-3-5) 

AFE481  Agricultural Structure Engineering 

  เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา ENGI213 กลศาสตรวิศวกรรม 

  การวางแผนสําหรับโรงเรือนในฟารม ชนิดของวัสดุกอสราง การวิเคราะห

โครงสรางการออกแบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในอาคารการเกษตร อาคารสําหรับสัตว และการ

ระบายอากาศในโรงเรือน 
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กอ.วศ.491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   1(0-3-1) 

AFE491  Seminar in Agricultural and Food Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมม ี

การสืบคนและการสังเคราะหขอมูล การเรียบเรียงบทความวิจัยและทางวิชาการ

ดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร การนําเสนอผลงานในท่ีประชุม และจรรยาบรรณเก่ียวกับงานวิจัย 
 

กอ.วอ.251  กฎหมาย  มาตรฐานอาหารและการจัดการความปลอดภัยอาหาร 3(3-0-6) 

FST251  Food  Standardization,  Regulations  and Safety Management  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมม ี

 พระราชบัญญัติอาหาร กฎหมาย มาตรฐาน และขอบังคับที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตอาหารและการจําหนายผลิตภัณฑอาหารภายในประเทศและตางประเทศ ระบบการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร การจัดการนํ้าและของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

กอ.วศ.321 หลักวิศวกรรมอาหาร      3(3-0-6) 

AFE321 Principles of Food Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา ENGI311 อุณหพลศาสตร  

    และ ENGI312 กลศาสตรของไหล 

 มิติและหนวย พารามิเตอรพื้นฐานในการคํานวณทางวิศวกรรมอาหาร รูปแบบการ

ถายเทความรอนและสมดุลพลังงานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร การคํานวณการแลกเปลี่ยน

ความรอนในอุตสาหกรรมอาหาร การถายเทมวลสารและสมดุลมวลสารเพื่อประยุกตใชในกระบวนการ

แปรรูปอาหาร 

 

กอ.วศ.325 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับงานวิศวกรรม   3(2-3-5) 

AFE325 Food Science for Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา CHEM111  เคมท่ัีวไป 

 แนวคิดพื้นฐานทางเคมีอาหาร สวนประกอบทางเคมีของอาหาร การเปล่ียนแปลงทาง

เคมีและชีวเคมีของสวนประกอบอาหารระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา วัตถุเจอืปนในอาหาร จุล

ชีววิทยาทางอาหาร รวมท้ังคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารและความปลอดภัยของผูบรโิภค 
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กอ.วศ.351 วิศวกรรมสุขาภิบาลเบื้องตน     3(3-0-6) 

AFE351 Introduction to Sanitary Engineering  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  บทบาทและหนาท่ีของวิศวกรรมสุขาภิบาล โรคติดตอและการติดโรค การควบคุม

พาหะนําโรค การขจัดสิ่งขับถาย การเก็บและกําจัดขยะ การสุขาภิบาลอาคารโรงงาน สุขอนามัย

สําหรับโรงงานอาหาร มลภาวะทางอากาศและเสียง แหลงน้ําและวิธีการปรับปรุงน้ําเพื่อการ

บริโภคและและอุปโภค การรวบรวมน้ําเสียเพื่อการบําบัดและการขจัด 

 

กอ.วศ.374 การแปรรูปอาหารสําหรับงานวิศวกรรม   3(2-3-5) 

AFE374 Food Processing for Engineering  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ความหมายและหลักการแปรรูปสําหรับวิศวกร เครื่องมือและเครื่องจักรท่ีใชใน

กระบวนการแปรรูปอาหาร หลักการฆาเชื้ออาหารดวยวิธีพาสเจอไรซยูเอชทีและสเตอริไรซ การ

ฆาเชื้ออาหารกระปอง การใหความรอนอาหารดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เอกซทรูช่ัน การแชเยือก

แข็ง การแปรรูปอาหารดวยเทคโนโลยีขัน้สูง 

 

กอ.วศ.375 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวศิวกรรมอาหาร 1   3(2-3-5) 

AFE375 Unit Operations in Food Engineering 1 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ลักษณะเฉพาะของอนุภาคแข็ง หลักการแยกอนุภาคทางกล การบดลดขนาดการ

กรองการตกตะกอน การตกผลึก ฟลูอิดไดซเซชัน การผสมของอาหารแข็ง เหลวและหนืด การหมุน

เหวี่ยงรวมท้ังศึกษาถึงพลังงานท่ีใชในแตละหนวยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 

 

กอ.วศ.376 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวศิวกรรมอาหาร 2   3(2-3-5) 

AFE376 Unit Operations in Food Engineering 2 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา AFE375 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 1 

การศึกษาและออกแบบหนวยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการถายเท

มวลสารระหวางสถานะ การกลั่น การระเหย การอบแหง การดูดซึม การดูดซับ การชะละลาย

ระหวางของแข็งและของเหลว การสกัดระหวางของเหลวกับของเหลว 
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กอ.วศ.471 การออกแบบโรงงานอาหาร     3(3-0-6) 

AFE71  Food Plant Design 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะหทําเลท่ีตั้งโรงงาน 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดแผนผังโรงงานอยางมี

ระบบ โครงสรางโรงงานและการเลือกวัสดุ การใชคอมพิวเตอรในการจัดแผนผังโรงงาน การ

ประเมินคาใชจาย การออกแบบระบบน้ําดีน้ําเสีย CIP COP ใหถูกสุขอนามัยการแปรรูป และการ

เขยีนรายงานการออกแบบ 

 

กอ.วศ.221 กระบวนการเพื่อการผลิตพืชและสัตวสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

AFE221 Process of Plant and Animal Production for Engineering  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

ความหมาย ความสําคัญ การจําแนกชนิดและพันธุพชื ระบบการปลูกพืช ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการผลิตพืช การขยายพันธุพืช การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลัง

การเก็บเกี่ยวและการตลาดผลิตภัณฑที่ไดจากพืช สภาพและระบบการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตว

น้ําที่สําคัญ ลักษณะประจําพันธของสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา รูปแบบการเลี้ยงสัตว โรคและการ

สุขาภิบาล การตลาด ผลิตภัณฑท่ีไดจากสัตว 

 

กอ.วศ.341   วิศวกรรมรถแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) 

AFE341 Agricultural Tractor Engineering 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไมม ี

  ชนิดและโครงสรางมูลฐานของรถแทรกเตอร กลศาสตรของตัวรถแทรกเตอร การ

ทรงตัว ระบบถายทอดกําลัง ระบบไฟฟา ระบบติดพวง ระบบไฮดรอลิกส การฉุดลากและ

เครื่องชวยการฉุดลาก หลักการออกแบบ การทดสอบ การซอมบํารุงรักษา และความปลอดภัยใน 

การใชรถแทรกเตอรชนิดตางๆ 
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กอ.วศ.344 เครื่องมอืแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร    3(3-0-6)    

AFE 344 Processing Equipment in Food Industry 

                  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  เครื่องมือที่ใชในอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมอาหารกระปอง อุตสาหกรรมเน้ือ

อุตสาหกรรมแชแข็ง อุตสาหกรรมอบแหง อุตสาหกรรมหมักดอง อุตสาหกรรมน้ําผัก-ผลไม 

อุตสาหกรรมขนมอบ และอุตสาหกรรมอาหารขบเค้ียว 

 

กอ.วศ.353 การจัดการทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

AFE353 Engineering Management 

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมม ี

  แนวคิดของของการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมกับการจัดการ หนาท่ีในการ

บริหารรวมถงึการจัดองคการ การวางแผน ควบคุม จัดกําลังคน และการสั่งงาน การเพิ่มผลผลิต

สมัยใหมและเทคนิคที่เกี่ยวของ มนุษยสัมพันธในการจัดการรวมถงึการจูงใจ การส่ือความและการ

เปนผูนํา ระบบความปลอดภัย และการปองกันอุบัติเหตุ กฎหมายวาดวยอุตสาหกรรมและ

สิ่งแวดลอมโรงงาน พื้นฐานของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และการวิเคราะหตนทุน งบการเงิน และ

คาเสื่อมราคา การวางแผน จัดการ และวิเคราะหโครงการ การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม การ

จัดการวัสดุไมใชแลวจากอุตสาหกรรม 

  

กอ.วศ.354 วิศวกรรมคุณคา      3(3-0-6) 

AFE354 Value Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

ประวัติและหลักการของวิศวกรรมคุณคา การวางแผนงาน การจัดการโปรแกรม

การเลือกโครงการ โปรแกรมตนทุนเปาหมาย โปรแกรมการลดตนทุน การวิเคราะหขอมูลใน

วิศวกรรมคุณคา การประยุกตและกรณศึีกษา 

 

กอ.วศ.355  การประกอบธุรกิจอาหารทองถิ่น    3(2-3-5) 

AFE355 Local Food Business Management  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  ความหมายและปจจัยความสําเร็จของการประกอบธุรกิจอาหาร การพัฒนาและ

การสรางตนแบบผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน การออกแบบเครื่องมือในการผลิตอาหารทองถิ่น การ
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สรางโลโกและตราสินคา การเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนาย การสรางธุรกิจและการสราง

ชองทางการจัดจําหนาย  

 

กอ.วศ.362  พลังงานทดแทนและการออกแบบระบบเบื้องตนในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

AFE362  Renewable Energy and Principle of System Design in Engineering 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
  การจําแนกประเภทของพลังงาน แหลงพลังงานทดแทนและพลังงานดั้งเดิม แหลง

พลังงานที่มีอยูในพืน้ที่ ปริมาณท่ีมีอยู การจัดหา การสํารวจการใชพลังงาน การเปลีย่นรูปพลังงาน 

การเก็บรักษาพลังงาน ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการผลิตและใชพลังงาน รวมไปถึงการออกแบบ

เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใชเกี่ยวกับการผลิตพลังงานในรูปตาง ๆ และการหาประสิทธิภาพการใช

พลังงาน ความเปนไปไดสําหรับการใชพลังงานทดแทนในทางการเกษตรและอาหาร 

 

กอ.วศ.365 การออกแบบสามมติิข้ันพื้นฐาน    3(2-3-5) 

AFE365 Fundamental of 3 Dimensional Design  

  เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา ENGI111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

  ความรู ความเขาใจเบื้องตน ในการอานแบบ และปฏิบัติการเขียนแบบ ภาพฉาย 

ภาพสามมิติ อยางงาย โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยออกแบบ 

 

กอ.วศ.433 การออกแบบระบบทอ และระบบชลประทานภายใตแรงดัน 3(3-0-6) 

AFE433 Design of Pipe and Pressurized Irrigation Systems 

  เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา AFE333 วิศวกรรมชลประทานเบื้องตน 

ระบบเครื่องสูบน้ํา และทอสงนํ้า การเลือกเคร่ืองสูบน้ํา และอุปกรณชลศาสตรของ

การไหลในทอ การออกแบบระบบสงน้ํา และระบบควบคุม การออกแบบระบบชลประทานแบบฉีด

ฝอย และแบบจุลภาค 
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กอ.วศ.442 วิศวกรรมโรงสีขาว       3(2-3-5) 

AFE442 Rice Milling Engineering 

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  การออกแบบระบบสีขาว การออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงสีขาว การทําความ

สะอาดและการสีขาวเปลือก การแยกแกลบออกจากขาวสาร การขัดขาวและขัดมันขาวสาร การ

คัดขนาดขาวสารการบรรจุถุง อุปกรณทดสอบคุณภาพขาวสาร 

 

กอ.วศ.451 วิศวกรรมการกําจัดของเสีย     3(3-0-6) 

  Waste Disposal Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวชิา CHEM111 เคมท่ัีวไป 

 ปญหาและแหลงท่ีมาของของเสียและมลพิษ  การวิเคราะหของเสียงานวิศวกรรม

ของเหลือจากการเกษตร  เทคนิคในการตรวจวัด วิธีการบําบัดของเสีย การขนถายและจัดเก็บของ

เสีย  การออกแบบระบบการกําจัดและการควบคุม กฎหมายที่เกี่ยวของดานการกําจัด การจัดการ

ของเสีย การสรางจิตสํานึกที่ดี   

 

กอ.วศ.453 วิศวกรรมการจัดการพลังงานเพื่อการเกษตร   3(3-0-6) 

AFE453 Energy Management Engineering in Agriculture  

เงื่อนไขรายวชิา : ไมม ี

ภาพรวมของการใชพลังงานและกระบวนการทางพลังงานที่สําคัญในการเกษตร 

ดานตางๆ หลักการและวิธีการอนุรักษพลังงาน  ระบบการจัดการพลังงาน เทคนิคการตรวจ

วิเคราะห การประหยัดพลังงานในอุปกรณดานไฟฟา  การประหยัดพลังงานในอุปกรณดานความ

รอน กรณศีึกษาเร่ืองการจัดการพลังงานที่เหมาะสมกับการใชงานในทางเกษตร 

 

กอ.วศ.472 การแชแข็งอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

AFE472 Industrial Food Freezing 

เงื่อนไขรายวิชา : ผานวิชา AFE341 ระบบทําความเย็นในอตุสาหกรรม                                                                                                                             

  สมบัติของอาหารแชแข็ง การเกิดผลึกน้ําแข็งในอาหารแชแข็ง การทํานายอัตรา

และเวลาการแชแข็ง การคืนรูปของอาหารแชแข็ง บรรจุภัณฑสําหรับอาหารแชแข็ง การเก็บรักษา

อาหารแชแข็ง ระบบการแชแข็ง และการออกแบบหองเย็นเก็บรักษาอาหารแชแข็งใหเหมาะสมกับ

โรงงานอุตสาหกรรม 
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กอ.วศ.473 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑนม   3(2-3-5)   

AFE473 Dairy Process Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา AFE376 ปฏิบัติการเฉพาะหนวย 

ในวิศวกรรมอาหาร 2 

นมและสวนประกอบของนม การตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ การประยุกตหลักการปน

แยกครีม และปนผสมในอุตสาหกรรมผลิตนม และการปรับมาตรฐานไขมันของนม การออกแบบ

กระบวนการพาสเตอรไรส และสเตอรไิรสในอุตสาหกรรมนม และการลางทําความสะอาดแบบไม 

ถอดอุปกรณ 

 

กอ.วศ.496 หัวขอเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร    3(3-0-6) 

AFE496 Selected Topics in Food and Agricultural Engineering  

  เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 

  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 

ทอ.วล.241 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 

LOEN241 Engineering Economy  

  เงื่อนไขรายวิชา : ไมม ี

วิธีการของการเปรียบเทียบคาของเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทน อายุโครงการ 

การทดแทนทรัพยสิน คาเสื่อมราคา การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

การวิเคราะหความเสี่ยงและความไมแนนอน การประเมินคาผลสืบเนื่องของภาษเีงินได 

 

กอ.วศ.391 เตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1(0-3-1) 

AFE391  Preparation for Field Experience in Agricultural and Food Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมม ี

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  
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กอ.วศ.392 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  3(200) 

AFE392 Field Experience in Agricultural and Food Engineering  

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา AFE391 เตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม 

     เกษตรและอาหาร 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานวิศวกรรมเกษตรและอาหารภายนอกมหาวิทยาลัยจน

เกิดความม่ันใจและเช่ือมั่นในตนเองในการประกอบอาชพี ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 

 

กอ.วศ.495 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   3(0-6-3) 

AFE495 Special Project in Agricultural and Food Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมม ี

  ปญหาและสมมติฐานการวิจัยดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวางแผนและ 

ดําเนินการทดลอง/สํารวจ วิเคราะหวิจารณผลการทดลอง/สํารวจ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และ 

จรรยาบรรณเกี่ยวกับงานวิจัย 

 

กอ.วศ.498 เตรยีมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   1(0-3-1) 

AFE498  Co-operative Education Preparation in Agricultural and Food Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ไมม ี

 หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูอื่น การ

สื่อสารและมนุษยสัมพันธ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การเขียนและการ

นําเสนอผลงาน รวมท้ังกระบวนการและระเบียบขอบังคับเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา 

 

กอ.วศ.499 สหกจิศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร    6(--) 

AFE499 Co-operative Education in Agricultural and Food Engineering 

เงื่อนไขรายวชิา : ผานวิชา AFE498 เตรยีมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตร 

      และอาหาร  

ฝกปฏิบัติงานจริงในองคกรหรอืสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะตองปฏิบัติงาน 

เต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราวไมนอยกวา 16 สัปดาห 
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3.2 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย 

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

วิชาเอกวศิวกรรมเกษตร 

1. คงเดช  พะสีนาม  อาจารย วศ.ด. 

วศ.ม. 

ศศ.บ. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

สารสนเทศศาสตร 

วิศวกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2559 

2553 

2553 

2550  

2. ธันวมาส  กาศสนุก อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเกษตร 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2558 

2555 

3. รัฏฐชัย  สายรวมญาต ิ อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมชลประทาน 

วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2552 

2547 

4. พชัราภรณ  อินริราย อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

ปโตรเคมีและวัสดพุอลเิมอร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี    

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2555 

2552 

วิชาเอกวศิวกรรมอาหาร 

1. ธวัลรัตน  สัมฤทธิ ์ อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2558 

2555 

2. สุรินทราพร  ชั่งไชย อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2559 

2555 

3. วรลักษณ  สรุิวงษ อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี 2548 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

วิชาเอกวศิวกรรมเกษตร 

วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2546 

4. น้ําทิพย  วงษประทีป ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรการอาหาร 

วิทยาศาสตรการอาหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันราชภัฏพิบลูสงคราม 

2547 

2540 

2537 

3.2.2 อาจารยผูสอน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

1. คงเดช  พะสีนาม  อาจารย วศ.ด. 

วศ.ม. 

ศศ.บ. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

สารสนเทศศาสตร 

วิศวกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2559 

2553 

2553 

2550  

2. ธันวมาส  กาศสนุก อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเกษตร 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2558 

2555 

3. รัฏฐชัย  สายรวมญาต ิ อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมชลประทาน 

วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2552 

2547 

4. พชัราภรณ  อินริราย อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

ปโตรเคมีและวัสดพุอลเิมอร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี    

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2555 

2552 

5. ธวัลรัตน  สัมฤทธิ ์ อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2558 

2555 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

6. สุรินทราพร  ชั่งไชย อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2559 

2555 

7. วรลักษณ  สรุิวงษ อาจารย วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมอาหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2548 

2546 

8. น้ําทิพย  วงษประทีป ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรการอาหาร 

วิทยาศาสตรการอาหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันราชภัฏพิบลูสงคราม 

2547 

2540 

2537 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวฒุิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

1. สงวน ปทมธรรมกุล รองศาสตราจารย Ph.D. Civil Colorado State University, USA 2525 

2. สุรศักดิ ์จันโทริ - บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 2530 

3. ชนวัตน นิทัศนวจิิตร ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 

4. ศิริชัย เทพา รองศาสตราจารย วท.ด. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม หรอืสหกจิศึกษา 

จากความตองการที่บัณฑติควรมีการฝกวิชาชีพกอนการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงจัด

ใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยนักศึกษาจําเปนตองผานการอบรมเพื่อ

เตรียมความพรอมกอนการเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง สําหรับนักศึกษาที่ไม

สามารถเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา อนุโลมใหเลือกเรียนรายวิชาการฝกงานวศิวกรรมเกษตรและ

อาหาร และโครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารแทนได 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน

หลักการ และความจําเปนในการเรียนรูทางทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

4.1.2 มีการบูรณาการการเรียนรู เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานทางดาน

วิศวกรรมเกษตรและอาหารมากย่ิงขึน้ 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ เขาใจในวัฒนธรรมองคกร สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับ

ผูอื่นได 

4.1.4 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และตรงตอเวลา 

4.1.5 มีความอดทน และกลาแสดงออก ในการสรางสรรคงาน  

4.2 ชวงเวลา :  เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  (ฝกประสบการณภาคสนาม) 

   ภาคการศกึษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 (สหกิจศกึษา) 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน     

4.3.1 สําหรับรายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จัดเต็มเวลาใน 1 ภาค

การศึกษา (16 สัปดาห)  

4.3.2 สําหรับรายวิชาการฝกงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จัดใหมีการฝกงานตาม

เวลาของสถานประกอบการ โดยใหไดเวลาฝกงานรวมไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ขอกําหนดในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย ตองเปนหัวขอท่ีมุงเนน หรือเก่ียวของกับ

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร หรือการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

เพื่อชุมชนทองถิ่น โดยมีนักศึกษาผูรวมโครงงานไมเกิน 3 คนตอ 1 เรื่องและมีรายงานท่ีตองนําสง

ตามรูปแบบ และระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด 

5.1 คําอธบิายโดยยอ  

โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่

นํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถ 
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ทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู  

5.2.1 มีความรู และเขาใจในการเช่ือมโยงทฤษฎี สูการปฏิบัติ หรือสภาวะที่เกิดขึ้นจริง 

หรอืผลการทดลองท่ีได 

5.2.2 มีการบูรณาการความรู เพื่อใชในการแกไขปญหา หรือปรับปรุง หรืออธิบาย

ผลงานวิจัย 

5.2.3 มีทักษะในการดําเนินงานวิจัย และการทํางานเปนทีม 

5.3.4 มีทักษะการอภิปราย และนําเสนอผลงาน 

5.3 ชวงเวลา : ภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศกึษา 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต : 3  หนวยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  

มีช่ัวโมงการใหคําปรึกษา มีการแนะนําวิธีการสบืคน และตัวอยางโครงงาน พรอมทั้งมี

ระบบการใหคําปรึกษาและสงงานผานฐานขอมูลออนไลนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร นอกจากน้ันมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีเกี่ยวของ และมีบุคคลากร

สนับสนุนการสอนดูแล ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

5.6 กระบวนการประเมนิผล  

จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการดําเนินโครงงาน โดยอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิ 

อยางนอย 3 คน และมีการประเมินผลอยางนอย 2 ระยะ คือ 

5.6.1 ประเมินโครงรางโครงงาน ไดแก ช่ือโครงงาน ท่ีมา วัตถุประสงค ขอบเขต ผลที่

คาดวาจะไดรับและหัวขออ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

5.6.2 ประเมินสรุปผลโครงงาน ไดแกการประเมินผลการดําเนินโครงงานโดยพจิารณา

ความสอดคลองตามโครงรางโครงงาน 
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกจิกรรมของนักศึกษา 

ดานคุณธรรม จริยธรรมความ

รับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. มีรายวิชาที่เนนถึงคุณธรรม จริยธรรม ความ

รับผิดชอบในการทํางาน ตลอดจนการดําเนินชีวิต 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสรมิใหนักศึกษาตระหนักถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 

ดานบุคลิกภาพ และความกลา

แสดงออกอยางสรางสรรค 

1.มีการเรียนการสอนเรื่องของบุคลิกภาพ การแตงกาย

และการพูดในที่ชุมชน 

2. สงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษา คดิ 

วิเคราะหสังเคราะห และนําเสนอตอช้ันเรียน อยาง

สม่ําเสมอ 

ดานความอดทน และมุงมั่นในการ

แสวงหาความรูอยูเสมอ 

1. สงเสรมิใหนักศกึษาเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

2. มีรายวิชาสงเสรมิทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เชน 

สัมมนาโครงงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

3. จัดใหมีรายวิชาฝกงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

และรายวิชาสหกจิศึกษาทางดานวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ผลการเรยีนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังนี้ 

2.1.1 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1) ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีความซื่อสัตย 

1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวนิัย 

1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 

1.4) ภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
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2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

2.1) ใชกลยุทธการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย

ในรายวิชา และกจิกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเพื่อใหนักศกึษาเห็นคุณคาของความซ่ือสัตย 

2.2) แสดงพฤติกรรมที่เปนแบบอยางท่ีดี ของอาจารยแกนักศึกษา 

2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองชมเชย การใหคะแนนพิเศษ ฯลฯ 

2.4) จัดกิจกรรมที่ ให นักศึกษาพัฒนาความมั่นคงทางอารมณใน

สภาวการณตางๆ  

2.5) จัดกิจกรรมรวมกับทองถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสราง

ความภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เชน จัดเวทีอภิปรายปญหาในชุมชน 

หรอื จัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูใหกับคนในชุมชนตามเนือ้หาวิชาท่ีเรยีน ฯลฯ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

3.1) อาจารยประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 

3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาดวยกันเอง(เพื่อนประเมินเพื่อน)(Peer 

Assessment) 

3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment) 

3.4) ประเมินการมีสวนรวมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีจัดรวมกับ

ชุมชนหรือโดยชุมชนมีสวนรวม 

2.1.2 ดานทักษะความรู 

1) ผลการเรยีนรูดานความรู 

1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหารายวิชาได 

1.2) อธิบายความรูในรายวิชาตางๆในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนําไปใชกับ

ชีวิตประจําวันได 

1.3) อธิบายการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได 

1.4) อธิบายความสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

2.1) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและเสริมสรางลักษณะนิสัยใฝรู 

2.2) ระบุมโนทัศน (Concept) ท่ีจะสอนใหชัดเจน 

2.3) จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเกิดมโนทัศนและความสัมพันธ

ขององคประกอบของเร่ืองท่ีเรยีนดวยตนเอง 
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2.4) ให นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการนั้นๆ ศึกษาและ

วิเคราะหขัน้ตอนการปฏิบัติและไดลองปฏิบัติ 

2.5) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติ

ตามเปาหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อ

ปรับปรุงตอไป 

2.6) บรรยายโดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยใหความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

3.1) ประเมินดวยการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย

ภาคการศกึษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ัน

เรยีนและนอกช้ันเรยีน 

3.3) ประเมินจากช้ินงานที่ผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนทั้งเปน

กลุมและรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมสีวนรวมกับกจิกรรม 

3.5)  ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนตอการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น 

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

1.1) คิดแกปญหาโดยใชความรูที่เรียนเปนฐาน 

1.2) เช่ือมโยงความรูและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

1.3) ใชเหตุผลอธิบายสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึน้ได 

1.4) แสดงความใฝรูในเน้ือหาท่ีเรยีนผานกระบวนการคนควาดวยตนเอง 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.1) สอนดวยการตั้งคําถามและใหผูเรียนฝกต้ังคําถาม 5W1H โดยเนน

คําถาม How 

2.2) สอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL-Problem based Learning) 

2.3) สอนโดยใชกรณศึีกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 

2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงฝกใหนักศึกษาใชกระบวนการคิด

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห ใครครวญดวยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุมฝก

แกปญหาเปนกลุมจัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสนิใจ เปนตน 
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2.5) จัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดง

บทบาทสมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝกสังเกตสัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลวสรุป

เปนสาระความรูแนวคิด ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 

2.6) สอนแบบมุงประสบการณภาษาโดยกระตุนใหนักศึกษาเกิด

ความรูสึกอยากแสดงออกทางภาษาเพื่อสื่อความหมายดวยตนเอง เนนบริบททางภาษาท่ีมี

ความหมายแกผูเรียนตามหลักการใชภาษาในสังคมในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ ในสถานการณจําลองที่กําหนดโดยอาจารยผูสอน เชน การใชบทบาทสมมุติการแสดง

ละคร การเขยีนไดอารี่ อนุทนิ (Diary, Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 

3.2) ประเมินจากการแกโจทยปญหาที่ให 

3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคดิเห็น 

3.4) ประเมินจากกระบวนคนควาดวยตนเองและผลการคนควาดวยตนเอง 

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานรวมกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

1.2) รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

1.3) คํานึงถงึผลประโยชนของสวนรวมกอนผลประโยชนสวนตัว 

2) กลยุทธการสอนที่สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) กิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคูหรือ

เปนกลุมเพื่อฝกความรับผิดชอบทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ

ปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกัน

เรยีนรู เชน ทํางานกลุมการแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การเลนกฬีาเปนทีม เปนตน 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการรวมกิจกรรมกลุมของผูเรยีน 

3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาดวยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer 

Assessment) 

3.3) ประเมินจากผลงานของผูเรยีน/กลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 
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2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ผลการเรยีนรูดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) ใชความรูทางคณติศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ 

1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารใหผูอื่นเขาใจไดท้ังการพูดและการเขียน 

1.3) เ ลือกใชรูปแบบการนํา เสนอได เหมาะสมทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

1.4) ใชวิจารณญาณในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมขอมูล แปลความหมายและสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

2) กลยุทธการสอนท่ีสรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรงให

ผูเรียนได มีโอกาสใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร พรอมกับนําเสนอดวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผู เรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและไดขอมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผูเรยีน/กลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 

3.2) ประเมินการใชภาษาท่ีเรยีบเรยีงดวยตนเองและเขาใจงาย 

3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใชเทคโนโลยี ขอมูลเชิงตัว

เลขที่เหมาะสม 

2.2 ผลการเรยีนรูหมวดวิชาเฉพาะ มคีวามหมาย ดังนี ้

2.2.1 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1) ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในดานการทํางานและการดําเนิน

ชีวิตสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม ไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม มีจิตสาธารณะ

โดยมีผลการเรยีนรูดานคุณธรรมจรยิธรรมตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขา วิศวกรรม 

ดังนี ้
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1.1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบ

คุณธรรมจริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

1.2) มีวนัิย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ

ตางๆขององคกร และสังคม 

1.3) มีภาวะความเปนผู นําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ

สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมท้ัง

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทาง

วิศวกรรมตอบุคคลองคกร สังคม และส่ิงแวดลอม 

1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบใน

ฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

1) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

2.1) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มุงเนนใหอาจารยผูสอน

ตระหนักถึงการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย 

2.2) จัดใหมีการบันทึกการเขาเรยีน และการเขาเรยีนสายของนักศึกษา

เพื่อฝกฝนใหนักศึกษา มีความรับผิดชอบ และตรงตอเวลา 

2.3) มีรายวิชามูลฐานงานวิศวกรรม ซึ่งเนนถึง จรรยาบรรณวิชาชพีและ

ความความรับผิดชอบตอสังคม 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

3.1) ปริมาณการขาดเรียน และการเขาเรียนสายของนักศกึษา 

3.2) ปริมาณนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ หรือพฤติกรรมอื่นใดท่ีขัดกับ

หลักคุณธรรม จริยธรรม 

3.3) ปริมาณ คุณภาพของงานนักศึกษาทําสงอาจารยตามเวลาที่กําหนด 

2.2.2 ดานความรู 

1) ผลการเรยีนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

มีคุณธรรมจริยธรรมและความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาน้ันตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใช

ประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูอางอิงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี ้
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1.1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตร

พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตร

ที่เก่ียวของ และสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

1.2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญท้ังในเชิงทฤษฏีและ

ปฏิบัติในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะทางดานวิศวกรรม 

1.3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตร

ดานอื่นๆที่เก่ียวของ 

1.4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง

การประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

1.5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต

แกไขปญหาในงานจรงิได 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทางดานทฤษฏีและปฏิบัติครบถวนตามที่

ระบุไวในหลักสูตร โดยสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีการจัดการเรียนรูใน

สถานประกอบการจริง มีรายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและมีรายวิชาโครงงานทาง

วิศวกรรมเกษตรและอาหารท่ีมุงเนนใหนักศึกษานําความรูและทักษะที่ไดไปใชในการวิจัย พัฒนา

หรอืแกไขปญหาในภาคปฏิบัติเพื่อใหเกดิเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดาน

ตางๆ คือ 

1.1) มีการทดสอบระหวางภาคและปลายภาค เพื่อประเมิลผลการเรยีนรู 

1.2) มีการประเมินผลการฝกงานในสถานประกอบการ 

1.3) มีการประเมินความพึงพอใจการทํางานของบัณฑิต จากผูใชบัณฑติ 

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาจําเปนตองพัฒนาทักษะทางปญญาทั้งในดานการคิดวิเคราะห

สังเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล ภายใตหลักการ ทฤษฏี และองคความรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนา

และแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ ควบคูกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดังนัน้นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆอางอิงตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรม

ดังนี ้

1.1) มีความคิดอยางมวีิจารณญาณท่ีด ี
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1.2) สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการ 

1.3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมี

ระบบรวมถงึการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของ

อยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรอืตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

1.5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อ

การเรยีนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยใีหมๆ 

2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

2.1) สอดแทรกกระบวนการคิด วิเคราะห เพื่อแกไขปญหา ในรายวิชาท่ีมี

การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 

2.2) จัดใหมีรายวิชาท่ีสงเสริม กระบวนการคิด วิเคราะหและสังเคราะห

เพื่อวิจัยพัฒนาและแกไขปญหา เชน รายวิชาโครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

มีการประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง จากผลการปฏิบัติการในรายวิชา

หรือการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของนักศึกษา โดยการประเมินที่หลากหลาย เชน การ

ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา การประเมินโดยสงแบบสอบถามใหกับสถาน

ประกอบการประเมินจากคุณภาพของงานที่นักศึกษาทํา และประเมินโดยใหนักศึกษาและเพื่อน

รวมงานประเมินเอง 

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

นักศึกษาตองประกอบอาชีพ ซ่ึงตองเกี่ยวของสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

หัวหนางานและผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในการทํางานโดยนักศึกษาตองมีคุณสมบัติอางอิงตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาวศิวกรรม ดังนี ้

1.1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร

ตอสังคมไดในประเด็นทีเ่หมาะสม 
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1.2) สามารถเปนผูริ เริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิง

สรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม

รวมทัง้ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

1.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของ

ตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชพีอยางตอเนื่อง 

1.4) รูจักบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่รับ

มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผู

ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและ

การรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) มีรายวิชามูลฐานงานวิศวกรรมซึ่งเปนวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษามี

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ การฝกฝนดานการแสดงความคิดเห็นอยางเปนระบบตอที่ประชุมและ

เยี่ยมชมสถานประกอบการณ เพ่ือใหเห็นภาพการทํางานจรงิ 

2.2) มีรายวิชาฝกงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร และสหกิจศึกษา

ทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ที่สงเสรมิใหนักศึกษาตระหนักถงึความสําคัญของการปรับตัว

เขากับวัฒนธรรมองคกร การทํางานเปนทีม และการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน โดยมี

อาจารยท่ีปรกึษา และพี่เลีย้ง ในสถานประกอบการ เปนผูแนะแนวทาง 

2.3) มีรายวิชาสัมมนา และโครงงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ที่

ฝกความอดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และฝกใหนักศึกษาสามารถอภิปราย ผลการ

ดําเนินงานตอท่ีประชุม ภายใตหลักการและทฤษฏี โดยมีคณาจารยเปนผูใหคําปรึกษา 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงหรือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยประเมินทางดาน

การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในที่ทํางาน ความรับผิดชอบในการทํางาน  
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2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ผลการเรยีนรูดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาจําเปนตองมีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข สถิติพื้นฐานการ

ประมวลผลการแปรความหมายเชิงขอมูล การคิดเชิงระบบ การสื่อสารทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางเหมาะสม อางอิงตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวศิวกรรม ดังนี้ 

1.1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับ

วิชาชพีไดเปนอยางดี 

1.2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถติิประยุกต ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

1.3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัย

ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใชสัญลักษณ 

1.5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ

ประกอบวิชาชพีในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนรูที่หลากหลาย ท้ังในและนอกชั้นเรียน สงเสริมการเรียนรู

แบบผูเรียนเปนศูนยกลางเรียนรูเทคนิคคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลการการนําเสนองานทัง้ในและนอกช้ันเรียน โดยประเมินจาก

ผลการประยุกตใชเทคนิคเชิงตัวเลข ในการจัดการขอมูล การอานและแปรผลขอมูล รวมท้ังทักษะ

การใชระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ 

 



- 91 - 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ภษ.100 

GELN100 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
                   

ศท.ภษ.101 

GELN101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 
                   

ศท.ภษ.102 

GELN102 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู 

English for Learning 
                   

ศท.ภษ.103 

GELN103 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

ศท.ภษ.104 

GELN104 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Foundation English 
                   

ศท.ภษ.105 

GELN105 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 

French for Communication 
                   

ศท.ภษ.106 

GELN106 

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 

Chinese for Communication 
                   

ศท.ภษ.107 

GELN107 

ภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร 

Japanese for Communication 
                   

ศท.ภษ.108 

GELN108 

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ภษ.109 

GELN109 

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

ศท.ภษ.110 

GELN110 

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and Culture 
                   

ศท.มษ.100 

GEHU100 

จิตตปญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

ศท.มษ.101 

GEHU101 

ปรัชญาชีวิต 

Philosophy of Life 
                   

ศท.มษ.102 

GEHU102 

ความจริงของชีวิต 

Meaning of Life 
                   

ศท.มษ.103 

GEHU103 

พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
                   

ศท.มษ.104 

GEHU104 

สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                   

ศท.มษ.105 

GEHU105 

ดนตรีนิยม 

Music Appreciation 
                   

ศท.มษ.106 

GEHU106 

สุนทรียะทางทัศนศิลป 

Visual Art Aesthetic 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.มษ.107 

GEHU107 

สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย 

Dramatic Arts Aesthetic in Thai 
                   

ศท.มษ.108 

GEHU108 

การใชหองสมุดยุคใหม 

Using Modern Library 
                   

ศท.มษ.109 

GEHU109 

ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

Art in Daily Life 
                   

ศท.มษ.110 

GEHU110 

สุนทรียะแหงการถายภาพดิจิทัล 

Aesthetic of Digital Photography 
                   

ศท.มษ.111 

GEHU111 

การวางแผนและการใชชีวิตกับวัยผูสูงอายุ 

Planning for life with the  elderly 
                   

ศท.มษ.112 

GEHU112 

ดุลยภาพแหงชีวิต 

Gesture of Balance 
                   

ศท.สว.100 

GESO100 

มนุษยกับสังคม 

Man and Society 
                   

ศท.สว.101 

GESO101 

วิถีไทย 

Thai Living 
                   

ศท.สว.102 

GESO102 

วิถีโลก 

Global Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.สว.103 

GESO103 

เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

ศท.สว.104 

GESO104 

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
                   

ศท.สว.105 

GESO105 

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
                   

ศท.สว.106 

GESO106 

ภมูิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

ศท.สว.107 

GESO107 

ภูมิสังคมภาคเหนอืตอนลาง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                   

ศท.สว.108 

GESO108 

การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

ศท.สว.109 

GESO109 

ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information 
                   

ศท.สว.110 

GESO110 

พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

ศท.สว.111 

GESO111 

รูทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.สว.112 

 

GESO112 

การศึกษาเพื่อการสรางความเปนพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

Democratic Citizenship Education 

                   

ศท.สว.113 

GESO113 

จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
                   

ศท.วท.100 

GESC100 

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                    

ศท.วท.101 

GESC101 

ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

Life and Environment                    

ศท.วท.102 

GESC102 

การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                    

ศท.วท.103 

GESC103 

สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                    

ศท.วท.104 

GESC104 

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                    

ศท.วท.105 

GESC105 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.วท.106 

GESC106 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable 

Development 
                   

ศท.วท.107 

GESC107 

พลังงานกับชีวิต 

Energy and Life                    

ศท.วท.108 

GESC108 

อาหารอาเซียน 

ASEAN Foods                    

ศท.วท.109 

GESC109 

ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่น 

Value-added Products from Local Wisdom                    

ศท.สส.100 

GESS100 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercises for Health 
                   

ศท.สส.101 

GESS101 

นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

ศท.สส.102 

GESS102 

สุขภาพเพื่อชีวิต 

Health for Life 
                   

ศท.สส.103 

GESS103 

 

งานชางในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.สส.104 

GESS104 

งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

ศท.สส.105 

GESS105 

ครอบครัวในมิติแหงศาสตรและศิลป 

Family Dimension of Science and Art 
                   

ศท.สส.106 

GESS106 

การสรางแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 

Creation Inspiration in Artworks 
                   

ศท.สส.107 

GESS107 

วิถีสุขภาพ 

Healthy Life 
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วิชาแกน

ทอ.วศ.111    

ENGI111  

การเขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 
      

ทอ.วศ.211   

ENGI211   

วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Material 
      

ทอ.วศ.212  

ENGI212    

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 
       

ทอ.วศ.213 

ENGI213           

กลศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Mechanics 
        

ทอ.วศ.214  

ENGI214 

สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistic 
     

ทอ.วศ.311 

ENGI311     

อุณหพลศาสตร 

Thermodynamics 
        

ทอ.วศ.312 

ENGI312 

กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 
        

ทอ.วศ.315   

ENGI315 

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 

Fundamental of Electrical Engineering 
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วณ.คณ.118 

MATH118 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1            

วณ.คณ.119 

MATH119 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2            

วณ.คณ.453 

MATH453 

แคลคูลัสช้ันสูง 

Advanced Calculus 
            

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีทั่วไป 

General Chemistry 
           

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 
             

วท.ฟส.117 

PHYS117 

ฟสิกสวิศวกรรม 1 

Engineering Physics 1 
           

วท.ฟส.118 

PHYS118 

ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 

Engineering Physics Laboratory 1 
        

วท.ฟส.212 

PHYS212 

ฟสิกสวิศวกรรม 2 

Engineering Physics 2 
           

วท.ฟส.213 

PHYS213 

ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2 

Engineering Physics Laboratory 2 
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.รก.131 

AGS131       

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลาง 

Geosocial of Agricultural Systems in 

Lower-Northern Region 
                

กอ.วศ.211   

AFE211   

มูลฐานสําหรับวิศวกร 

Fundamentals for Engineers 
                    

กอ.วศ.316 

AFE316 

การถายเทความรอนและมวลสาร 

Heat and Mass Transfer 
            

กอ.วศ.318 

AFE318   

งานชางวิศวกรรม 

Engineering Work Shop 
          

กอ.วศ.345  

AFE345 

ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม      

Industrial Refrigeration 
             

วิชาเอกบังคับ  

กอ.วศ.331    

AFE331 

อุทกอุตุนิยมวิทยา     

Hydrometeorology 
      

กอ.วศ.332 

AFE332  

ปฐพีวิทยาสําหรับวิศวกรรมเกษตร       

Soil Science for Agricultural Engineer 
      

กอ.วศ.333 

AFE333   

วิศวกรรมชลประทานเบื้องตน      

Introduction to Irrigation Engineering     
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.วศ.342   

AFE342  

 เครื่องจักรกลเกษตร 

 Agricultural Machinery 
   

กอ.วศ.343  

AFE343  

วิศวกรรมการขนถายวัสดุ 

Material Handling Engineering 
        

กอ.วศ.371   

 

AFE371 

วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร

และอาหาร 

Food and Agricultural Process 

Engineering 

            

กอ.วศ.372 

 

 AFE372  

สมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรม

ของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

Physical and Engineering Properties of 

Food and  Agricultural Product 

       

กอ.วศ.377  

 

AFE377 

 

การวัดและเครื่องมือวัดในงาน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

Measurement and Instruments in 

Agricultural and Food Industrial 

          

กอ.วศ.431      

AFE431 

ระบบการสํารวจทางการเกษตร      

Agricultural Survey Systems 
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.วศ.432 

AFE432       

วิศวกรรมการจัดการทรพัยากรน้ําและทีดิ่น  

Water and Land Resources 

Management Engineering 
      

กอ.วศ.481    

AFE481 

วิศวกรรมโรงเรอืนเกษตร        

Agricultural Structure Engineering 
     

กอ.วศ.491  

AFE491    

สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร        
Seminar in Agricultural and Food Engineering    

กอ.วอ.251   

 

FST251 

 

กฎหมาย มาตรฐานและการจัดการ

ความปลอดภัยอาหารFood  

Standardization,  Regulations  and 

Safety Management 

           

กอ.วศ.321   

AFE321 

หลักวิศวกรรมอาหาร  

Principle of Food Engineering 
         

กอ.วศ.325 

 

AFE325 

วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับงาน

วิศวกรรม         

Food Science for Engineering 

                        

กอ.วศ.351    

AFE351   

วิศวกรรมสุขาภิบาลเบือ้งตน       

Introduction to Sanitary Engineering 
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.วศ.374 

 

AFE374 

การแปรรูปอาหารสําหรับงาน

วิศวกรรม      

Food Processing for Engineering 
     

กอ.วศ.375 

AFE375 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 1      

Unit Operation in Food Engineering 1          

กอ.วศ.376   

 

AFE376  

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรม

อาหาร 2        

Unit Operation in Food Engineering 2 
         

กอ.วศ.471     

AFE471 

การออกแบบโรงงานอาหาร       

Food Plant Design 
 

วิชาเอกเลือก 

กอ.วศ.221 

 

AFE221   

กระบวนการเพื่อการผลิตพชืและสัตว

สําหรับงานวิศวกรรม  

Process of Plant and Animal 

Production for Engineering 

        

กอ.วศ.341 

AFE341

 

วิศวกรรมรถแทรกเตอรเกษตร 

Agricultural Tractor Engineering    
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.วศ.344  

AFE344  

เครื่องมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร        

Processing Equipment in Food Industry 
      

กอ.วศ.353 

AFE353 

การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 
   

กอ.วศ.354   

AFE354 

วิศวกรรมคุณคา       

Value Engineering 
   

กอ.วศ.355 

AFE355                  

การประกอบธุรกิจอาหารทองถิ่น 

Local Food Business Management 
      

กอ.วศ.362 

    

AFE362 

พลังงานทดแทนและการออกแบบ

ระบบเบื้องตนในงานวิศวกรรม        

Renewable Energy and Principle of 

System Design in Engineering 

          

กอ.วศ.365 

AFE365  
การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน 

Fundamental of 3 Dimensional Design 
                   

กอ.วศ.442  

AFE442    

วิศวกรรมโรงสีขาว 

Rice Milling Engineering 
        

กอ.วศ.433  

   

การออกแบบระบบทอ และระบบ

ชลประทานภายใตแรงดัน        
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

AFE433 Design of Pipe and Pressurized 

Irrigation  Systems 

กอ.วศ.451    

AFE451 

วิศวกรรมการกําจัดของเสีย 

Waste Disposal Engineering 


    


  


    


    


  


      


  


  


กอ.วศ.453 

 

AFE453        

วิศวกรรมการจัดการพลังงานเพื่อ

การเกษตร  

Energy Management Engineering in 

Agriculture 

                    

กอ.วศ.472   

AFE472    

การแชแข็งอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Food Freezing      

กอ.วศ.473  

AFE473      

วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑนม 

Dairy Process Engineering   
กอ.วศ.496 

AFE496    

หัวขอเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

Select Topics in Food and Agricultural 

Engineering  
     

ทอ.วล.241 

LOEN241    

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม        

Engineering Economy             
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

กอ.วศ.391 

 

AFE391 

เตรียมฝกประสบการณวิชาชพีวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร 

Preparation for Field Experience in 

Agricultural and Food Engineering                   

       

กอ.วศ.392 

 

AFE392       

ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร 

Field Experience in Agricultural and 

Food Engineering 

   

กอ.วศ.495 

     

AFE495        

โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร  

Special Project in Agricultural and Food 

Engineering 

    

กอ.วศ.498 

 

AFE498 

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

Co-operative Education Preparation in 

Agricultural and Food Engineering 
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3. ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.วศ.499 

AFE499        

สหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร                 

Cooperative Education in Agricultural 

and Food Engineering 
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมนิผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 หรือฉบับที่ประกาศใชในปจจุบัน 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ขณะนักศกึษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทัง้การ

ประเมินตนเองของนักศึกษา และมีคณะกรรมการพิจารณาการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวให

เปนไปตามแผนการสอน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

2.1.3 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู

ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จ

การศึกษา เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต (ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา)ใน

ดานระยะของเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตใน

การประกอบอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากหนวยงานตางๆ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศึกษาและเขาทํางานในหนวยงานนั้นๆ โดยการสงแบบสอบถามหรือการขอเขาสัมภาษณในชวง

ระยะเวลาตางๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ที่บัณฑิตเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

โดยการสงแบบสอบถามหรือสัมภาษณเมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความ

พรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ 

2.2.4 ประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหดีขึ้น 
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2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร

หรอือาจารยพเิศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่จัดเปนรูปธรรมได เชน 

1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ 

2) จํานวนกจิกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

3) จํานวนกจิกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เรยีนครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

3.2 ระดับแตมคะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต่ํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 หรือฉบับที่ประกาศใชในปจจุบัน 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ การผลิตสื่อการ

สอน  เพื่อการพัฒนาการสอนของอาจารย 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเน่ือง เชนการทําผลงานทางวิชาการ ศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและหรือตางประเทศหรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ 

1.3 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

1.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูคู

คุณธรรม 

1.5 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสรมิการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึน้ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยโดยทุกคนตองผานการอบรม

หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล หรือหลักสูตรที่เก่ียวของ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ความรูและคุณธรรม 

2.2.2 มีการประตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวชิา 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน และมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวจิัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวจิัยตางๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกจิกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกนัคณุภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรทุกประการ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี ้

1.1 จํานวนและคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 การปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาการใชหลักสูตรไมเกิน 5 ป (ปรับปรุงเสร็จและอนุมัติ/

ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 

 

2. บัณฑติ   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีกระบวนการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลลัพธการเรียนรู  5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

3. นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีกระบวนการรับนักศึกษาโดยการกําหนดคุณสมบัติ

ของนักศึกษา กําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษาอยางโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูลหรือวิธีการ

คัดเลือกนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะ

เรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเพื่อให

สามารถสําเร็จการศกึษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มี

กระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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4. การบริหารคณาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีระบบการรับอาจารยใหมซ่ึงกําหนดเกณฑคุณสมบัติ

อาจารยใหมีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีกลไกการ

คัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนด

นโยบาย แผนระยะยาวเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีระบบการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความ

เช่ียวชาญทางสาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร  

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มี

ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย มีความยืดหยุน 

และกาวทันเทคโนโลยีในปจจุบัน 

5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีการวาง

ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังมีการ

จัดการเรยีนการสอนท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 รวมดวย 

5.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีการ

ประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจรงิ มีวธิีการประเมินที่หลากหลาย  

5.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารมีผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จัดใหมี

กระบวนการติดตามประเมินความพอเพียงของเอกสารตํารา เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการ

สอน วัสดุวิทยาศาสตรตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเปน โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษาสามารถเสนอผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะ
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เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท้ังทางกายภาพ อุปกรณเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก

หรอืทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรูและการทําโครงงานพิเศษ 

6.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดมิ 

6.1.1 สถานที ่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ศูนยวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม รวมทั้งคณะตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

6.1.2 อุปกรณการเรียนการสอน 

1) เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหารโดยมีครุภัณฑประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ดังนี ้

   - Fluid Mechanics Lab  

   - Automotive Lab 

   - Thermodynamics & Heat Transfer Lab 

   - Dynamics Lab 

   - Material Testing Lab 

   - เครื่องจักรทางการเกษตร 

   - เครื่องมือเฉพาะทาง ทางดานวิศวกรรมอาหาร    

2) เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอนของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

3) หองสมุด นักศึกษาสามารถคนควาหาความรูไดจากสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหบริการเกี่ยวกับตํารา หนังสือ 

เอกสารวิชาการงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารและวิชาการอื่นท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

บริการหองเรยีนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูลดวยระบบเครือขายคอมพวิเตอร หองสมุดของคณะฯ 

นอกจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแลว

นักศึกษายังสามารถสืบคนขอมูลไดจากหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคเหนือ

ตอนลางไดอีกชองทางหนึ่ง 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเตมิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารไดมี

การจัดทําแผนครุภัณฑของหลักสูตรระยะ 5 ป เพื่อเปนการวางแผนการจัดหาครุภัณฑและส่ิง

สนับสนุนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการออกแบบหลักสูตรฯ และความตองการของ

นักศึกษา โดยการจัดหาทรัพยากรการสอนเพิ่มเติม ไดแก ตํารา เครื่องมือปฏิบัติการทางดาน

วิศวกรรม เครื่องมือเฉพาะทางดานวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหาร เปนตน 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปที ่

5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปด

การสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

x x x x x 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศกึษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 x x x x 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรยีนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

x x x x x 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปที ่

5 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

หมวดที่  8  การประเมนิ และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประชุมรวมระหวางอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชากับอาจารย

ในสาขาวิชาและอาจารยทานอ่ืนท่ีมีความรูหรือเช่ียวชาญในการใชกลยุทธการสอนเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา 

1.1.2 ประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรม การทํากิจกรรม และผลการสอบ 

1.1.3 ประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรยีนการสอนของคณาจารย 

แตละรายวชิา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยแตละ

รายวิชา 
 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม  

คณะจัดใหมีระบบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.

และมีผูทรงคุณวุฒภิายนอกรวมในกระบวนการยกรางและพัฒนาหลักสูตร โดยการประเมินมีการ

สํารวจขอมูลจาก 

2.1 นักศึกษาและบัณฑติ 

2.2 ผูทรงคุณวุฒิ/ผูประเมนิภายนอก 

2.3 ผูใชบัณฑิตและหรอืผูมสีวนไดสวนเสียอื่นๆ 

นอกจากน้ันยังไดกําหนดดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตรนีไ้ดแก 

- จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ 80 

- นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 75 มีคุณลักษณะตามท่ีระบุไวอยูในระดับดี 

- จํานวนบัณฑติมีงานทําและศึกษาตอภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 70 

- ผูใชบัณฑติและสังคมมีความพงึพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

- มีกําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกๆ ระยะ 5 ป 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร และตัวบงช้ีเพิ่มเติมขางตนรวมทั้งการผานการประเมินการ

ประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ

รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลวอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล

การดําเนินการของรายวิชารวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน

รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) แบบรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.

6) โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป

การศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)เพื่อใชใน

การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรค

ที่เกิดขึน้ 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ความเปนมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดเปดรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร เขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตางๆ

ของคณะฯ โดยมีหลักสูตรครอบคลุมระบบการเกษตรครบวงจร ตั้งแตการผลิตพืชและสัตว (สาขาวิชา

เกษตรศาสตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร) รวมถึงการจัดการการแปรรูปเพิ่มมูลคาผลิตผลทาง

การเกษตรท้ังในรูปแบบอาหารและไมใชอาหาร (หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) โดยทําการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถงึจัดใหมีรายวิชาใหมท่ีมี

ความทันสมัยตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีท่ีกาวหนาไปอยางรวมเร็วโดยหลักสูตร

ตางๆ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและสามารถผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองตอ

ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ ได 

อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานและความตองการการใชบัณฑิตจากสังคม

ชุมชนผูประกอบการ พบวายังมีความตองการบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในดานวิศวกรรมที่

สามารถใชงานอุปกรณ เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในระดับ

ตั้งแตการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การซอมบํารุงรักษาอยางมีระบบการปรับปรุงแบบ

อุปกรณเครื่องจักรใหเหมาะสมกับทองถ่ิน และสามารถออกแบบอุปกรณเครื่องจักรเพื่อตอบสนอง

ตอความตองการเฉพาะไดรวมถึงบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการ

หรอืการนําทรัพยากรธรรมชาติในภาคการเกษตรมาใช เชนทรัพยากรดินและน้ํา ท้ังนี้เนื่องจากการ

พัฒนาดานการเกษตรในภูมิภาคนี้ มีการใชน้ําจากระบบชลประทานและมีการนําน้ําจากแหลงน้ําใต

ดินขึ้นมาใชกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในพื้นท่ีเกษตรน้ําฝน และพื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรีย ซ่ึง

หลายๆ แหงในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํายังขาดประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังนั้นทางคณะจึงได

พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารที่มีโครงสราง

หลักสูตรครอบคลุมเน้ือหาในสวนตางๆ ดังที่กลาวขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดาน

วิศวกรรม ตอบสนองตอการแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ทองถิน่ผานเทคโนโลยีไดอยางถูกตองเหมาะสมและย่ังยืน  
 

แนวคดิในการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดทําการวิเคราะหองคประกอบตางๆ เพื่อพัฒนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ใหสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 12 สอดคลองกับความตองการกําลังคนของตลาดและสังคม  

คณะไดทําการสํารวจความตองการของหลักสูตร (ผลการสํารวจแสดงทายเลม)จากโรงเรียน

ในพื้นท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการสํารวจพบวานักเรียนในพื้นที่สนใจ

จะเขาศึกษาตอในหลักสูตรนี ้อยูในระดับ มาก (44.0%) 

นอกจากนั้นหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ยังมุงเนนการพัฒนาขึ้นเพื่อใหสอดคลอง

กับมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของไดแกมาตรฐานการศกึษาแหงชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา จากการ

ประชุมครั้งที่ 7/2549 มาตรฐาน 3 ดาน 12 ตัวบงชี้ ตอบสนองตอปรัชญา/วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร

ระยะที่ 12  

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ไดจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พุทธศักราช 2553 ตามประกาศ โดยให

บัณฑติมีคุณวุฒคิรอบกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

2. ดานความรู 

3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. จัดประชุมคณาจารยประจําหลักสูตร เพื่อจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร กําหนดทิศ

ทางการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรรอบท่ี 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และรอบที่ 2 

เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

2. จัดประชุมวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวมปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  

3. เสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่      

21(2/2558)  เมื่อวันท่ี  24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559      

4. นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี 

5. นําเขาพจิารณาในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

6. นําเขาพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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รายชื่อคณะกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในการวิพากษหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล สถาบัน/หนวยงาน 

1 ผศ.ดร.สุเนตร สืบคา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 ดร.สุวลักษณ  อัศวสันติ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3 นางพัชรยีา พทิักษสุธี

พงศ 

ผูใชบัณฑติ 

4 นางสาววัชร ีตอนไล ศิษยเกา 

 

สรุปผลการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

1. ผูวิพากษหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเนตร สืบคา 

สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ) 

  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. ในรายวิชาแกนของนักศึกษาควรเพิ่มรายวิชาการ

ถายเทความรอนและมวลสาร เนื่องจากเปนวิชา

พื้นฐานทางดานวิศวกรรมท่ีจําเปนสําหรับสาขาวิชา  

ไดทําการเพิ่มรายวิชา กอ.วศ.316 การถายเทความรอน

และมวลสารในแผนการเรยีนของนักศึกษา 

 

2. จํานวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรควรมีจํานวน 2-

3 เทาของจํานวนหนวยกิตรายวิชาเอกเลือกที่

หลักสูตรเปดสอน โดยควรปรบัลด หรอืรวมรายวิชา

ท่ีมีความคลายคลึงหรือกัน และทําการเปดรายวิชา

ท่ีสามารถใหนักศึกษาไดเรียนรูเฉพาะเรื่องตาม

ความสนใจได นอกจากนั้น การเปดรายวิชาเลือก

ตองคํานึงถึงกลุมสาขาวิชาที่ทางหลักสูตรตองการ

เนน 

ทําการปรับลดจํานวนรายวิชาเอกเลือกเปนไปตาม

ขอเสนอแนะ โดยรวมรายวิชาที่มีเน้ือหาใกลเคียงกัน โดย

เหลือจํานวนรายวิชาเอกเลือกจํานวน 15 รายวิชา และได

ปรับเปลี่ยนหนวยกิตของรายวิชา กอ.วศ.496 หัวขอ

เลือกเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อให

สามารถจัดการเรียนการสอยในเรื่องเฉพาะทางดาน

วิศวกรรมเกษตรและอาหารไดงายมากขึน้ 

3. การกําหนดจํานวนช่ัวโมงเรียนของรายวิชาการ

ฝกงานวิศวกรรมเกษตรและอาหารใหสอดคลองกับ

จํานวนหนวยกติท่ีกําหนด 

ไดทําการปรับแกจํานวนช่ัวโมงเรียนใหสอดคลองกับ

หนวยกิตของรายวิชาการฝกงานวิศวกรรมเกษตรและ

อาหารจาก 3(200) เปน 3(0-9-3)  
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รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

4. รายวิชาที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระสําคัญของ

ศาสตรทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหารตาม

ตามมคอ.1 ควรเปนวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาหรือ

วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยไมควรเปน

วิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรม เพื่อที่จะทําให

สามารถเห็นไดวา หลักสูตรมีจากจัดการเรียนการ

สอนโดยเนนกลุมวิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุม

ใดตามมคอ. 1 

ไดทําการปรับแกรายวิชาท่ีสอดคลองกับเนื้อหา

สาระสําคัญของศาสตรทางดานวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร โดยนําวิชาเฉพาะทางสาขาวิชามาใชสนับสนุน

กลุมความรูของสาขาวิชาเทานั้น ตามขอเสนอแนะ 

5. การเรียงคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาตางๆใน

หลักสูตร ใหเรยีงตามช่ือรายวิชาดานหนา 

ไดทําการปรับแกตามขอเสนอแนะ โดยเรียงตามชื่อ

รายวิชาดานหนา 

6. รายวิชาที่เปดสอนมีความเปนวิศวกรรมเกษตร 

และวิศวกรรมอาหาร เนื่องจากมีการใหเรียนใน

รายวิชาเฉพาะเอกในปรมิาณที่มาก 

6. ปรับลดวิชา โดยยึดตามมคอ.1 ของวิศวกรรมศาสตร 

และมีการเปดวิชาเอกเลือกเพื่อเนนกลุมวิชาทางดาน

วิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหารใหมากขึน้ 

 

2. ผูวิพากษหลักสูตร : ดร. สุวลักษณ อัศวสันติ 

สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. ดวยเน้ือหาของรายวิชา กระบวนการผลิตพืชและ

สัตวสําหรับงานวิศวกรรม อาจจะไมเหมาะสําหรับ

เปนวิชาแกนสําหรับของทางหลักสูตร ควรมีการนํา

วิชาที่เปนพื้นฐานทางวิศวกรรมเขามา เน่ืองจากเปน

หลักสูตรทางดานวศิวกรรม 

ไดปรับใหรายวิชา กระบวนการผลิตพืชและสัตวสําหรับ

งานวิศวกรรม เปนวิชาเอกเลือก และไดเพิ่มวิชาแกน คือ 

การถายเทความรอนและมวลสาร ตามขอเสนอแนะ 

 

2. ความเหมาะสมของรายวิชาในแผนการเรียนในแต

ละป โดยวิชา หลักวิศวกรรมอาหาร ควรที่จะมีการ

จัดการเรยีนการสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

ไดจัดแผนการเรียนใหม  โดยจัดใหรายวิชาหลัก

วิศวกรรมอาหาร จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา

ช้ันปท่ี 3 ตามขอเสนอแนะ 

3. รายวิชาเอกเลือกเกี่ยวกับการหาสภาวะท่ี

เหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมี

เนื้อหาท่ีเกินความจําเปนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

ไดปรับลดจํานวนรายวิชาเอกเลือกลง โดยพิจารณา

รายวิชาท่ีมีเนื้อหาซ้ําซอนและเนื้อหาสูงเกินในระดับ

ปรญิญาตรตีามขอเสนอแนะ 
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รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

4. คําอธิบายรายวิชา การแปรรูปอาหารสําหรับงาน

วิศวกรรม มีการเฉพาะเจาะจง และจํากัดเทคโนโลยี

สําหรับการสอนนักศึกษา โดยควรมีการเขียน

คําอธิบายคําอธิบายท่ีมีความเปดกวาง และสามารถ

ท่ีจะปรับเปล่ียน หรือเลือกเนื้อหาในการสอนไดมี

ความทันสมัยตามเทคโนโลยีในปจจุบันไดมากขึน้ 

มีการปรับแกคําอธิบายรายวิชาบางสวน ท่ีสามารถให

ปรับเนื้อหาที่ใชในการสอนมีความทันสมัยและเปนไป

ตามการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันตามขอเสนอแนะ 

5. รายวิชา การประกอบธุรกิจอาหารทองถิ่นสําหรับ

วิศวกร เปนรายวิชาท่ีนาสนใจ และเปนรายวิชาท่ี

อาจมีประโยชนแกนักศึกษา เพราะเปนไปตาม

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น โดยเพื่อสามารถนํารายวิชาดังกลาว

ใชสําหรับในการสอนนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนได ควร

พจิารณาปรับช่ือรายวิชาใหมีความเหมาะสม 

ไดทําการปรับช่ือรายวิชาเปน การประกอบธุรกิจอาหาร

ทองถิ่น ตามขอเสนอแนะ  

 

3. ผูวิพากษหลักสูตร : นางพัชรยีา พิทักษสุธพีงศ 

สังกัด : ผูใชบัณฑติ 

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเนนดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ

นักศึกษาเพราะถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญ สําหรับการ

ทํางานในปจจุบัน 

มีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูในดานคุณธรรม

และจริยธรรมไวในทุกรายวิชา  รวมท้ังการสราง

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยสอดแทรกเขาไปในรายวิชา

มูลฐานสําหรับวศิวกร  

 

4. ผูวิพากษหลักสูตร : นางสาววัชร ีตอนไล 

สังกัด : ศิษยเกา 

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. ความพรอมของอุปกรณในการจัดการสอน

ปฏิบัติการท่ีมีความสําคัญตอการทํางานในสาขา

วิชาชีพ รวมถึงการจัดการสอนโดยเพิ่มรายวิชาที่มี

เนื่องดวยหลักสูตรไดจัดทํารางหลักสูตรที่ใชเกณฑ

มาตรฐานตาม มคอ.1 ซึ่งไดปรับลดรายวิชาแกนบางสวน 

และไดเพิ่มรายวิชาเอกเขาไป ซึ่งจะทําใหนักศึกษาได

เรียนวิชาเฉพาะทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหารมา
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รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

ความเฉพาะทางดานวิศวกรรมเกษตรหรืออาหารท่ี

เพิ่มมากขึน้ 

ขึ้น รวมทั้งการท่ีตองจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

โดยเนนการใชทรัพยากรดานเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 

รวมกับทางหลักสูตรและคณะอื่น โดยตองปรับเนือ้หาใน

บางสวนของแผนการสอน ที่สอดคลองกับอุปกรณท่ีมี  

  

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 จากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร  ในการประชุมครั้งท่ี   21(2/2558)   เมื่อวนัท่ี   24 เมษายน พ.ศ. 2559      

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. การพิจาณารับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระบบการ

จัดการเพื่อใหผูเขาศึกษามีความพรอมสําหรับการ

เรยีนการสอน 

ไดกําหนดเงื่อนไขการรับนักศึกษา สําหรับผูเขาศึกษา

ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จําเปนตองผานขอเขียน

ในรายวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และพื้นฐาน

วิศวกรรม ตามเกณฑท่ีกําหนด จึงจะสามารถรับเขา

ศึกษาได ซึ่งรายวิชาดังกลาวเปนพื้นฐานที่จําเปนของ

ทางหลักสูตรฯ 

2. การกําหนดเงื่อนไขรายวิชา ควรกําหนดช่ือวิชาที่

ตองการ โดยใหพิจารณาในรายวิชาที่กําหนดเงื่อนไข

รายวิชา คือ ตามความเห็นชอบของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ดําเนินการปรับแกเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีเสนอแนะ

เรียบรอยแลว 

3. ปรับแกรายวิชาศึกษาท่ัวไปในแผนการเรยีน โดยไม

ตองกําหนดเปนช่ือวิชาเฉพาะ ซึ่งใหเปนในรูปแบบ

เดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ดําเนินการปรับแกเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีเสนอแนะ

เรียบรอยแลว 
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ผลการพิจารณาหลักสูตรวศิวกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 

จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ในการประชุมครั้งท่ี 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. จํานวนช่ัวโมงของวิชา AFE392 การฝกงาน

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ใหปรับแกตาม

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ไดทําการปรับแกจํานวนช่ัวโมงเรียนใหสอดคลองกับ

หนวยกิตของรายวิชาการฝกงานวิศวกรรมเกษตรและ

อาหารจาก 3(0-9-3) เปน 3(200) 

2. สําหรับแผนสหกิจศึกษา ใหปรับแก จํานวน

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35 

ดําเนินการปรับแกตามท่ีเสนอแนะเรยีบรอยแลว 

3. การรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหเลือกสาขาวิชาท่ี

มีความสอดคลองกับหลักสูตร รวมทั้งตองมีการ

จัดโครงการอบรม/สอนเสริมในรายวิชาพื้นฐาน

เพื่อเตรยีมความพรอม 

ดําเนินการตามขอเสนแนะ โดยสาขาวิชาของผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา รวมถึงสาขาอื่นท่ี

เกี่ยวของ ไดแก สาขางานชางเกษตร และสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร เปนตน โดยการเตรียมความพรอม

ของจะทําการจัดสอนวิชาพื้นฐาน ไดแก คณิตศาสตร 

ฟสิกส และเคมี เปนตน 

 

ผลการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวทยิาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งท่ี 58(6/2559) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มคุณสมบัติของผูเขาศึกษา เปนหรือ

เทยีบเทากับคุณสมบัติท่ีกําหนดดวย 

ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ โดยไดกําหนดคุณสมบัติของผู

เขาศึกษา คือ “ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-คณติศาสตรหรือ

เทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา และ

สาขาอื่นที่เกี่ยวของ” 

2. การเตรียมความพรอมสําหรับการรับผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหมีความ

พรอมในการเรียน เน่ืองจากอาจเกิดปญหาที่

ทางหลักสูตรจะมีการเตรียมพรอมนักศึษาโดยการจัด

โครงการอบรมวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร นอกจากนั้นยังไดกําหนดเงื่อนไขของการเขา
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รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

นักศึกษากลุมดังกลาวอาจเรียนไมผานในรายวิชา

พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร 

ศึกษาของผู เขาศึกษาที่ ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร  ตองผานการสอบขอเขียนในรายวิชา 

คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรม ตาม

เกณฑท่ีกําหนด จึงจะไดรับคัดเลือกในการเขาศึกษา ซึ่ง

จะเปนวิธีการในคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพรอมสําหรับ

เขาศึกษาเบื้องตน 

 

ผลการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

จากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งท่ี 127(11/2559) เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

รายละเอยีด/ขอเสนอแนะ รายละเอยีดการปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

ปรับแกชื่อวิชา ใหมีความเหมาะสม ไดแก 

1. วิทยาศาศตรการอาหารสําหรับวิศวกร 

2. การแปรรูปอาหารสําหรับวิศวกร 

3. กระบวนการเพื่อการผลิตพืชและสัตว

สําหรับวิศวกร 

 

ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ โดยไดทําการปรับแกช่ือวิชา

ดังกลาวตามขอเสนอแนะ 

1. วิทยาศาตรการอาหารสําหรับงานวิศวกรรม 

2. การแปรรูปอาหารสําหรับงานวิศวกรรม 

3. กระบวนการเพื่อการผลิตพืชและสัตวสําหรับงาน

วิศวกรรม 
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ตอนที่ 2 ตารางการเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      : หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food 

Engineering 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย        : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

                    :  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering) 

                    :  B.Eng. (Agricultural and Food Engineering) 

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย        : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

                    :  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering) 

                    :  B.Eng. (Agricultural and Food Engineering) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาในหลักสูตรอางอิงพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล รายวิชาในหลักสูตรอางอิงตามมคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553  

วิชาเอก   : 1. เอกวิศวกรรมอาหาร 

                2. เอกวิศวกรรมเกษตร 

วิชาเอก   : 1. เอกวิศวกรรมเกษตร 

                2. เอกวิศวกรรมอาหาร 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร  : วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เสริมสรางองคความรู ตอยอดภูมิ

ปญญาทองถิ่น เพ่ือสรางและพัฒนากระบวนการทางเกษตรและอาหาร ใหมี

ประสิทธภิาพสูงสดุ 

ปรัชญาของหลักสูตร  : วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เสริมสรางองคความรู ตอยอด

ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสรางและพัฒนากระบวนการทางเกษตรและอาหาร ใหมี

ประสิทธภิาพสูงสดุ 

ไมเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของกับงาน

ทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

งานทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระการปรับปรุง 

     2. ผลิตบัณฑติทีม่ีทักษะในการคิด วิเคราะหและสังเคราะห สามารถแกปญหา

พัฒนาองคความรูตอยอดภมูิปญญาทองถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     3. ผลิตบัณฑิตที่มจีรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม สูสังคม 

     2. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการคิด วิเคราะหและสังเคราะห สามารถแกปญหา

พัฒนาองคความรูตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     3. ผลิตบัณฑิตที่มจีรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม สูสังคม 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะรูจักกาลเทศะและทําหนาที่เปนพลเมืองดี

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบตัิตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดวยความซือ่สตัย สุจริตและเสียสละ 

2. มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบตัิสามารถประยุกตใช

ศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึนไปได 

3. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง

ตอเนื่องสามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

พัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

4. คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

5. มมีนุษยสมัพันธและมีความสามารถในการทาํงานรวมกบัผูอืน่ มีทักษะในดาน

การทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผู

มีทัศนคตทิี่ดใีนการทํางาน 

6. มีความสามารถในการตดิตอสือ่สารและการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศและ

ศัพททางเทคนิค ในการตดิตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางด ี

 

หลักสูตร 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 147 หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตร 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 142 หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 

1. จํานวนหนวยกิตรวมต

ลอดหลักสตูรเปนไปตาม 

มคอ.1 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระการปรับปรุง 

    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

         2.1.1 กลุมวิชาภาษา      ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

         2.1.2 กลุมวิชามนษุยศาสตร      ไมนอยกวา   3 หนวยกิต                          

         2.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร           ไมนอยกวา    3 หนวยกิต     

         2.1.4 กลุมวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

         2.1.5 กลุมวิชาเสรมิสรางลกัษณะนสิัย     ไมนอยกวา  2 หนวยกิต 

         2.1.6 วิชาอื่นในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป      ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 111 หนวยกิต 

          2.2.1 วิชาแกน  ไมนอยกวา   65 หนวยกิต 

          2.2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา   40 หนวยกิต 

                 1) เอกบังคับ  ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

                 2) เอกเลือก  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

                 3) วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  6  หนวยกติ 

     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

         2.1.1 กลุมวิชาภาษา                   ไมนอยกวา   15 หนวยกิต 

         2.1.2 กลุมวิชามนษุยศาสตร         ไมนอยกวา   6 หนวยกิต                          

         2.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร         ไมนอยกวา   3 หนวยกิต     

         2.1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

         2.1.5 กลุมวิชาเสริมสรางลกัษณะนสิัย  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 106 หนวยกิต 

          2.2.1 วิชาแกน  ไมนอยกวา   56 หนวยกิต 

          2.2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา   49 หนวยกิต 

                 1) เอกบังคับ  ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 

                 2) เอกเลือก  ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

                 3) วิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7  หนวยกิต 

     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เพิ่มหนวยกิต กลุมวิชา

มนษุยศาสตรจํานวน 3 

หนวยกิต  

3. หมวดวิชาเฉพาะ  

3.1 ลดจาํนวนหนวยกิ

ตรายวิชาแกนออก 

3.2 เพิ่มจํานวนหนวยกิ

ตรายวิชาเอกเลือก 

3.1 เพิ่มหนวยกิตในวิชา

ประสบการณ

ภาคสนาม/สหกจิศึกษา 

 

 

2.2.1 กลุมวิชาแกน 2.2.1 กลุมวิชาแกน  

ทอ.วศ.111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) ENGI111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
ปรับชั่วโมงปฏบิัติและ

ศึกษาดวยตนเอง 

ทอ.วศ.211  วัสดุวศิวกรรม  3(3-0-6) ENGI211 วัสดุวศิวกรรม  3(3-0-6) ไมเปลี่ยนแปลง 

ทอ.วศ.212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-6) ENGI212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
ปรับชั่วโมงปฏบิัติและ

ศึกษาดวยตนเอง 

ทอ.วศ.213 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGI213 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ทอ.วศ.214  สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) ENGI214  สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ทอ.วศ.311 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) ENGI311 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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ทอ.วศ.331 กลศาสตรของไหล 3(2-3-5) ENGI313 กลศาสตรของไหล 3(2-3-5) ปรับรหัสและคําอธบิาย 

ทอ.วศ.341 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) ENGI315 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) ปรับรหัสและคําอธบิาย 

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) MATH118 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

วท.คณ.119 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) MATH119 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

วท.คณ.453 แคลคูลัสชัน้สูง 3(3-0-6) MATH453 แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6) ไมเปลี่ยนแปลง 

วท.คม.111 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) CHEM111 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

วท.คม.112 ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) CHEM112 ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) ไมเปลี่ยนแปลง 

วท.ฟส.117 ฟสิกสวิศวกรรม 1 3(3-0-6) PHYS117 ฟสิกสวศิวกรรม 1 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

วท.ฟส.118 ปฏิบตักิารฟสิกสวิศวกรรม 1 1(0-3-1) PHYS118 ปฏิบตัิการฟสิกสวิศวกรรม 1 1(0-3-1) ไมเปลี่ยนแปลง 

วท.ฟส.212 ฟสิกสวิศวกรรม 2 3(3-0-6) PHYS212 ฟสิกสวศิวกรรม 2 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

วท.ฟส.213 ปฏิบตัิการฟสิกสวิศวกรรม 2 1(0-3-1) PHYS213 ปฏิบตัิการฟสิกสวิศวกรรม 2 1(0-3-1) ไมเปลี่ยนแปลง 

กอ.รก.131 ภูมสิังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลาง  3(3-0-6) AGS131 ภูมสิังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลาง  3(3-0-6) ไมเปลี่ยนแปลง 

กอ.วศ.211 มูลฐานสําหรับวศิวกร 1(1-0-2) AFE211 มูลฐานสําหรับวศิวกร 1(1-0-2) ไมเปลี่ยนแปลง 

กอ.วศ.316 การถายเทความรอนและมวลสาร 3(3-0-6) AFE316 การถายเทความรอนและมวลสาร 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วศ.318 งานชางวิศวกรรม 1(0-2-1) AFE318 งานชางวิศวกรรม 1(0-2-1) ไมเปลี่ยนแปลง 

กอ.วศ.364 ระบบทําความเย็นในอตุสาหกรรม 3(3-0-6) AFE345 ระบบทําความเย็นในอตุสาหกรรม 3(3-0-6) ปรับรหัสและคําอธบิาย 

ทอ.กพ.311 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) - - - ปรับรายวิชาออก 

ทอ.คค.341 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ 3(2-2-5) - - - ปรับรายวิชาออก 

ทอ.วศ.332 กลศาสตรวสัด ุ 3(3-0-6) - - - ปรับรายวิชาออก 

2.2.2 กลุมวิชาเอก 2.2.2 กลุมวิชาเอก  

1) วิชาเอกบังคับ 1) วิชาเอกบังคับ  

วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร  
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กอ.วศ.331 อุทกอุตนุิยมวิทยา  3(3-0-6) AFE331 อุทกอุตนุิยมวิทยา  3(2-3-5) ปรับปรุงคําอธิบาย

รายวิชา และหนวยกิต

ภาคบรรยาย ภาคปฏบิัต ิ

กอ.วศ.332  ปฐพีวิทยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร 3(2-3-5) AFE332  ปฐพีวิทยาสาํหรับวิศวกรรมเกษตร 3(2-3-5) ไมเปลี่ยนแปลง 

กอ.วศ.342 เคร่ืองจักรกลเกษตร 3(2-3-5) AFE342 เคร่ืองจักรกลเกษตร 3(2-3-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วศ.371 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตรและอาหาร 3(2-3-5) AFE371 วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตรและอาหาร 3(2-3-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

เกี่ยวกับการเวนวรรค

ตอนของคําอธิบาย

รายวิชา และเพิ่มเนื้อหา 

กอ.วศ.372 สมบตัทิางกายภาพ และทางวิศวกรรมของผลผลิตทาง

การเกษตรและอาหาร 

3(2-3-5) AFE372 สมบตัทิางกายภาพและทางวิศวกรรมของผลผลิตทางการเกษตร

และอาหาร  

3(2-3-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วศ.373 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ 3(3-0-6) AFE343 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

กอ.วศ.431 ระบบการสํารวจทางการเกษตร  3(2-3-5) AFE431 ระบบการสํารวจทางการเกษตร  3(2-3-5) ไมเปลี่ยนแปลง 

กอ.วศ.465 วิศวกรรมโรงเรือนเกษตร 3(2-2-5) AFE481 วิศวกรรมโรงเรือนเกษตร 3(2-3-5) 
ปรับรหัสวิชา และ

จํานวนชั่วโมภาคปฏบิัต ิ

กอ.วศ.491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1(0-3-1) AFE491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1(0-3-1) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.รก.331  หลักการผลิตพืชและสัตวสําหรับวศิวกร 3(3-0-6) - - - ปรับรายวิชาออก 

กอ.ปฐ.381 หลักการชลประทาน 3(2-2-5) - - - ปรับรายวิชาออก 

กอ.วศ.341 วิศวกรรมรถแทรกเตอรเกษตร 3(3-0-6) - - - 
ปรับเปนรายวิชาเอก

เลือก 

- - - AFE377 
การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร  
3(2-3-5) 

เพิ่มรายวิชานี้เปนเอก

บังคับ 

- - - AFE333  วิศวกรรมชลประทานเบื้องตน  3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 
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- - - AFE432  วิศวกรรมการจัดการทรัพยากรน้ําและที่ดนิ  3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 

วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร  

กอ.วอ.251  กฎหมายมาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยอาหาร 3(3-0-6) FST251  กฎหมาย มาตรฐานและการจดัการความปลอดภัยอาหาร 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วอ.425 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับวิศวกร 3(2-3-5) AFE325 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) ปรับรหัส ชื่อวิชา

คําอธบิาย  กอ.วศ.313  การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 3(2-3-5) AFE377 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร 

3(2-3-5) ปรับรหัส คําอธิบาย 

กอ.วศ.321  หลักวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6) AFE321  หลักวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วศ.322 ปฏิบตัิการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) AFE375 ปฏิบตัิการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3-5) ปรับรหัสวิชา  

กอ.วศ.323 ปฏิบตัิการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-5) AFE376 ปฏิบตัิการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-5) ปรับรหัสและคําอธบิาย 

กอ.วศ.361 วิศวกรรมสุขาภิบาลเบือ้งตน 3(3-0-6) AFE351 วิศวกรรมสุขาภิบาลเบือ้งตน 3(3-0-6) ปรับรหัสและคําอธบิาย 

กอ.วศ.372 คุณสมบัตทิางกายภาพของผลผลติทางการเกษตรและอาหาร  3(2-3-5) AFE372 สมบตัทิางกายภาพและทางวิศวกรรมของผลผลิตทางการเกษตร

และอาหาร 

3(2-3-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วศ.373 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ 3(3-0-6) AFE343 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

กอ.วศ.421 การแปรรูปอาหารสําหรับวิศวกร 3(2-3-5) AFE374 การแปรรูปอาหารสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) ปรับรหัส ชื่อวิชา

คําอธบิาย กอ.วศ.423 การออกแบบโรงงานอาหาร 3(3-0-6) AFE471 การออกแบบโรงงานอาหาร 3(3-0-6) ปรับรหัสและคําอธบิาย 

กอ.วศ.491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1(0-3-1) AFE491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1(0-3-1) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

2) วิชาเอกเลือก 2) วิชาเอกเลือก  

วจ.ศจ.262 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) LOEN241 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

วท.สถ.351 การวิจัยดําเนนิงาน 3(3-0-6) - - - ปรับรายวิชาออก 

กอ.ปฐ.382 การจัดการทรัพยากรดนิและน้าํเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) - - - ปรับรายวิชาออก 

กอ.พอ.351 สถิตสิําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) - - - ปรับรายวิชาออก 

กอ.วศ.324 เคร่ืองมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) AFE344 เคร่ืองมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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กอ.วศ.352 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทางอตุสาหกรรม 3(3-0-6) - - - ปรับรายวิชาออก 

กอ.วศ.353 การจัดการทางวศิวกรรม 3(3-0-6) AFE353 การจัดการทางวศิวกรรม 3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วศ.363 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) AFE354 วิศวกรรมคุณคา 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

กอ.วศ.365 การออกแบบสามมติิขั้นพืน้ฐาน 3(2-2-5) AFE365 การออกแบบสามมติิขั้นพืน้ฐาน 3(3-2-5) 
ปรับหนวยกิตบรรยาย

และปฏบิัต ิ

กอ.วศ.422 วิศวกรรมโรงสีขาว 3(2-3-5) AFE422 วิศวกรรมโรงสีขาว 3(2-3-5) ไมเปลี่ยนแปลง 

กอ.วศ.463  วิศวกรรมการกําจัดของเสีย  3(3-0-6) AFE451 วิศวกรรมการกําจัดของเสีย  3(3-0-6) ปรับรหัส และคําอธบิาย 

กอ.วศ.496 หัวขอเลือกเฉพาะทางวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 1(1-0-2) AFE496 หัวขอเลือกเฉพาะทางวศิวกรรมเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) ปรับหนวยกิต คําอธิบาย 

- - - AFE221 กระบวนการเพื่อการผลิตพืชและสัตวสําหรับงานวศิวกรรม 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 

- - - AFE355 การประกอบธุรกิจอาหารทองถิ่น 3(2-3-5) เปดรายวิชาใหม 

- - - AFE362 พลังงานทดแทนและการออกแบบพลังงานเบือ้งตนในงาน

วิศวกรรม 

3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 

- - - AFE433 การออกแบบระบบทอ และระบบชลประทานภายใตแรงดัน  3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 

- - - AFE452 วิศวกรรมการจัดการพลังงานเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 

- - - AFE472 การแชแข็งอาหารในโรงงานอตุสาหกรรม 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม 

- - - AFE473 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลติภัณฑนม 3(2-3-5) เปดรายวิชาใหม 

2.2.3 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 2.2.3 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา  

1) แผนประสบการณภาคสนาม 1) แผนประสบการณภาคสนาม  

กอ.วศ.392 ฝกประสบการณวิชาชพีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(200) AFE392 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(200) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.วศ.495 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(0-6-3) AFE495 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3(0-6-3) เพิ่มเนือ้หาในคําอธบิาย 

- - - AFE391 เตรียมฝกประสบการณวิชาชพีวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1(0-3-1) เปดรายวิชาใหม 

2) แผนสหกิจศึกษา 2) แผนสหกิจศึกษา  
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กอ.วศ.499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 6(--) AFE499 สหกจิศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 6(--) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

- - - AFE498 เตรียมฝกสหกจิศึกษาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1(0-3-1) เปดรายวิชาใหม 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา   6    หนวยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา   6    หนวยกิต ไมเปลี่ยนแปลง 
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ตอนท่ี 1 สรุปผลการสํารวจความตองการใชหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ไดสํารวจความ

ตองการใชหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 4 กลุม คือ กลุมที ่1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

สายวิทย-คณิต ซึ่งเปนการสํารวจความตองการเขาศึกษาตอในหลักสูตร กลุมท่ี 2 เปนการประเมิน

จากนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรท่ีใชหลักสูตรนี้ในปการศึกษา 2555–

2558 และกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน กลุมที่ 3 เปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร และกลุมท่ี 4 เปน

ผูบังคับบัญชาเบื้องตนของผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรซ่ึงเปนผูใชบัณฑิตโดยตรงผลการสํารวจ

ความตองการใชหลักสูตรมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

1. การสํารวจความตองการใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

และอาหารโดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทย-คณิต 

จากการสํารวจความตองการศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร โดยใชกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิตจาก

โรงเรียนในจังหวัดพษิณุโลกจํานวน 109 คนสําหรับขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอย

ละ 32.11 เพศหญิงรอยละ 67.89 มีชวงอายุระหวาง 17 – 19 ปคิดเปนรอยละ 100.00 โดยผูตอบ

แบบสอบถามกําลังอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิตจากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีใหบริการมี

ความสนใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รอยละ 91.74 ไมสนใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รอย

ละ 8.26 และสนใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหารรอยละ 44.00  

ผลการประ เมินความคิด เห็น ที่ เกี ่ยวของกับปจจัย ในการ เลือกศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สายวิทย-คณิตหลักสูตรมีระดับความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย

และความหมายในแตละหัวขอการประเมินแสดงดังตารางตอไปนี ้

ปจจัยในการเลอืกศึกษาตอ คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

1.คาใชจายตลอดหลักสูตร 3.84 มาก 

2.มีโครงการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กย

ศ.) 
3.94 มาก 

3.รายไดของผูปกครองเพียงพอตอคาใชจายในการศกึษา 3.69 มาก 

4.หลักสูตรเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 3.94 มาก 
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ปจจัยในการเลอืกศึกษาตอ คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย 3.91 มาก 

6.หลักสูตรท่ีศกึษาสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึน้ได 3.91 มาก 

7.สาขาวิชาฯ มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในดานวิชาการ 3.78 มาก 

8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 

การฝกงานและการศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 
3.95 มาก 

9.สาขาวิชาฯ มีระบบการประกันคุณภาพเปนท่ียอมรับในวง

การศกึษา 
3.83 มาก 

10.คณาจารยมีความรูความเช่ียวชาญในวิชาการเฉพาะทาง 4.05 มาก 

11.คณาจารยมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในวงการศึกษา 3.77 มาก 

12.คณาจารยมีคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 4.10 มาก 

13.คณาจารยมีวุฒิปรญิญาเอกจํานวนมาก 3.89 มาก 

14.ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 3.82 มาก 

15.ความสะดวกในการเดนิทางมาเรียน 3.84 มาก 

16.การบริการและจัดสวัสดิการท่ีดีสําหรับนักศึกษา 3.93 มาก 

17.สื่ออุปกรณ เครื่องมือ และหองปฏิบัติการท่ีเพียงพอ ทันสมัย

และพรอมสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.03 มาก 

18.แหลงศึกษาคนควาที่มีความพรอมและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาใชสืบคนขอมูล 
4.02 มาก 

19.อาคารสถานท่ีเรียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอมโดยรวมมี

ความเหมาะสม 
4.13 มาก 

20.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแกนักศึกษา 4.06 มาก 

21.บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารเปนท่ีตองการ

ของตลาดแรงงาน 
3.96 มาก 

22.สามารถนําความรูไปปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาประกอบ

อาชีพอิสระ หรอืสรางรายไดดวยตนเองในอนาคตได 
4.06 มาก 

23.สาขาวิชาที่ เรียนเหมาะสมกับสติปญญาความถนัดและ

ความสามารถ 
4.15 มาก 

24.มหาวิทยาลัยมีการนําความรูทางวิชาการไปเผยแพรชวยเหลือ

ชุมชนในทองถิ่น 
4.02 มาก 
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ปจจัยในการเลอืกศึกษาตอ คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

25.มหาวิทยาลัยอยูใน/ใกลเคียงกับภูมิลําเนาของตัวเอง 4.07 มาก 

หมายเหตุ : ความหมายของคาเฉลี่ยมีเกณฑดังน้ี 

คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอที่ประเมินมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมนินอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวขอที่ประเมินนอยที่สุด 
 

จากการสํารวจความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทย-คณิตจาก

โรงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริการพบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการ ศึกษาตอระดับปริญญา

ตรี คือ สาขาวิชาท่ีเรียนเหมาะสมกับสติปญญาความถนัดและความสามารถคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.15 คะแนน อยูในระดับมาก รองลงมา คอือาคารสถานท่ีเรยีนบรรยากาศและสิ่งแวดลอมโดยรวม

มีความเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.13 คะแนน อยูในระดับมากและคณาจารยมีคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.10 คะแนน อยูในระดับมาก สวนปจจัย

ที่มีความสําคัญนอยท่ีสุดในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี คือ รายไดของผูปกครองเพียงพอตอ

คาใชจายในการศกึษามีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.58 คะแนน อยูในระดับมาก 

 

2. การประเมนิการใชหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

โดยนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตร 

 จากการสงแบบสอบถามไปยังนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปการศึกษา 2555-2558 ทัง้หมด 

33 คน มีผูสงแบบสอบถามกลับท้ังหมด 33 คน คิดเปนรอยละ 100 สําหรับขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 39.39 และเพศหญิงรอยละ 60.61  ที่ชวงอายุระหวาง 17-19 ป 

รอยละ 21.21 และชวงอายุ 20-22 ป คิดเปนรอยละ 78.79 โดยผูทําแบบสอบถามท้ังสิ้นกําลัง

ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 – 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 4 ดาน คือ ดานบริบท

ของหลักสูตร ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตของหลักสูตรมีระดับความ

คิดเห็น คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแตละหัวขอการประเมิน แสดงดังตารางตอไปนี ้
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หัวขอในการประเมิน คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

ดานบรบิทของหลักสูตร     

1.วัตถุประสงคของหลักสูตร     

(1)  สอดคลองกับความตองการของผูเรยีน 4.15 มาก 

(2) เหมาะสมกับหลักสูตร 3.88 มาก 

(3) สามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ 4.09 มาก 

(4) สงเสริมผูเรียนใหมพีฒันาการตามคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 

5 ดานคือความรู คุณธรรมจรยิธรรม ทักษะทางปญญาทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.09 มาก 

2.โครงสรางของหลักสูตร   

(1) เหมาะสมกับหลักสูตร 4.03 มาก 

(2) เหมาะสมกับจํานวนหนวยกติ 3.85 มาก 

(3) เหมาะสมตอการจัดวิชาสมัพนัธและ วชิาเฉพาะ (เอกบังคับ เอก

เลอืก) 
4.03 มาก 

3.เนื้อหาวชิาของหลักสูตร   

(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร 4.06 มาก 

(2) เพียงพอตอการจดักิจกรรมท่ีจะสงผลตอการพฒันาคณุลักษณะ

ผูสําเร็จการศึกษาไดตามวัตถปุระสงคของหลักสูตร 
4.06 มาก 

(3) สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 3.97 มาก 

(4) ตรงตามความตองการของผูเรียน 4.21 มาก 

ดานปจจัยเบื้องตน   

(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานทีเ่รียน 4.38 มาก 

(2) ความเพียงพอและคุณภาพสือ่อุปกรณการเรียนการสอน 4.00 มาก 

(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหลงวทิยาการทีส่งเสรมิการจดัการ

เรียนการสอน 4.03 
มาก 

(4) ความเพยีงพอและความพรอมของหนังสือ/ตาํรา/งานวจิยัท่ีใชใน

การศึกษาคนควา 3.91 
มาก 

(5) ความเหมาะสมคณุสมบตัขิองนักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสูตร 3.91 มาก 
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หัวขอในการประเมิน คาเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 

(6) ความเหมาะสมคณุสมบตัขิองอาจารยผูสอน 4.30 มาก 

ดานกระบวนการ   

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

(1) มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค และกําหนดกิจกรรมการเรยีนการ

สอนในแตละรายวชิา 
4.18 มาก 

(2) มีวิธีการจัดการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับ

เนือ้หาวชิา 
4.18 มาก 

(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสรมิใหผูเรียนมพีฒันาการตาม

คุณลักษณะของผูสาํเร็จการศกึษาที่พึงประสงค 5 ดาน 
4.15 มาก 

(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายในแตละรายวิชา 3.88 มาก 

(5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนการสอน เชน ปฐมนเิทศ กฬีา

สัมพันธ การศึกษาดูงาน เปนตน 
4.03 มาก 

(6) มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจดักิจกรรมการเรยีน

การสอน 
4.09 มาก 

(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหวางอาจารยและนักศึกษา 4.27 มาก 

2.การวัดและประเมนิผลการศึกษา   

(1) มีการชี้แจงเกณฑการวดัและประเมินผลในแตละรายวชิาใหทราบ 4.30 มาก 

(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมนิผล 4.15 มาก 

ดานผลผลิต   

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา 4.30 มาก 

(2) ระยะเวลาที่ใชในการสําเรจ็การศึกษาสอดคลองกับหลกัสูตร 4.24 มาก 

(3) คุณภาพในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 4.03 มาก 

(4) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
4.06 มาก 

หมายเหต ุ: ความหมายของคาเฉลี่ยมีเกณฑดังนี้ 

คะแนน  4.50-5.00 หมายถงึ  มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินมากทีสุ่ด 

  3.50-4.49 หมายถงึ  มีความคิดเห็นในหัวขอที่ประเมินมาก 

  2.50-3.49 หมายถงึ  มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินปานกลาง 

  1.50-2.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นในหัวขอที่ประเมินนอย 

  1.00-1.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมนินอยที่สุด 
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 จากการสํารวจความพึงพอใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร พบวาดานบริบท

ของหลักสูตร นักศึกษาท่ีใชในหลักสูตรน้ีมีความเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรดังกลาวมีความ

เหมาะสม โดยท่ีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.88 คะแนน ซึ่งอยูในระดับมาก และโครงสรางของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมที่คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.03 คะแนน อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

นอกจากนี้ไดมีขอเสนอแนะใหทางหลักสูตรเพิ่มรายวิชาวิชาเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรียหรือเคมี รวมถึง

เพิ่มการเรยีนรูเก่ียวกับเครื่องจักรที่จะนําไปใชในงานจริงมากข้ึน 

 ดานปจจัยเบื้องตน นักศึกษาท่ีใชหลักสูตรนี้มีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมของ

อาคารสถานที่เรียน คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 คะแนน อยูในระดับมาก รวมถึงมีขอเสนอแนะให

ทางหลักสูตรจัดหาอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับการทดลอง หนังสือ แหลงขอมูลเพื่อการคนควา 

ใหเพียงพอตอการเรยีนการสอนมากขึ้น  

 ดานกระบวนการ นักศกึษาที่ใชหลักสูตรนี้มีความเห็นวา การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน  

มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชา อยูใน

ระดับมาก ที่คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.18  คะแนน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน  

เชน ปฐมนิเทศ กีฬาสัมพันธ การศึกษาดูงาน เปนตน ที่คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.00 คะแนน ซึ่งอยู

ในระดับมาก และมีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.09 คะแนน นอกจากนั้นคาคะแนนเฉล่ียดานความเหมาะสมของ

สัมพันธภาพระหวางอาจารยและนักศึกษาเทากับ 4.27 คะแนน ซึ่งอยูในระดับมากเชนกัน สวนการ

วัดและประเมินผลการศึกษาพบวา มีการช้ีแจงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให

ทราบ และความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล ท่ีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 และ 4.15 

คะแนน ตามลําดับ ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  

 ดานผลผลิต นักศึกษาที่ใชหลักสูตรนี้มีความเห็นวาระยะเวลาท่ีใชในการสําเร็จการศึกษา

สอดคลองกับหลักสูตรและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร มีผลการประเมินอยูในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24 และ 4.06 คะแนน 

ตามลําดับ ทั้งนี้มีขอเสนอแนะใหทางหลักสูตรผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและมีความพรอมในการ

ประกอบวิชาชพีตอไป 
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3. การประเมนิการใชหลักสูตรววิิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร โดยผูสําเร็จการศกึษา 

จากการสงแบบสอบถามไปยังผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ศึกษาในระหวางป

การศึกษา 2551-2554 จํานวน 21 คน มีผูสงแบบสอบถามกลับท้ังหมด 12  คน คิดเปนรอยละ 

66.67 สําหรับขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 42.85 เพศหญิงรอยละ 57.15 มี

ชวงอายุอยูระหวา ง  20 – 25 ป คิด เปนรอยละ  100.00 โดยพบวาหลังจากที่ สํา เร็จ

การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําทันที คิดเปนรอยละ 

78.57 ยังไมไดทํางานคิดเปนรอยละ 14.29 และศึกษาตอคิดเปนรอยละ 7.14 โดยทํางานใน

บริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 81.81 และประกอบธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 18.18 ของผูที่ไดงาน

ทําหลังสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวาผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้รอยละ 75.00 ไดใช

ความรูที่ไดรับจากการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร มาปรับปรุงและประยุกตในใชการทํางานผูสําเร็จการศึกษาทํางานตรงกับสายงานที่เรียน 

คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารคิดเปนรอยละ 72.73 และทํางานไมตรงกับสายงานที่

เรยีน คิดเปนรอยละ 27.27 

ผลการประเมินความคิดเห็น ที่ เกี่ยวของกับหลักสูตร ซึ่ งมีการประเมิน 4 ดาน 

คือ ดานบริบทของหลักสูตร ดานปจจัยเบ้ีองตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิตของหลักสูตร และ

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับจากการศึกษาหลักสูตรนี้ มีระดับความคิดเห็น คะแนน

เฉลี่ย และความหมายในแตละหัวขอการประเมิน แสดงดังตารางตอไปนี ้

หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

ดานบรบิทของหลักสูตร   

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 4.25 มาก 

(1) สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 4.00 มาก 

(2) เหมาะสมกับหลักสูตร 4.00 มาก 

(3) สามารถนําไปปฏบิัติไดจริง 4.25 มาก 

(4) สงเสริมผูเรียนใหมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึง

ประสงค 5 ดานคือ ความรู คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญญาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.50 มากที่สุด 

2. โครงสรางของหลักสูตร   
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หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

(1) เหมาะสมกับหลักสูตร 4.25 มาก 

(2) เหมาะสมของจํานวนหนวยกติ  4.00 มาก 

(3) เหมาะสมตอการจัดหมวดวิชาสัมพันธและวิชาเฉพาะ (เอกบังคับ เอก

เลือก) 
4.25 มาก 

3. เน้ือหาวิชาของหลักสูตร 3.75 มาก 

(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร 3.75 มาก 

(2) เพียงพอตอการจัดกิจกรรมที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูสําเร็จ

การศึกษาไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.00 มาก 

(3) สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 4.25 มาก 

(4) ตรงตามความตองการของผูเรียน 4.25 มาก 

ดานปจจัยเบื้องตน   

(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีเรียน 4.25 มาก 

(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 4.00 มาก 

(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหลงวิทยาการที่สงเสริมการจัดการเรียน

การสอน 
4.00 มาก 

(4) ความเพียงพอและความพรอมของหนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใชในการ

คนควา 
3.75 มาก 

(5) ความเหมาะสมดานคุณสมบัติของนักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสูตร 3.75 มาก 

(6) ความเหมาะสมดานคุณสมบัติของอาจารยผูสอน 4.25 มาก 

ดานกระบวนการ   

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

(1) มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค และกําหนดกจิกรรมการเรียนการสอนใน

แตละรายวชิา 
4.50 มากที่สุด 

(2) มีวธิีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนือ้หาวิชา 4.25 มาก 

(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู เรียนมีพัฒนาการตาม

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 5 ดาน 
4.25 มาก 

(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแตละรายวชิา 4.00 มาก 

(5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน เชน ปฐมนิเทศ การศึกษาดู

งาน เปนตน 
4.25 มาก 
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หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

(6) มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
4.50 มากที่สุด 

(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหวางอาจารยและนักศึกษา 4.50 มากที่สุด 

2.การวัดและประเมินผลการศึกษา   

(1) มีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหทราบ 4.25 มาก 

(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล 4.25 มาก 

ดานผลผลติ   

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษา 4.25 มาก 

(2) ระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร 4.25 มาก 

(3) คุณภาพในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 4.00 มาก 

(4) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
4.25 มาก 

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับจากการศึกษาหลักสูตรน้ี   

(1) มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.50 มากที่สุด 

(2) สามารถนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกตใชในการทํางาน 

ประกอบอาชีพ และการวจิัย 
4.25 มาก 

(3) สามารถนําความรูจากผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
4.00 มาก 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
4.50 มากที่สุด 

(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับขององคกรและสังคม และยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น 
4.25 มาก 

(6) สามารถคิดวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขไดอยางเปนระบบ 4.50 มากที่สุด 

(7) สามารถบูรณาการองคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษารวมกับภูมิปญญา

ทองถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชในงานได 
4.00 มาก 

(8) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.25 มาก 

(9) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นได 4.00 มาก 

(10) มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 4.00 มาก 

(11) สามารถนําเสนอความรูเชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
4.00 มาก 
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หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

(12) ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณโลก และ

ขอมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.25 มาก 

หมายเหตุ : ความหมายของคาเฉลี่ยมีเกณฑดังน้ี 

คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอที่ประเมินมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมนินอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมนินอยที่สุด 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร พบวา ดานบริบทของหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษาที่ใชหลักสูตรน้ีมี

ความเห็นวา หลักสูตรมีการสงเสรมิผูเรยีนใหมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 5 

ดาน คือ ความรู คุณธรรมจรยิธรรม ทักษะทางปญญาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.50 คะแนน สวนโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม

ของจํานวนหนวยกิตและตอการจัดหมวดวิชาสัมพันธและวิชาเฉพาะ (เอกบังคับ เอกเลือก) อยูใน

ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน และมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพียงพอตอการจัด

กิจกรรมที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน นอกจากนี้มีขอเสนอแนะใหทางหลักสูตรเนน

การฝกปฏิบัติในมากขึ้น และรายวิชาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมท้ังเนื้อหาใน

วิชาเอกเนนความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

ดานปจจัยเบ้ืองตน ผูสําเร็จการศึกษาที่ใชหลักสูตรนี้มีความเห็นวา หลักสูตรมีความ

เหมาะสมคุณสมบัติของอาจารยผูสอน อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน และมี

ขอเสนอแนะใหทางหลักสูตรจัดหาอุปกรณ เครื่องมือใหเพียงพอตอการเรียนการสอนและมี

เทคโนโลยีที่คลายคลึงกับในการใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ดานกระบวนการ ผูสําเร็จการศึกษาที่ใชหลักสูตรนี้มีความเห็นวา ภาพรวมของการจัด

กจิกรรมการเรียนทัง้หมดของหลักสูตรอยูในระดับมาก  
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ดานผลผลิต ผูสําเร็จการศกึษาท่ีใชหลักสูตรน้ีมีความเห็นวา ความเหมาะสมของระยะเวลา

ที่ใชในการสําเร็จการศึกษาและระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร อยูใน

ระดับมาก เฉล่ียเทากับ 4.25 คะแนน  

 

4. การประเมนิผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร โดยผูบังคับบัญชาเบื้องตนของผูสําเร็จการศกึษา 

จากการสงแบบสอบถามไปยังผูบังคับบัญชาเบ้ืองตนของผูสําเร็จการศึกษาวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป

การศึกษา 2551 - 2554 จํานวน 16 คน มีผูสงแบบสอบถามกลับท้ังหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 

37.50 โดยผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 33.33 เพศหญิงรอยละ 66.67 มีชวงอายุ

นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 50.00 อายุระหวาง 31 - 45 ป คิดเปนรอยละ 33.33 

และมีชวงอายุระหวาง 41-45 ป คิดเปนรอยละ 16.67 โดยผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษา

สูงสุดในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 83.33 และระดับปริญญาโทคิดเปนรอยละ 16.67 และ

ทํางานในบริษัทเอกชนรอยละ 100.00  

 สวนผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

นี ้  โ ด ย ผูบังคับบัญชาเบื้องตน แสดงเปนระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคะแนนเฉล่ียและ

ความหมายในแตละหัวขอการประเมิน แสดงดังตารางตอไปนี ้

หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

1. มีความรู ความเขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตอง 4.50 มากที่สุด 

2. สามารถการประยุกตใชความรูในศาสตรตางๆ ที่เรียนได 3.83 มาก 

3. มีความสามารถในการสื่อสารและทาํงานกับบุคคลอื่นไดทุกระดับ 3.67 มาก 

4. ใหคําแนะนาํ/คําปรึกษา/ขอคิดเหน็/ขอเสนอแนะทางวิชาการเพื่อพฒันา

งาน 3.83 มาก 

5. สามารถปฏิบตัิงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 4.00 มาก 

6. มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน 4.17 มาก 

7.มีความสามารถในการพฒันาตนเอง 4.17 มาก 

8. มีความสามารถในการพฒันาสังคม 4.17 มาก 

9. มีความรับผดิชอบตองาน 4.50 มากที่สุด 

10. มีความคดิรเิริ่มสรางสรรค 4.00 มาก 

11. มีมนุษยสมัพันธ ยิม้แยมแจมใส 4.67 มากที่สุด 
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หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

12. มีความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน 4.17 มาก 

13. มีน้ําใจ เอือ้เฟอเผื่อแผ 4.50 มากที่สุด 

14. มีความอดทนสูงาน 4.33 มาก 

15. มีความเชือ่มั่นในตนเอง 3.83 มาก 

16. มีความยดืหยุนในการปฏบิัติงาน 4.00 มาก 

17. มรีะเบียบวนิัยในการปฏิบตัิงาน 3.83 มาก 

18. มีลักษณะการเปนผูนําหรอืผูตามทีด่ ี 3.83 มาก 

19. มีความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 4.17 มาก 

20. มีความสามารถในการทาํงานกลุม 4.17 มาก 

21. ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น 4.17 มาก 

22. มีความกลาในการแสดงความคดิเห็น 3.67 มาก 

23. มีความตั้งใจมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 4.17 มาก 

24. มีการวางแผนการปฏิบัตงิาน 4.00 มาก 

25. ใหความรวมมือกับหนวยงานในทุกๆ ดาน 4.50 มากที่สุด 

26. ตรงตอเวลา 4.33 มาก 

27. มีความซือ่สัตย 4.83 มากที่สุด 

28. ปฏบิัตตินอยูในระเบยีบของหนวยงาน 4.50 มากที่สุด 

29. มีความเสียสละ 4.50 มากที่สุด 

30. มีความออนนอม 4.33 มาก 

31. รูจักประนีประนอม 4.50 มากที่สุด 

32. แตงกายสุภาพเรยีบรอย 3.67 มาก 

33. มีการกระตือรือรน ใฝหา หรือเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ 4.17 มาก 

34. มีทัศนคติที่ดตีอเพื่อนรวมงาน 4.00 มาก 

35. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร เพื่อจัดการขอมลู 3.83 มาก 

36. มีวจิารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 4.00 มาก 

37. มีความสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ีสถานการณโลก และขอมลูขาวสารเพื่อการพฒันางาน 
3.67 มาก 

38. สามารถนําเทคนิคทางสถติิหรือคณิตศาสตรมาใชในการวเิคราะหและ

เสนอแนวทางแกไขปญหาในงานได 
3.50 มาก 

39. มีจิตสํานึกและปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชพี 4.33 มาก 
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หมายเหตุ : ความหมายของคาเฉลี่ยมีเกณฑดังน้ี 

คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอที่ประเมินมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมินปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมนินอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวขอท่ีประเมนินอยที่สุด 

 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.56 คะแนน ใน 9 

ดานคือ มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ ย้ิมแยมแจมใส มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ  มีความรับผิดชอบ

ตองาน มีความรู ความเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง  ใหความรวมมือกับหนวยงาน

ในทุกๆ ดาน ปฏิบัติตนอยูในระเบียบของหนวยงาน มีความเสียสละ และรูจักประนีประนอม

นอกจากน้ีพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจภาพรวมในดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.00 โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความสามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตรมาใชในการวิเคราะหและเสนอแนวทางแกไขปญหาในงานไดมีคานอยท่ีสุด มีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 3.50 

นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาเบ้ืองตนของผูสําเร็จการศึกษาตองการผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรู

ความสามารถ ดังนี ้

1) มีภาวะความเปนผูนําท่ี กลาคิด กลาแสดงออก และการตัดสินใจ 

2) มีทักษะการสื่อสารท่ีด ี

3) สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาหนวยงานได 

4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวดานความปลอดภัยอาหารและการประมวลผลทางสถติิ 
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ตอนท่ี 2 ตัวอยางแบบสํารวจความตองการใชหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 

1. แบบสํารวจความตองการใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร โดยนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทย-คณติ 

 

แบบสํารวจความตองการศึกษาตอระดับปรญิญาตรวีิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คําช้ีแจง แบบสํารวจฉบับนี้จัดทําขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการศึกษาตอหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เพื่อนําขอมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตาม

มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ( ) และกรอกขอความลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ  ( ) ชาย     ( ) หญิง 

2. อายุ ( ) 17 - 19 ป   ( ) 20 - 22 ป  

( ) 23 - 25 ป   ( ) มากกวา 25 ป 

3. จังหวัดภูมิลําเนาเดิม………………………………….………………………………….………… 

4. ทานสนใจท่ีจะศึกษาตอระดับปริญญาตรี หรอืไม 

( ) สนใจ     ( ) ไมสนใจ 

5. ถาทานสนใจที่จะศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรท่ีคาดวาจะศึกษาตอ 

( ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

( ) หลักสูตรอื่นท่ีไมใชวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

ตอนที่ 2 ปจจัยในการเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรีมากนอยเพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย ในชองระดับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
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ปจจัยในการเลือกศกึษาตอ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1.คาใชจายตลอดหลักสูตร      

2.มีโครงการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)      

3.รายไดของผูปกครองเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา      

4.หลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน      

5.หลักสูตรมคีวามหลากหลายและทันสมัย      

6.หลักสูตรท่ีศึกษาสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนได      

7.สาขาวิชาฯ มีชือ่เสยีงเปนที่ยอมรับในดานวิชาการ      

8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การ

ฝกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
     

9.สาขาวิชาฯ มีระบบการประกันคุณภาพเปนท่ียอมรับในวงการศึกษา      

10.คณาจารยมคีวามรูความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง      

11.คณาจารยมีชื่อเสยีงเปนที่ยอมรับในวงการศึกษา      

12.คณาจารยมคีุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ      

13.คณาจารยมวีุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก      

14.ความมีชื่อเสยีงของมหาวิทยาลัย      

15.ความสะดวกในการเดนิทางมาเรียน      

16.การบริการและจัดสวัสดิการท่ีดีสําหรับนักศึกษา      

17.สื่ออุปกรณ เคร่ืองมือ และหองปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัยและ

พรอมสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 
     

18.แหลงศึกษาคนควาที่มีความพรอมและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

สบืคนขอมูล 
     

19.อาคารสถานที่ เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดลอมโดยรวมมีความ

เหมาะสม 
     

20.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแกนักศึกษา      

21.บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงาน 
     

22.สามารถนําความรูไปปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาประกอบอาชีพ

อิสระ หรือสรางรายไดดวยตนเองในอนาคตได 
     

23.สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปญญาความถนัดและความสามารถ      

24.มหาวิทยาลัยมีการนําความรูทางวิชาการไปเผยแพรชวยเหลือชุมชน

ในทองถิ่น 
     

25.มหาวิทยาลัยอยูใน/ใกลเคยีงกับภูมิลําเนาของตัวเอง      
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2. แบบการประเมินการใชหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร โดยนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตร 

 

แบบสอบถามนักศกึษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง  

จังหวัดพษิณุโลก 

คํา ช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความคิดเห็นของทาน เพื่อความสมบูรณของขอมูลท่ีจะนําไปใช

ในการนําเสนอ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา

แบบสอบถามนี ้แบงออกเปน 3 ตอนคือ   

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ( ) และกรอกขอความลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ   ( ) ชาย    ( ) หญิง 

2. อายุ  ( ) 17 - 19 ป   ( ) 20 - 22 ป  

 ( ) 23 - 25 ป   ( ) มากกวา 25 ป  

3. กําลังศึกษาในชัน้ปท่ี 

( ) ช้ันปท่ี 1    ( ) ชั้นปที่ 2  ( ) ชัน้ปท่ี 3  ( ) ช้ันปท่ี 4 
 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

หัวขอในการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานบริบทของหลักสูตร      

1.วัตถุประสงคของหลักสูตร      
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หัวขอในการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

(1) สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      

(2) เหมาะสมกับหลักสูตร      

(3) สามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง      

(4) สงเสริมผู เรียนใหมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษา 5 ดานคือความรู คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญญาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

2.โครงสรางของหลักสูตร      

(1) เหมาะสมกับหลักสูตร      

(2) เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต      

(3) เหมาะสมตอการจัดวิชาสัมพันธและ วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ เอก

เลอืก) 

     

3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร      

(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร      

(2) เพียงพอตอการจัดกิจกรรมท่ีจะสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูสําเร็จการศึกษาไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

(3) สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน      

(4) ตรงตามความตองการของผูเรียน      

ดานปจจัยเบ้ืองตน      

(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน      

(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณการเรียนการสอน      

(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหลงวิทยาการที่สงเสริมการ

จัดการเรียนการสอน 

     

(4) ความเพียงพอและความพรอมของหนังสอื/ตํารา/งานวิจัยที่ใชใน

การศึกษาคนควา 

     

(5) ความเหมาะสมคุณสมบัติของนักศึกษากอนเขาศึกษาใน

หลักสูตร 

     

(6) ความเหมาะสมคุณสมบัติของอาจารยผูสอน      

ดานกระบวนการ      

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
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หัวขอในการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

(1) มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค และกําหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนในแตละรายวิชา 

     

(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา 

     

(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการตาม

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 5 ดาน 

     

(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแตละ

รายวชิา 

     

(5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน เชน ปฐมนิเทศ 

กีฬาสัมพันธ การศึกษาดูงาน เปนตน 

     

(6) มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

     

(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหวางอาจารยและนักศึกษา      

2.การวัดและประเมนิผลการศึกษา      

(1) มีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหทราบ      

(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมนิผล      

ดานผลผลิต      

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา      

(2) ระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร      

(3) คุณภาพในการปฏิบัตงิานของผูสําเร็จการศึกษา      

(4) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

     

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

คําช้ีแจง ทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร ในดานตางๆตอไปน้ี อยางไรบาง 

1. บรบิทของหลักสูตรในดานของวัตถุประสงคโครงสราง และเน้ือหาวิชาของหลักสูตร 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. ปจจัยเบื้องตนของหลักสูตรในดานของอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณเรียนการสอน แหลง

วิทยาการเพื่อจัดการเรียนการสอนหนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใชในการคนควาคุณสมบัติของ

นักศึกษาและคุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การดําเนินการหลักสูตรในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

การศกึษา 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

4. คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึน้กับนักศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานอื่นๆ 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
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3. แบบการประเมนิการใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร โดยผูสําเร็จการศกึษา 
 

แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปรดตอบ

แบบสอบถามทุกขอตามความคิดเห็นของทาน เพื่อความสมบูรณของขอมูลท่ีจะนําไปใชในการ

นําเสนอ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา 

แบบสอบถามนี ้แบงออกเปน 3 ตอน คอื  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษา 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษา 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ( ) และกรอกขอความลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ   ( ) ชาย    ( ) หญงิ 

2. อายุ   ( ) 20 - 25 ป   ( ) 26 - 30 ป  

( ) 31 - 35 ป   ( ) มากกวา 35 ป 

3. สถานภาพการทํางานปจจุบัน 

( ) ทํางานแลว  ( ) ยังไมไดทํางาน  ( ) กําลังศึกษาตอ 

4. อาชพีท่ีทานทําในปจจุบัน 

ตําแหนงงาน…………………………………………………………………………………..... 

ลักษณะงาน…………………………………………………………………………………….. 

ช่ือหนวยงาน…………………………………………………………………………………... 

ประเภทหนวยงาน ( ) ราชการ  ( ) รัฐวิสาหกจิ  ( ) เอกชน 

   ( ) ธุรกิจสวนตัว  ( ) อื่นๆ ………………………………………….. 

5. งานท่ีทานทําในปจจุบันใชความรูและคุณวุฒิที่ไดรับจากการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

( ) ใช   ( ) ไมใช เพราะ……………………………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

หัวขอในการประเมนิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานบริบทของหลักสูตร      

1.วัตถุประสงคของหลักสูตร      

(1) สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      

(2) เหมาะสมกับหลักสูตร      

(3) สามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง      

(4) สงเสริมผูเรียนใหมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่

พึงประสงค 5 ดานคือ ความรู คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญญาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

2.โครงสรางของหลักสูตร      

(1) เหมาะสมกับหลักสูตร      

(2) เหมาะสมของจํานวนหนวยกติ      

(3) เหมาะสมตอการจัดหมวดวิชาสัมพันธและวิชาเฉพาะ (เอกบังคับ เอก

เลอืก) 

     

3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร      

(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร      

(2) เพียงพอตอการจัดกิจกรรมที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะ

ผูสําเร็จการศึกษาไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

(3) สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน      

(4) ตรงตามความตองการของผูเรียน      

ดานปจจัยเบ้ืองตน      

(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน      

(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณการเรียนการสอน      

(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหลงวิทยาการที่สงเสริมการจัดการ

เรียนการสอน 

     

(4) ความเพียงพอและความพรอมของหนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใชในการ

คนควา 

     

(5) ความเหมาะสมดานคุณสมบัตขิองนักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสูตร      
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หัวขอในการประเมนิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

(6) ความเหมาะสมดานคุณสมบัตขิองอาจารยผูสอน      

ดานกระบวนการ      

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

(1) มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค และกําหนดกจิกรรมการเรียนการสอน

ในแตละรายวิชา 

     

(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาวิชา      

(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู เรียนมีพัฒนาการตาม

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 5 ดาน 

     

(4) มีวิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายในแตละรายวิชา      

(5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน เชน ปฐมนิเทศ การศึกษา

ดูงาน เปนตน 

     

(6) มีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอน 

     

(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหวางอาจารยและนักศึกษา      

2.การวัดและประเมนิผลการศึกษา      

(1) มีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหทราบ      

(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมนิผล      

ดานผลผลิต      

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษา      

(2) ระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร      

(3) คุณภาพในการปฏิบัตงิานของผูสําเร็จการศึกษา      

(4) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

     

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับจากการศึกษาหลักสูตรนี ้      

(1) มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาท่ีศึกษา      

(2) สามารถนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกตใชในการทํางาน 

ประกอบอาชีพ และการวิจัย 

     

(3) สามารถนําความรูจากผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

     

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชพี 
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หัวขอในการประเมนิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับขององคกรและสังคม และยอมรับ

ฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

     

(6) สามารถคิดวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขไดอยางเปนระบบ      

(7) สามารถบูรณาการองคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษารวมกับภูมิปญญา

ทองถิ่นและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของเพ่ือประยุกตใชในงานได 

     

(8) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย      

(9) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนได      

(10) มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง      

(11) สามารถนําเสนอความรูเชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

     

(12) ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณโลก และ

ขอมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

คําช้ีแจง ทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร ในดานตางๆ ตอไปนี้ อยางไรบาง 

1. บริบทของหลักสูตรในดานของวัตถุประสงค โครงสราง และเน้ือหาวิชาของหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปจจัยเบ้ืองตนของหลักสูตรในดานของอาคารสถานท่ี สื่ออุปกรณเรียนการสอน แหลงวิทยาการ

เพื่อจัดการเรียนการสอน หนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใชในการคนควา คุณสมบัติของนักศึกษา และ

คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การดําเนินการหลักสูตรในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

การศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ผลผลิตของหลักสูตรในดานของระยะเวลาสําเร็จการศึกษา และคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึน้กับนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิในดานอืน่ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณอยางสูงในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
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4. แบบการประเมนิผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร โดยผูบังคับบัญชาเบื้องตนของผูสําเร็จการศกึษา 
 

แบบสอบถามผูใชบัณฑติตอคุณภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 

จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 
 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปรดตอบ

แบบสอบถาม ทุกขอตามความคิดเห็นของทาน เพื่อความสมบูรณของขอมูลท่ีจะนําไปใชในการ

นําเสนอเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ แบบสอบถามนีแ้บงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิต 

  ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศกึษา 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิต 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ( ) และกรอกขอความลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

ชื่อหนวยงาน…………………………………………………………………………………………… 

1. เพศ (  ) ชาย    (  ) หญิง 

2. อายุ (  ) นอยกวา 30 ป  (  ) 31 - 35 ป  

 (  ) 36 - 40 ป   (  ) 41-45 ป 

 (  ) 46 - 50 ป   (  ) 51-55 ป 

 (  ) 56 - 60 ป   (  ) มากกวา 61 ป 

3. ลักษณะของหนวยงาน 

(  ) หนวยงานราชการ  ( ) บรษิัทเอกชน  (  ) รัฐวสิาหกจิ   

    (  ) ธนาคาร / สถาบันการเงิน (  ) อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………. 

4. ตําแหนงของทานในหนวยงาน 

(  ) ผูจัดการ   (  ) ผูอํานวยการ (  ) หัวหนาหนวยงาน 

 (  ) เพื่อนรวมงาน  (  ) อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………..…………………… 

5. วุฒกิารศึกษาสูงสุดของทาน 

(  ) ปรญิญาตร ี   (  ) ปรญิญาโท  (  ) ปริญญาเอก 
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6. ผูใตบังคับบัญชาของทาน ปฏิบัติงานในตําแหนง……………………………………………… 

7. ผูใตบังคับบัญชาของทาน ไดทํางานตรงสายงานที่เรียน (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 

(  ) ตรงสายงาน   (  ) ไมตรงสายงาน 

8. ระยะเวลาท่ีบัณฑิตทํางานอยูกับหนวยงานของทาน 

(  ) นอยกวา 6 เดือน   (  ) 6 เดือน –1 ป 

(  ) มากกวา 1 ป   (  ) อื่นๆ โปรดระบุ………………… 

ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศกึษา 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

หัวขอในการประเมนิ 

ระดับคุณภาพในการปฏบัิติงาน 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

มาก 

5 4 3 2 1 

1.มีความรู ความเขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตอง      

2.สามารถการประยุกตใชความรูในศาสตรตางๆ ที่เรียนได      

3.มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานกับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับ      

4.ใหคําแนะนํา/คําปรึกษา/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะทางวิชาการเพื่อพัฒนา

งาน 

     

5.สามารถปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสทิธภิาพ      

6.มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน      

7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง      

8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม      

9.มีความรับผิดชอบตองาน      

10.มีความคดิรเิร่ิมสรางสรรค      

11.มีมนุษยสัมพันธ ย้ิมแยมแจมใส      

12.มีความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัตงิาน      

13.มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ      

14.มีความอดทนสูงาน      

15.มีความเชื่อมั่นในตนเอง      

16.มีความยืดหยุนในการปฏิบัตงิาน      

17.มีระเบยีบวินัยในการปฏิบัตงิาน      

18.มีลักษณะการเปนผูนําหรอืผูตามท่ีดี      

19.มีความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย      

20.มีความสามารถในการทํางานกลุม      

21.ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น      
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หัวขอในการประเมนิ 

ระดับคุณภาพในการปฏบัิติงาน 

ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

มาก 

5 4 3 2 1 

22.มีความกลาในการแสดงความคดิเห็น      

23.มีความตัง้ใจมุงมั่นในการปฏิบัตงิาน      

24.มีการวางแผนการปฏิบัตงิาน      

25.ใหความรวมมือกับหนวยงานในทุกๆ ดาน      

26.ตรงตอเวลา      

27.มีความซื่อสัตย      

28.ปฏิบัตตินอยูในระเบียบของหนวยงาน      

29.มีความเสยีสละ      

30.มีความออนนอม      

31.รูจักประนปีระนอม      

32.แตงกายสุภาพเรียบรอย      

33.มีการกระตอืรือรน ใฝหา หรือเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ      

34.มีทัศนคตทิี่ดตีอเพ่ือนรวมงาน      

35.มีความสามารถในการใชคอมพวิเตอร เพื่อจัดการขอมูล      

36.มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม      

37. มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี สถานการณโลก และขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนางาน 

     

38.สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรมาใชในการวิเคราะหและ

เสนอแนวทางแกไขปญหาในงานได 

     

39.มีจิตสํานกึและปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ      

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 

คําชี้แจง โปรดระบุความรู ความสามารถ และคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามความ

ตองการของทานและหนวยงาน 

1. ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบพระคุณอยางสูงในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
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พิมพสําเนา  

 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2549 

****************************** 
 

เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนไปดวย

ความเรียบรอยสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ

คุณภาพสอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน

คราวประชุมครัง้ที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549" 

ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549 เปนตนไป  

ขอ 3 บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับ

นี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามขอบังคับนี ้

การตีความ การวินิจฉัยปญหา อธิการบดีจะขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพื่อ

ประกอบการพิจารณาก็ได 

ขอ 5 ในขอบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

“สภาวิชาการ” หมายความวา   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ

หรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวทิยาลัยท่ีเปนสวนราชการตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ วาดวยการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนท่ีปรึกษาเกี่ยว 

กับการศกึษาของนักศึกษา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวทิยาลัย 

“ปการศึกษา” หมายความวาระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายนของปหนึ่งถึงวันที่ 31

พฤษภาคมของปถัดไปเปนหนึ่งปการศึกษา 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 

15 สัปดาห 

“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความวา ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน 1 ภาคการศกึษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลาศึกษา

ไมนอยกวา 12 สัปดาห 

 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 

 

ขอ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนักศึกษา   

สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเวนแตหลักสูตรการศึกษา

ตอเน่ืองจะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีเทียบเทา 

ขอ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเปนนักศึกษา 

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเปนคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูท่ีไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทา

หรือผูไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เขาเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึง

สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบยีบหรอืเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวชิาน้ันๆ 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น

เพื่อเขาศึกษาในช้ันปท่ี 2 ตามความตองการของคณะและสาขาวิชา 

ขอ 8 ประเภทของนักศึกษา  
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8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตร ี

8.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีเรยีนไมเต็มเวลา 

8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถงึ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรยีนและ/หรือ

ทําการวิจัย โดยไมมีสิทธิรับปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัย 

ขอ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น           

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวา

มีวิทยฐานะเทยีบเทามหาวิทยาลัย  

9.2 มหาวิทยาลัยจะพจิารณารับโอนเฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 6 

9.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยไม

นอยกวาหนึ่งปการศกึษา                

9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียไมนอยกวา

2.00 และมีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิม เทียบไดกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม

แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และมีคา

ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาท่ีเทียบโอนทั้งหมดไมนอยกวา 2.50 สําหรับระยะเวลาการศึกษา

ตองไมเกิน 2 เทาของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

จากสถาบันเดิม ทั้งน้ีจะตองมีจํานวนหนวยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดของหลักสตูร 

9.3 การขอโอนมาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ ดังนี ้ 

9.3.1 ย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไม

นอยกวา 30 วัน กอนเปดปการศกึษา  

9.3.2 ติดตอขอใหสถาบันเดิมจัดสงระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด

เน้ือหารายวิชาท่ีไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

ขอ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 11 การศกึษาเพื่อปริญญาที่สอง  
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11.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษา

อื่นท่ีเทียบเทา อาจขอเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาตรสีาขาวิชาอ่ืนเปนการเพิ่มเติมได 

11.2 การแสดงความจํานงขอเขาศึกษาตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่

กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 30 วัน กอนเปดปการศกึษา 

11.3 การรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขาโดยความเห็นชอบของคณะ 

ภาควิชา และ/หรอืสาขาวชิาท่ีเก่ียวของ     

11.4 การเทียบโอนหนวยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวท้ังหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาเทียบ

โอน เพื่อใชในแผนการศกึษาของสาขาวิชาใหม รายวิชาที่โอนหนวยกิตไมไดใหตัดออก 

11.4.2 การเทียบโอนหนวยกิตใหนําความตามขอ 10 มาใชโดยอนุโลม 

11.5 นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาได ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  

ขอ 12 การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

12.1 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกและผูที่ไดรับคัดเลือกตามขอ 7 ขอ 9 และขอ 11 ไป

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยหลักฐาน

ตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบ 

12.2 ผูที่ไมไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดใหรายงานตัวจะถือวาสละ

สิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา 

 

หมวด 2 

การจัดการศกึษา 

 

ขอ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน 3 รูปแบบ คือ

การศึกษาในระบบ ประกอบดวย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้ 

13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบดวย 

13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใชระบบ

ทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการศึกษาภาคฤดูรอนดวยก็ได ภาค

การศึกษาฤดูรอนมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงเรียน และ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาเปนสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบ
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จํานวนชั่วโมงและจํานวนหนวยกิตของรายวิชารวมกันใน 2 ภาคการศึกษาฤดูรอนเทากับจํานวน

ช่ัวโมงเรียนและจํานวนหนวยกิตของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ 

กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยรายวิชาท่ีจําเปนตองเปดสอนในภาค 

ฤดูรอน เพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเฉพาะ 

การบรหิารจัดการรายวิชานั้นใหถอืเสมือนวาเปนสวนหน่ึงของภาคการศกึษาปกติ 

13.1.2 การศึกษาเพื่อปวงชน เปนการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใชระบบ

ไตรภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงและจํานวนหนวยกิต ของ

รายวิชาเปนสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจํานวนช่ัวโมงและจํานวน

หนวยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเทากับจํานวนช่ัวโมงเรียนและจํานวน

หนวยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศกึษาปกติโดยประมาณ 

13.2 การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ

ของการศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

13.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม 

สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ สําหรับจํานวนหนวยกิต และปริมาณการเรียนรูของแตละรายวิชาให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชาประกอบดวย หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต ของแตละ

หมวดวิชา ดังนี ้

14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู 

สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาและการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม 

ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา

ความรูไปใชในการดําเนินชีวติ และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือลักษณะ

บูรณาการใดๆก็ได โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร 
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มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) อาจไดรับการ

ยกเวนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้

จํานวนหนวยกติ ของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพิ่มเติม

ในหลักสูตรปรญิญาตร ี(ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานไดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ดังนี ้

14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม

นอยกวา 84 หนวยกิต 

14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม

นอยกวา 114 หนวยกิต 

14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไมนอยกวา 42 หนวยกติ 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู หรือ

วิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตอง

มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต  ซึ่งจะตองเลือกสาขาวิชาอ่ืนในกลุมวิชาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 

กรณทีี่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู ตองเพ่ิมจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกท่ีสองอีก

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเอง

ถนัดหรอืสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรยีนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรโีดยให

มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถวัดมาตรฐานได 

ทั้งนี้นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ

เปนไปตามเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการเทยีบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 15 การกําหนดรายวิชา เพื่อความเปนสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต

และกลุมวิชา ประกอบดวย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) 
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จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ดังน้ี 

15.1 เลขประจํารายวิชา แตละรายวิชาประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนอักษรยอของ

กลุมวิชาจํานวนไมเกิน 4 ตัวอักษรทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสวนท่ีสองเปนตัวเลข 3 หลัก 

ซึ่งตัวเลขหลักรอยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสําหรับช้ันป หลักสิบหรือตัวเลขท่ีสอง หมายถึง

รายวิชาในกลุมวิชาเดียวกัน และหลักหนวยหรือตัวเลขที่สามหมายถงึรายวิชาในกลุมวิชาเดียวกันที่

มีความสัมพันธเรียงตามเน้ือหา ตัวอักษรของกลุมวิชาใดๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

15.2 ช่ือรายวิชา เปนชื่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีใหความหมายของรายวิชานั้น

ในกรณีที่ช่ือเหมือนกันใหใสหมายเลขตอทายชื่อ ซึ่งแสดงถึงวาในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา

สัมพันธตอเนื่องกัน 

15.3 จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง ใหกําหนดเปนไปตามเกณฑในขอ 16    

จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองใหคิด 1 หนวยกิตภาคทฤษฎีเทากับ 2 ช่ัวโมงศึกษาดวย

ตนเอง และ 1 หนวยกิตภาคปฏิบัติเทากับ 1  ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

ขอ 16 การคิดหนวยกิต มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา

จํานวนหนวยกติบงถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเปนช่ัวโมงท่ีใชของแตละ

รายวิชา โดยใหถือเกณฑ ดังน้ี 

16.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง

ตอภาคการศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค  

16.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

16.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา

โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค 

ขอ 17 จํานวนหนวยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใช

เวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรยีนไมเต็มเวลา 
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17.2 หลักสูตรปรญิญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรยีนไมเต็มเวลา 

17.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวย

กิตใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน 6 ป

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  

หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

และจะตองสะทอนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถวนและใหระบุ

คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

ท้ังน้ี ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศกึษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสูตรนั้น 

ขอ 18 การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาโดยคณะจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทําหนาที่แนะนําและใหคําปรึกษา ตลอดจน

แนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษา และเปนไปตามเอกัตภาพของแตละบุคคล และ

ใหนักศึกษาถือปฏิบัติตามขอกําหนด ดังตอไปน้ี  

18.1 การลงทะเบียนรายวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก

นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบวาดวย

คาธรรมเนียมการศึกษา  

18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ใหกระทําได ภายในระยะเวลาของการเพิ่ม-

ถอนรายวิชา หากพนกําหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา

นั้น 

18.3 รายวิชาใดท่ีเคยไดลําดับขั้น C หรอืสูงกวา จะลงทะเบียนรายวิชาน้ันซํ้าอีกไมได 

18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ พรอมท้ัง

ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว  

18.5 รายวิชาใดท่ีไดรับอักษร I หรอื P นักศกึษาไมตองลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก 

18.6 การลงทะเบยีนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตองลงทะเบียน

รายวิชา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกนิ 22 หนวยกิต  

ในภาคฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 10 หนวยกิต สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรยีนไดไมเกนิ 9 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม

เต็มเวลา 

18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนนอยกวา 9 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติให

คณบดีเปนผูอนุมัติ 
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ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา 22 หนวยกิต ใน

ภาคการศกึษาปกติ หรอืเกินกวา 10 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน ใหคณบดีเปนผูอนุมัติ 

สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกจิศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ใหมีจํานวนหนวยกิต 

ลงทะเบียนตามที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W  

18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู

ได หากอาจารยผูสอน และคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และไดยื่น

หลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีนักศึกษาจะตองชําระคาหนวยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบวาดวย

คาธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะไดรับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แลวประสงคจะเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับ

การวัดและประเมินผลเปนลําดับขั้น หรอือักษร S หรอื U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรยีนดวยเหตุใดๆ ก็ตาม

จะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอ

คณบดีและจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

ภายใน 15 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาหากไมปฏิบัติตามดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ

นักศึกษาผูน้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเขาเปน

นักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ัน เปนระยะเวลาพัก

การศึกษาในกรณีเชนน้ีนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รวมท้ัง

คาธรรมเนียมอ่ืนๆท่ีคางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไมอนุมัติใหกลับเขาเปน

นักศึกษาตามวรรคกอน หากพนกําหนดเวลาสองป นับจากวันท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกถอนช่ือจาก

ทะเบียนนักศึกษา 

18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมี

ขอตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอน

ในสถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบ

วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได  

ขอ 19 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 

การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการใหสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา         

20.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค

การศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครัง้ เมื่อไดทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว 

ใหถอืวาการเรียนรายวิชานั้นส้ินสุดลง  

20.2 นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยตองเปนไปตามเงื่อนไข

ที่กําหนดไวตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัด

และประเมินผลในรายวิชานั้น 

ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลตามวรรคแรกจะไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U 

20.3 มหาวิทยาลัยใชระบบลําดับขั้น และคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก

รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U เปนลําดับขั้น ซึ่งไมมีคาลําดับขั้น 

20.4 สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนด

ดังนี ้ 

                          สัญลักษณ               ความหมาย  

                       A   =        ดีเยี่ยม        (EXCELLENT)  

                       B+    =      ดีมาก            (VERY GOOD)  

                       B     =        ดี            (GOOD)  

                       C+  =      ดีพอใช         (FAIRLY GOOD)  

                       C     =        พอใช         (FAIR)  

                       D+   =        ออน          (POOR)  

   D   =        ออนมาก          (VERY POOR)  

                      F     =        ตก           (FAILED)  

                       S     =        เปนที่พอใจ     (SATISFACTORY)  

                       U  =        ไมเปนที่พอใจ   (UNSATISFACTORY)  

                       I     =        การวัดผลยังไมสมบูรณ  (INCOMPLETE)  

                       P    =        การเรียนการสอนยังไมสิน้สุด (IN PROGRESS)  

                       V    =        ผูเขารวมศึกษา   (VISITOR)                        

   W   =        การถอนรายวิชา   (WITHDRAWN)              
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20.5 ระบบลําดับขั้น กําหนดเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่ ง

แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาลําดับขั้นดังน้ี  

                     ลําดับขัน้  A      มีคาลําดับขั้นเปน   4  

                     ลําดับขัน้  B+  มีคาลําดับขัน้เปน   3.5  

                     ลําดับขัน้  B   มีคาลําดับขัน้เปน   3  

  ลําดับขั้น  C+  มีคาลําดับขัน้เปน   2.5  

   ลําดับขั้น  C   มีคาลําดับขัน้เปน   2  

  ลําดับขั้น  D+  มีคาลําดับขัน้เปน   1.5  

  ลําดับขั้น  D   มีคาลําดับขัน้เปน   1  

                     ลําดับขัน้  F   มีคาลําดับขัน้เปน   0  

20.6 ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหวัดและ

ประเมินผลดวยอักษร S และ U 

20.7 อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลใน

รายวิชานั้นใหสําเร็จสมบูรณได โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให

อักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู 

นักศึกษาจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณ

ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบยีนนับจากวันเขาช้ันเรยีน หากพนกําหนด

ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนลําดับขัน้ F หรอือักษร U 

20.8 อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวา รายวิชาน้ันยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู 

ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งน้ีใหใชเฉพาะบางรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

อักษร P จะถูกเปล่ียนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ท้ังน้ีไมเกินวันสุดทายของ

กําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนด

ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร P ใหเปนลําดับขัน้ F หรอือักษร U  

20.9 อักษร V เปนสัญลักษณที่แสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ

ผูเขารวมศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ท้ังนี้อาจารยผูสอนอาจใช

ดุลยพนิิจในการเปลี่ยนอักษร V เปนอักษร W ได 

20.10  อักษร W เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา  

20.10.1 นักศึกษาไดถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียน ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 

19 

20.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ 18.8 
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20.10.3 การเรียนไมเปนไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผูสอนตามขอ 

20.9  

20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศกึษาน้ัน  

20.10.5 นักศกึษาลาออกกอนวันประกาศผลการเรียน 

20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนักศึกษาถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย หรอืตาย ภายหลังระยะเวลาตามขอ 19 

20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ย  

20.12 การนับหนวยกิตสะสม 

20.12.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาไดลําดับขั้น  A, B+, B, C+, C, D+, Dหรือ อักษร S 

เทาน้ัน จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชาน้ันเปนหนวยกิตสะสม  

20.12.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้งโดยมิไดสอบ

ตกในรายวิชานั้น ใหนับหนวยกิตสะสมไดเพยีงคร้ังเดยีว และใหนับเฉพาะครัง้สุดทาย 

20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีระบุไววาเปนรายวิชาที่

เทียบเทากัน ใหนับหนวยกติสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเทานั้น 

20.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาลําดับขั้น

ของรายวิชาท้ังหมดทีน่ักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 

20.14 ถานักศึกษาไดลําดับขั้นในรายวิชาใด ไมเปนไปตามเงื่อนไขท่ีแตละหลักสูตร

สาขาวิชาไดกําหนดไว นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชาน้ันซ้ําอีก จนไดลําดับขั้นเปนไปตาม

ความตองการของแตละหลักสูตรสาขาวชิานั้น 

20.15 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาอื่น

เปนการช่ัวคราว อาจขอโอนหนวยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

รายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะตองมีจํานวน

หนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเทากับมหาวิทยาลัย ท้ังในเรื่องของ

คุณภาพและมาตรฐาน หากไมเปนไปตามน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะท่ีนักศึกษา

สังกัด 

ขอ 21 การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษาและคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการ

เรียนเปน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนําเอา

ผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน แลว

หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ 
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กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและตองเรียนซํ้า ใหนับรวมท้ังหนวยกิตท่ีสอบตกและ

เรยีนซ้ํารายวิชานั้นเพื่อใชเปนตัวหาร 

กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาท่ีสอบไดต่ํากวา “C” หรือเรียนรายวิชาที่

ระบุไวในหลักสูตรที่เทยีบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ครัง้สุดทายเทานั้น 

 

หมวด 4 

การลา การยายสาขา และการพนสภาพ 

 

ขอ  22 การลา 

22.1 การลาปวย 

นักศึกษาผูใดที่ปวย จนไมสามารถเขาช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได ใหยื่นใบลาตอ

อาจารยผูสอน ในกรณีท่ีนักศึกษาปวยติดตอกันต้ังแต 7 วันขึ้นไปใหยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา พรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ

หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แลวนําไปขออนุญาตตออาจารย

ผูสอน 

22.2 การลากิจ 

นักศึกษาผูใดมีกิจจําเปนไมสามารถเขาช้ันเรียนในชั่วโมงเรียนได ใหยื่นใบลา

ผานอาจารยท่ีปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตตออาจารยผูสอนลวงหนาอยางนอย 1 วัน หากไม

สามารถยื่นใบลาลวงหนาได ใหยื่นวันแรกท่ีเขาช้ันเรียน 

22.3 การลาพักการศึกษา 

22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได ดังกรณตีอไปน้ี 

(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรอืเกณฑเขารับราชการทหาร 

(2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน 

(3) เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหต ุ

(4) เม่ือถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรยีน 

(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

22.3.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

หรือมากกวา ใหยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ แลวแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
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22.3.3 นักศึกษาท่ีลาพัก หรอืถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

หรอืมากกวา จะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

22.4 การลาออก 

นักศึกษาผูประสงคจะขอลาออก ตองยื่นใบลาผานอาจารยท่ีปรึกษาถึงคณบดี

แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 23 การยายสาขาวิชา  

23.1 การยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวชิาน้ัน 

23.2 การยายสาขาวชิาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้

23.2.1 นักศึกษาจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอื่นได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลว

ไมนอยกวาสองภาคการศกึษาปกติทัง้นี้ไมนับภาคการศกึษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

23.2.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะน้ัน ซึ่ง

ทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  

23.2.3 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น ใหอยูในดุลพินิจของคณะที่จะรับยายไป

สังกัดพิจารณาอนุมัติ 

23.2.4 การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียม

การยายสาขาวิชา และไดรับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหมแลว  

23.3 เม่ือนักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาท้ังหมด จะนํามา

คํานวณหาคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย 

ขอ 24 การพนสถานภาพนักศึกษา 

นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี ้

24.1 ตาย 

24.2 ลาออก 

24.3 โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

24.4 พนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล ตามขอ 25 

24.5 ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพัก

การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวนัเปดภาคการศกึษาปกติ 

24.6 ถูกลบช่ือออกจากการเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวินัย

นักศึกษา 

24.7 มีเวลาศึกษาเกนิระยะเวลาการสําเร็จการศกึษาตามขอ 26 

24.8 สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
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ขอ 25 การพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล 

25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูใน

เกณฑขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี ้

25.1.1 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

ปกติท่ี 2 นับต้ังแตเริ่มเขาศึกษา 

25.1.2 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.80 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

ปกติที่ 4,ที่ 6, ท่ี 8, ท่ี 10, ท่ี 12, และท่ี 14  นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปเมื่อสิ้น

ภาคการศกึษาปกติที่ 4, ท่ี 6, ท่ี 8, ที่ 10, ที่ 12, ท่ี 14, ที่ 16 และท่ี 18 นับต้ังแตเริ่มเขาศึกษา กรณี

หลักสูตร 5 ป และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 4 และที่ 6 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา กรณีหลักสูตร 

(ตอเน่ือง) 

25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แตยังไดรับคา

ระดับคะแนนเฉล่ียต่ํากวา 1.80 

25.1.4 ใชเวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ป เกิน

20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ป และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร

(ตอเน่ือง) 

25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อ

อยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

25.2.1 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

เพื่อปวงชนท่ี 3 นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 

25.2.2 ผลการประเมินไดคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

เพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ท่ี 12, ท่ี 15 ,ท่ี 18 และที่ 21 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ป 

เม่ือสิน้ภาคการศกึษาเพื่อปวงชนท่ี 6, และท่ี 9 นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา กรณหีลักสูตร(ตอเนื่อง) 

25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดรับคา

ระดับคะแนนเฉล่ียต่ํากวา 1.80 

25.2.4 ใชเวลาศึกษาเกนิ 24 ภาคการศกึษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร 4 ป 

เกิน 12 ภาคการศกึษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ตอเนื่อง) 

25.3 การใหโอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่

นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 เม่ือสิน้ภาคการศกึษาที่2 หรอืตํ่า

กวา 1.80 ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือท่ี 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลใหนักศึกษาผูนั้นพนจาก

สภาพการเปนนักศึกษา เพื่อปองกันการสูญเปลาทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาส

ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหโอกาสนักศึกษาผูนั้นไดทดลองเรียน
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รายวิชาใหมเพิ่มเติมเพ่ือที่จะสามารถทําคะแนนเฉลี่ยสะสมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

โดยอาจใหโอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและ

จํานวนหนวยกิต ที่จะเรียนเพิ่มใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรกึษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 

กรณีท่ีนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมใหถงึ 2.00 ท้ังน้ี ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 17 จึงจะถือวานักศึกษาผู

นั้นมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชา

ใด ใหนักศึกษาผูนั้นไดรับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเปน “F” และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม

วินัยนักศึกษา 
 

หมวด 5 

การเสนอใหสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ 26 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีระยะเวลาศึกษา 

ดังนี ้

26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไมกอน 14 ภาค

การศึกษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไมกอน 17 

ภาคการศกึษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรยีนไมเต็มเวลา 

26.3 หลักสูตรปริญญาตร ี(ตอเนื่อง)สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศกึษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนและไมกอน 8ภาค

การศึกษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

ขอ 27 เกณฑการสําเร็จการศึกษา ผูที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอง

มีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี ้

27.1 มีความประพฤติดี 

27.2 สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่

กําหนด ของสาขาวชิาน้ัน 
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27.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.00 และไดคาลําดับขั้น

สะสมเฉล่ียในวิชาเอก ไมนอยกวา 2.00 ดวย 

27.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามขอ 26 

การเสนอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่

นักศึกษาผูใดไมประสงคจะขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

อนุมัติคําขอเปนกรณีพิเศษก็ไดทั้งนี้ จะตองไมขัดหรือแยงกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ี

ขอ 28 เกณฑการใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรบัเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวา

ดวยการใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรไีดรับปริญญาตรีเกยีรตนิิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรี

เกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549 

 

หมวด 6 

การใหเหรยีญรางวัลแกผูเรียนดี 

 

ขอ 29  การใหรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะเสนอช่ือนักศึกษาภาคการศึกษาปกติท่ีเรียนดีตอ

มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรยีนดตีลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ตาม

เงื่อนไขตอไปน้ี 

29.1 เหรียญรางวัลเรยีนดตีลอดหลักสูตร 

29.1.1 เหรียญทอง 

(1) สําหรับหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ปใหแกนักศึกษาที่เรียนดีตลอด

หลักสูตร โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาท้ังนี้ไมนับรวมภาค

การศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน

รายวิชาใด และมีคาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมดตั้งแต 3.75 ขึน้ไป 

(2) สําหรับหลักสูตรตอเน่ือง ใหแกนักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดย

ใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาที่ไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษาไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใดทั้งใน

สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยและมีคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแตละ

แหงตั้งแต 3.75 ขึ้นไป 

29.1.2 เหรียญเงิน 
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(1) สําหรับหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ปใหแกนักศึกษาที่เรียนดีตลอด

หลักสูตรโดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา ท้ังนี้ไมนับรวมภาค

การศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน

รายวิชาใดและมีคาลําดับขัน้สะสมเฉล่ียทัง้หมดตั้งแต 3.50 ถึง 3.74 

(2) สําหรับหลักสูตรตอเน่ือง ใหแกนักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช

เวลาเรยีนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวมภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติ

ใหลาพักการศึกษา ไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใดทั้งในสถาบัน

เดิมและในมหาวิทยาลัยและมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแตละแหง

ตั้งแต 3.50 ถึง 3.74 

29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป 

29.2.1  เหรียญทองแดง  

(1) สําหรับหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ปและหลักสูตรตอเนื่องใหแก

นักศึกษาท่ีเรียนดีประจําปการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติในปการ 

ศึกษานั้น ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมเคยไดรับลําดับขั้น  F หรืออักษร U ในปการศึกษานั้น และ

ตองมีคาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยในปการศกึษานั้น ต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 

(2) จะตองไมเคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา     

(3) ไมเคยมีวิชาใดไดลําดับขั้นตํ่ากวา C และไมเคยเรียนเพื่อปรับระดับ

คะแนน 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 
      รอยตร ีประพาส  ลิมปะพันธุ 

                 (ประพาส  ลมิปะพันธุ) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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พิมพสําเนา 
 

 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2553 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งท่ี 56 (5/2553) เม่ือวันท่ี 

26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวาดวยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553” 

ขอ 2 ใหยกเลิกขอความในขอ 18.6 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวาดวย

การจัดการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2549 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

 “ 18.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศกึษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต 

 ในภาคฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับการ

ลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรยีนไมเต็มเวลา” 

ขอ 3 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปน ขอ 20.16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 “ 20.16 สําหรับหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพกํากับ ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหเปนไป

ตามเงื่อนไขของสภาวิชาชพีนั้น” 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
 

 

 

      รอยตรี ประพาส  ลมิปะพันธุ 

            (ประพาส  ลิมปะพันธุ) 
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 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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คําส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ที ่ ๔๑/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ปรับปรุง ๒๕๕๘ 
 

เพื่อใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๕๒ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ และดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง มีประสิทธิภาพ  จึง

แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

ดังตอไปนี้  

๑. อาจารยวรลักษณ   สุริวงษ  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย ดร.สุวลักษณ   อัศวสันต ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเนตร  สืบคา  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๔. นางพชัรียา    พิทักษสธุพีงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๕. นางสาววชัร ี    ตอนไล  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

๖. อาจารยธวัลรัตน   สัมฤทธิ ์ กรรมการ 

๗. อาจารยรฏัฐชยั   สายรวมญาต ิ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตรจารย ดร.น้ําทิพย  วงษประทีป กรรมการ 

๙. อาจารยพชัราภรณ   อินรริาย  กรรมการและเลขานุการ 
 

ท้ังนี้ใหคณะกรรมการตามรายชื่อดังกลาว มีหนาที่ ศึกษา และยกรางหลักสูตรใหสอดคลองตาม

รูปแบบหัวขอรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร โดยมีเนื้อหาสอดคลองกับเกณฑ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวชิา

และทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรและ

คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจําคณะ และนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยตอไป  

    สั่ง  ณ  วันที ่๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘   

 

 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวทิิตพัฒนา) 

                           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

พิมพสําเนา 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 

1. ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  :    วาท่ีรอยโท ดร.คงเดช พะสีนาม 

                      (อังกฤษ)  :  Acting Lieutenant Dr.Khongdet  Phasinam 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 28 มกราคม พ.ศ. 2527 

ที่อยูท่ีตดิตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื  089-0646244 

 E-mail:  phasinam@hotmail.com  

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปท่ีจบการศึกษา 

วศ.ด. (วศิวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559 

วศ.ม. (วศิวกรรมการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553 

ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2550 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวิจัย 

คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, คธา วาทกิจ และจรูญศักดิ์ 

สมพงศ. (2559). การปรับปรุงความแข็งแรงของโครงสรางชวง

ลางของเครื่องเก่ียวนวดขาวไทย. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรม

ฟารมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่  3 (27-33). 

ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

2 งานวิจัย 

คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, คธา วาทกิจ และจรูญศักดิ์ 

สมพงศ. (2559). การวิเคราะหความแข็งแรงของโครงชวงลาง

เครื่องเกี่ยวนวดขาวไทยโดยใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตและวิธีการ

ทดสอบแรง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย, 

22(2). หนา 24-29. 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

3 งานวิจัย 

คงเดช พะสีนาม, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, จรูญศักด์ิ สมพงศ และคธา 

วาทกิจ. (2557). การวิเคราะหความแข็งแรงของโครงชวงลางของ

เครื่องเก่ียวนวดขาวไทยโดยใชวิธีไฟไนตเอลิเมนต. ใน การประชุม

วิชาการงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 2 (62-71). สกลนคร:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 

4 งานวิจัย 

Phasinam, K., Junyusen, P., Vatakit, K. & Somphong, J. (2013). 

Study on Track Frame Strength and Optimum Ratio of Thai-

Made Rice Combine Harvester Model. In The 1 4 th Thai Society 

of Agricultural Engineering National Conference and The 6th Thai 

Society of Agricultural Engineering International Conference: 

340-345. 

5 งานวิจัย 

Phasinam, K., Junyusen, P., Vatakit, K. & Somphong, J. (2012). 

Study on Track Frame Strength of a Thai-Made Rice Combine 

Harvester. In The 1 3 th Thai Society of Agricultural Engineering 

National Conference and The 5th Thai Society of Agricultural 

Engineering International Conference: 66-71. 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AFE318 งานชางวิศวกรรม 

2) AFE332 ปฐพีวิทยาสําหรับวิศวกรรมเกษตร 
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2.  ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  :    นางสาวธันวมาส กาศสนุก    

                       (อังกฤษ)  :  Miss Thanwamas Kassanuk 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 21 ธันวาคม 2531 

ที่อยูท่ีตดิตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื  084-0427977 

 E-mail:  t.kassanuk@gmail.com  

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศกึษา จากสถาบนั ปที่จบการศกึษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 2558 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 2555 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวิจัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ และ ธันวมาส กาศสนุก (2559). การศึกษา

อัตราการไหลของปมพลังงานแสงอาทิตย. ใน การประชุมสัมมนา

ทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือขาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ 3 

“งานวิจั ย เพื่ อพัฒนาทองถิ่ น”  (น .  556-563). เพชรบูรณ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

2 งานวิจัย ธันวมาส กาศสนุก และ ดามร บัณฑุรัตน (2558). ลักษณะการ

ถายเทความรอนที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนสถานะของ

พาราฟนสูอากาศภายในทอแลกเปลี่ยนความรอน. ใน การประชุม

วิ ช าการระดั บชา ติสหวิ ทยาการ เ อ เ ชี ยอา คเนย  2558 . 

กรุงเทพมหานคร:  

 

 



- 184 - 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนลาง 

2) SOIL381 หลักการชลประทาน 

3) SOIL382 การจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร 

4) AFE331 ระบบอุทกวิทยา 
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3.  ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  :    นายรัฏฐชัย  สายรวมญาติ 

                      (อังกฤษ)  :  Mr.Rattachai Sayrumyat 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525 

ที่อยูท่ีตดิตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื  087-6656409 

 E-mail:  rattachai09@gmail.com  

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศกึษา จากสถาบัน ปท่ีจบการศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแมโจ 2547 

ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวิจัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ สุริวงษ, พัชราภรณ อินริราย 

และธวัลรัตน สัมฤทธิ์ (2559). การออกแบบและสรางแพปลูก

พชืลอยนํ้าดวยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13(2), หนา 

216-221. 

2 งานวิจยั รัฏฐชัย สายรวมญาติ และ ธันวมาส กาศสนุก (2559). 

การศึกษาอัตราการไหลของปมพลังงานแสงอาทิตย. ใน การ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครอืขายบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 

และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ ครั้งท่ี 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น” (น. 556-

563). เพชรบูรณ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

3 งานวิจัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ สุริวงษ, พัชราภรณ อินริราย 

และอุทัย ไทยกรรณ (2559). การศึกษาความเขมรังสีอาทิตย 

และอัตราการไหลของเครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย ตําบล
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จอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมสัมมนา

ทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 และ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ครั้ ง ท่ี  3 “ ง า นวิ จั ย เ พื่ อพัฒนาท อ งถิ่ น ”  (น .  441-447). 

เพชรบูรณ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AFE211  มูลฐานสําหรับวิศวกร 

2) AFE318 งานชางวิศวกรรม 

3) AFE331 ระบบอุทกวิทยา 

4) AFE332 ปฐพีวิทยาสําหรับวิศวกรรมเกษตร 

5) AFE341 แทรคเตอรและเครื่องจักรกลในฟารม 

6) AFE342 เครือ่งจักรกลเกษตร 

7) AFE431 ระบบการสํารวจทางการเกษตร 

8) AFE495 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
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4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวพัชราภรณ อินรริาย    

                       (อังกฤษ)  :  Miss Patcharaporn Inrirai 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2530 

ที่อยูท่ีตดิตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื 087-8461653 

 E-mail:  p.inririai@gmail.com 

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศกึษา จากสถาบัน ปท่ีจบการศึกษา 

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   2555 

วท.ศ. ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร มหาวิทยาลัยศลิปากร 2552 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวจิัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ สุริวงษ, พัชราภรณ อินริราย 

และธวัลรัตน สัมฤทธิ ์(2559). การออกแบบและสรางแพปลูกพืชลอย

น้ําดวยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13(2), หนา 216-221. 

2 งานวิจัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ สุริวงษ, พัชราภรณ อินริราย และ

อุทัย ไทยกรรณ (2559). การศึกษาความเขมรังสีอาทิตย และอัตรา

การไหลของเครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย อําเภอเมือง จังหวัด

พษิณุโลก. ในการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ เครอืขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้

ท่ี 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ ครั้ง ท่ี 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น” (น. 441-447). 

เพชรบูรณ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

3 งานวิจัย พัชราภรณ อินริราย และธวัลรัตน  สัมฤทธิ์  (2559). การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการ

เรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
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การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. ใน การประชุมสวนสุนัน

ทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้ง

ท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AFE211 มูลฐานสําหรับวิศวกร 

2) AFE316 การถายเทความรอนและมวลสาร 

3) AFE313 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 

4) AFE372 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

5) AFE373 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ

6) AGS331 หลักการผลิตพืชและสัตวสําหรับวิศวกร 

7) AFE341 แทรคเตอรและเครื่องจักรกลในฟารม 

8) AFE342 เครื่องจักรกลเกษตร 

9) AFE371 วิศวกรรมแปรสภาพทางการเกษตรและอาหาร 

10) AFE491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
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5. ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  :    นางสาวธวัลรัตน  สัมฤทธิ ์   

                       (อังกฤษ)  :  Miss Thawanrat  Sumrit 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2533 

ที่อยูท่ีตดิตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื  083-7650434 

 E-mail:  potter_kat@hotmail.com  

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปท่ีจบการศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแมโจ    2558 

วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)   มหาวิทยาลัยแมโจ    2555 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวิจัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ สุริวงษ, พัชราภรณ อินริราย 

และธวัลรัตน สัมฤทธิ์ (2559). การออกแบบและสรางแพปลูกพืช

ลอยน้ําดวยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13(2), หนา 

216-221. 

2 งานวิจัย พัชราภรณ อินริราย และธวัลรัตน สัมฤทธิ์ (2559). การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการ

เรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. ใน การ

ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

3 งานวิจัย ธวัลรัตน สัมฤทธิ์ ชนวัฒน นิทัศนวิจิตร จาตุพงศ วาฤทธิ์ และ

สมเกียรติ จตุรงคล้ํา เลิศ (2557). การลดความสูญเปลาใน

กระบวนการผลิตกลวยหอมทองเคลือบช็อกโกแลต. ใน การ
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ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน  ครัง้ท่ี 11. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AFE364 ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม 

2) AFE371 วิศวกรรมการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

3) AGS331 หลักผลติพืชและสัตวสําหรับวิศวกร 

4) AFE372 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร  

5) AFE353 การจัดการทางวิศวกรรม 

6) AFE373 วิศวกรรมขนถายวัสดุ 
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6. ชื่อ-นามสกุล (ไทeย)  :    นางสาวสุรินทราพร  ชั่งไชย  

                       (อังกฤษ)  :  Miss Surintraporn  Changchai 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 20 มีนาคม พ.ศ. 2533 

ที่อยูท่ีติดตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื  095-6965225 

 E-mail:  schangchai@gmail.com  

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปท่ีจบการศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแมโจ    2559 

วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)   มหาวิทยาลัยแมโจ    2555 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวิจัย สุรินทราพร ช่ังไชย, จาตุพงศ วาฤทธิ์ , สมเกียรติ จตุรงคลาเลิศ

,กาญจนา นาคประสม, ณัฏฐพัชร เถียรวรกานต, และ พิสุทธิ์ กลิ่น

ขจร. (2559). การใชแกสโอโซนในการกําจัดหนอนแมลงวันผลไม 

(Bactrocera latifrons) ในพริก. วารสารวิจัยและสงเสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ. In Press. 

2 งานวิจัย Changchai, S., Varith, J. & Jaturonglumlert, S. (2015). Effect of high 

concentration-ozone fumigation on chemical and physical changes in 

fresh chilli. In The 7th International Conference on Sustainable 

Agriculture for Food, Energy and Industry in Regional and Global 

Context. Malaysia:Facultyl of Engineering, University of Putra. 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AFE372 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร  

2) AFE353 การจัดการทางวิศวกรรม 

3) AFE373 วิศวกรรมขนถายวัสดุ 
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7. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  :    นางวรลักษณ  สุรวิงษ    

                      (อังกฤษ)  :  Mrs Voraluck  Suriwong 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 9 มกราคม พ.ศ. 2524 

ที่อยูท่ีตดิตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื  081-9550662 

 E-mail:  voralucksuriwong@gmail.com  

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศกึษา จากสถาบัน ปท่ีจบการศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   2548 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร)   

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 2546 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวิจัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ สุริวงษ, พัชราภรณ อินริราย 

และธวัลรัตน สัมฤทธิ ์(2559). การออกแบบและสรางแพปลูกพืชลอย

น้ําดวยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13(2), หนา 216-221. 

2 งานวิจัย รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ สุริวงษ, พัชราภรณ อินริราย และ

อุทัย ไทยกรรณ (2559). การศึกษาความเขมรังสีอาทิตย และอัตรา

การไหลของเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย  ตําบลจอมทอง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก. ในการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่  16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครัง้ที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น” 

(น. 441-447). เพชรบูรณ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AFE322 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 1 
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2) AFE323 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 2 

3) AFE321 หลักวศิวกรรมอาหาร 

4) AFE351 การศกึษางานอุตสาหกรรม 

5) AFE311 เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรม 

6) AFE421 การแปรรูปอาหารสําหรับวิศวกร 

7) AFE363 วิศวกรรมคุณคา 

8) AFE373 วิศวกรรมขนถายวัสดุ 

9) AFE364 ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม 

10) AFE353 การจัดการทางวิศวกรรม 
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8. ช่ือ-นามสกุล (ไทย)  :    นางสาวน้ําทพิย  วงษประทีป 

                       (อังกฤษ)  :  Miss Namthip  Wongpratheep 

 ตําแหนงทางวิชาการ :  ผูชวยศาสตราจารย 

วัน-เดอืน-ปเกดิ  : 17 เมษายน พ.ศ. 2516 

ที่อยูท่ีตดิตอไดสะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท 055-267080 โทรสาร 055-267081 

 โทรศัพทมือถอื  086-4464696 

 E-mail:  wnamthip@yahoo.com  

ประวัตกิารศกึษา  

วุฒิการศกึษา จากสถาบัน ปที่จบการศึกษา 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

2540 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร)  

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม    2537 

ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 งานวิจัย น้ําทิพย  วงษประทีป สุขสมาน  สังโยคะ และปวีนา  นอยทัพ  

(2555). การพัฒนาผลิตภัณฑกัมม่ีสมุนไพรเสรมิสารตานอนุมูล

อิสระ.  RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANUTIES & 

SOCIAL SCIENCES.  13(1), หนา 34-41.  

2 งานวิจัย น้ําทิพย  วงษประทีป สุขสมาน  สังโยคะ และปวีนา  นอยทัพ. 

(2555). การใชกากถ่ัวลิสงบีบน้ํามันเปนสารเสริมโปรตีนในคุกก้ี.  

RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANUTIES & SOCIAL 

SCIENCES. 13(2), หนา 42-49. 

3 งานวิจัย Wongpratheep, N. & Sangkasub, S. (2015). The Type and Quality 

of Herbs on Sensory Evaluation of Shredded Rice Grain. In the 

7th International Science, Social Sciences, Engineering and 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

Energy conference 24-26 November, 2015 (pp. 377-381). 

Phitsanulok: Pibulsongkram Rajabhat University. 

4 งานวิจัย Wongpratheep, N. (2015). Effect of Rice Varities on Sensory 

Evaluation of Crispy Rice. In the 7th International Science, Social 

Sciences, Engineering and Energy conference 24-26 November, 

2015 (pp. 410-414). Phitsanulok: Pibulsongkram Rajabhat 

University. 

ภาระงานสอนท่ีมีในหลักสูตร 

1) AFE361 วิศวกรรมสุขาภิบาลเบ้ืองตน  

2) AFE421 การแปรรูปอาหารสําหรับวิศวกร 

3) AFE423 การออกแบบโรงงานอาหาร 

4) AFE324 เครื่องมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 

5) AFE491 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

6) AFE495 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

*********************** 

ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๘ ไดนํารายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มาเปนรายวิชาในหลักสูตร 

ดังนั้นสาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยไดรับความเห็นชอบแลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง

ออกประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ไวดังนี ้

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ เขาใจและซาบซึ้งในวฒันธรรมไทย ตระหนักใน

คุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซือ่สัตย

สุจริต 

๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึก และตระหนัก

การปฏิบัติตามจรรยบารรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒ มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 

๑.๒ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และขอบงัคับตางๆ 

ขององคกร และสงัคม 

๑.๓ มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางาน

เปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขดัแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

๑.๓ มีจิตสาธารณสะ เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังมีคานิยมรวม เคารพและ

ตระหนักในคุณคาของการเกษตรหรือทรัพยากรเกษตรที่

มีตอประเทศชาติ และสังคมโลก 
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มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

๑.๔ สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการ

ใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิ่ง

แวดลอม 

 

๑.๕ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี

ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชพี รวมถึงเขาใจ

ถึงบรบิททางสงัคมของวิชาชพีวศิวกรรมในแตละสาขาตั้ง

แตอดีตจนถึงปจจุบัน 

๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึก และตระหนัก

การปฏิบัติตามจรรยบารรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร

เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่

เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

๒.๑ มีความรูในหลักการและทฤษฎีที่สัมพนัธกนัดาน

การเกษตรอยางกวางขวางและเปนระบบ และสามารถ

นําไปประยุกตใชได 

๒.๒ มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลกัการที่

สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตัิในเนือ้หาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

 

๒.๓ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากบั

ความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

๒.๒ มีความรูความเขาใจในศาสตรอื่น เชน

มนุษยศาสตรสังคมศาสตร และสามารถนํามาบูรณาการ

รวมกับความรูในวชิาชีพไดอยางเหมาะสม 

๒.๔ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่

เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

 

๒.๕ สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน 

ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี ๓.๑ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ 

๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุป

ประเด็นปญหาและความตองการ 

 

๓.๒ สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ

สรุปประเด็นปญหาดานการเกษตร หรือทรัพยากร

เกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเหมาะสม 

๓.๓ สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดาน

วิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถงึการใชขอมูลประกอบ

การตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ สามารถประยุกตความรู และทกัษะดาน

การเกษตร ในการแกไขปญหาทีเ่กี่ยวของ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

๓.๔ มีจนิตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองค

ความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม

หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

 

๓.๕ สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม

ไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

๒.๓ มีความรอบรู สามารถติดตามสถานการณและ

ความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๒.๔ มีความรูในกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคบั

รวมทั้งขอกําหนดทางวิชาการ ซึง่มีการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และ

สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอย

างมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

๕.๒ มีความรูดานภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาตางประเทศอื่นในระดบัเพียงพอตอการสื่อสาร 

๔.๒ สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม

ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

รวมทั้งใหความชวยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการ

แกไขปญหาสถานการณตางๆ 

 

๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ

เรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวชิาชีพอยางต

อเนื่อง 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตอการพฒันาการเรียนรูทั้ง

ของตนเอง และทางวิชาชพีอยางตอเน่ือง 

๔.๔ รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการ

ทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา

และผูตามไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยาง

เหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการ

ทํางานกับผูอื่นไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

๔.๒ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถ

ปรับตัวเขากบัสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรที่ไป

ปฏิบัติงานทางวชิาชีพไดเปนอยางดี ตลอดจนมีภาวะ

ผูนํา 

๔.๕ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยใน

การทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางาน

ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี

 

๕.๒ มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่

เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

๕.๑ สามารถแกไขปญหาโดยใชคณิตศาสตร

สารสนเทศ หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการแกปญหา

ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

๕.๓ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๔ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สื่อสาร สืบคนและนําเสนองานอยางเหมาะสม 

๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การ

เขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลกัษณ 

๕.๓ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 

และการเขียน 

๕.๕ สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือ

ทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เกี่ยวของได 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(อาจารย ดร.สาคร  สรอยสังวาลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

*********************** 
 

ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยไดนํารายวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเปนรายวิชาในหลักสูตร และเพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้นสาขาวิชาจึงทํา

การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร กับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยไดรับความเห็นชอบแลวน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง

ออกประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหารกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไวดังนี ้

มาตรฐานผลการเรยีนรูหลักสตูร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ เขาใจและซาบซึ้งในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซือ่สัตยสุจริต 

๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต 

 

๑.๒ มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม เคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสงัคม 

๑.๒ มีระเบียบวินัย 

๑.๓ มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมู

คณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ

และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 
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มาตรฐานผลการเรยีนรูหลักสตูร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑.๔ สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความ

รูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑.๕ มีจิตสาธารณะ 

๑.๕ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททาง

สังคมของวิชาชพีวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบัน 

๑.๓ มีจิตสํานึกและตระหนกัในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยา

ศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตรเพื่อการ

ประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ

สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

๒.๑ มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดาน

วิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร 

๒.๒ มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลกัการที่สําคัญ ทั้งใน

เชิงทฤษฎีและปฏบิัตใินเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง

วิศวกรรม 

๒.๒ มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎี

ในศาสตรเฉพาะ 

๒.๓ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากบัความรู

ในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
๒.๔ มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน 

๒.๔ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

รวมถึงการประยกุตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอรเปนตน 

 

๒.๕ สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ

ประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๒.๓ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี  

๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็น

ปญหาและความตองการ 

 

๓.๓ สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมได

อยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมลูประกอบการตัดสินใจในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๑ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี

เหตุ   มีผลตามหลักการและวิธกีารทาง

วิทยาศาสตร 
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มาตรฐานผลการเรยีนรูหลักสตูร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓.๔ มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่

เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองค

ความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

๓.๒ นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ไปประยุกตกบัสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

๓.๕ สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวย

ตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวติและทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 

 

๓.๓ มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและ

สังเคราะหความรูจากแหลงขอมลูตางๆ ที่

หลากหลายไดอยางถกูตองและเพื่อนําไปสูการ

สรางสรรคนวัตกรรม 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถ

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธภิาพ 

สามารถใชความรูในสาขาวิชาชพีมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่

เหมาะสม 

๕.๓ มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยาง

เหมาะสมและจําเปน 

๔.๒ สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ

เชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

๔.๑ มีภาวะผูนํา โดยสามารถทาํงานรวมกับ

ผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชกิทีด่ ี

 

๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู

ทั้งของตนเอง และสอดคลองกบัทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

๔.๒ มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร 

รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

๔.๔ รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางาน

ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและ

ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

๔.๓ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและ

วัฒนธรรมขององคกร 

๔.๕ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการ

ทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

๔.๒ มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร 

รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่

เกี่ยวของกบัวิชาชพีไดเปนอยางดี 
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มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสตูร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๕.๒ มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร

หรือการแสดงสถติิประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยาง

สรางสรรค 

๕.๑ สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตร

และสถิติ เพ่ือการวิเคราะหประมวลผล การ

แกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

๕.๓ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๔ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสถานการณ 

๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ

การสื่อความหมายโดยใชสัญลกัษณ 

๕.๒ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 

๕.๕ สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทาง

วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(อาจารย ดร.สาคร  สรอยสังวาลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

*********************** 
 

ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๘ ไดนํารายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มา

เปนรายวิชาในหลักสูตร ดังนั้นสาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยไดรับความเห็นชอบแลว

นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง

ออกประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหารกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไวดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ เขาใจและซาบซึ้งในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณค

าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซือ่สัตยสุจริต 

๑.๒ แสดงออกถงึความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 

๑.๒ มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสงัคม 

๑.๓ มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

๑.๓ มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเป

นหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ 

๑.๕ เคารพสิทธิและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

๑.๔ สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใช

ความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิง่แวดลอม 

 

๑.๕ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบท

ทางสังคมของวิชาชพีวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน 

๑.๑ มีจิตสํานกึและตระหนกัในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๔ ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 

ขอกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม

กาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตรเพื่อ

การประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ 

และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

๒.๑ มีความรูหลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธกัน ใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหารอยาง

กวางขวางและเปนระบบ ไดแก ความรูความเขาใจดาน

เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร 

วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล 

และการทําวิจัย      

๒.๒ มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลกัการที่สําคัญ 

ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตัิในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดา

นทางวิศวกรรม 

 

๒.๓ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากบั

ความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

๒.๒ มีความรูในสาขาวิชาอืน่ ไดแก การบริหาร

จัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยกีารบรรจุ และ

เทคโนโลยชีีวภาพ ในสวนที่เกี่ยวของ 

๒.๔ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่

เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

๓.๒ สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนว

ทางการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทาง

ทฤษฎีท่ีเกีย่วของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และ

ผลกระทบทีต่ามมาจากการตัดสินใจน้ัน 

๒.๕ สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ใน

การประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๒.๓ มีความคุนเคยกับความกาวหนาทางวิชาการใน

สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกบัการแกไขปญหา

และการตอยอดองคความรู   

๓. ดานทักษะทางปญญา 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

๓.๑ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี ๕.๔ มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารที่เหมาะสม และใชอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือการ

รวบรวมขอมลู แปลความหมาย และสื่อสารขอมลู

ขาวสารและแนวความคิด 

๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็น

ปญหาและความตองการ 

 

 

๓.๓ สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรม

ไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนว

ทางการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทาง

ทฤษฎีท่ีเกีย่วของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และ

ผลกระทบทีต่ามมาจากการตัดสินใจน้ัน 

๓.๔ มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองค

ความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม

หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

 

๓.๕ สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดด

วยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทนัตอการ

เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

๓.๑ มคีวามสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทํา

ความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและ

หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใช

ขอมลูท่ีไดในการแกไขปญหาหรืองานอื่นๆ ไดดวย

ตนเอง ๕.๖ สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี

นวัตกรรมและสถานการณโลกโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และ

สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต

อสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

๕.๗ สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและ

ภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและเหมาะสม 

๔.๒ สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถาน

การณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมทั้งให

ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหา

สถานการณตางๆ 

๔.๓ วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับ

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ

เรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวชิาชีพอยางต

อเนื่อง 

๔.๔ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู

และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

๔.๔ รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการ

ทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถ

ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอย

างมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ 

๔.๑ มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ดรับมอบหมาย ทั้ง

งานรายบุคคลและงานกลุม 

๔.๒ สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทัง้ใน

ฐานะผูนําและสมาชิกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ  

๔.๕ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการ

ทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

 

 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ี

เกี่ยวของกบัวิชาชีพไดเปนอยางด ี

๕.๕ สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมลู

ตางๆ อยางเหมาะสม 

๕.๒ มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิต

ศาสตรหรือการแสดงสถิตปิระยกุตตอการแกปญหาที่เกี่ยวข

องไดอยางสรางสรรค 

๕.๑ สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาได

อยางสรางสรรค 

๕.๓ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน 

และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

๕.๒ สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้งการพูดและการ

เขียน รูจักเลอืกและใชรปูแบบของการนําเสนอที่

เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีแตกตางกนัไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๕.๕ สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทาง

วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของ

ได 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
(อาจารย ดร.สาคร  สรอยสังวาลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

*********************** 
 

ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๘ โดยไดนํารายวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) มาเปนรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ันสาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร กับมาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไดรับความเห็นชอบ

แลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง

ออกประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหารกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไวดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ เขาใจและซาบซึ้งในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณคา

ของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 

๑.๓ มีจิตสาธารณะ รัก และภาคภูมิใจในทองถิน่ 

สถาบัน และประเทศชาติ 

๑.๒ มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสงัคม 

๑.๒ มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบ ตอตนเองและ

สังคม 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑.๓ มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเป

นหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ 

เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

๑.๔ มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางาน

เปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ 

๑.๔ สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใช

ความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิง่แวดลอม 

 

๑.๕ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททาง

สังคมของวิชาชพีวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถงึปจจุ

บัน 

๑.๑ มีจิตสํานึกและตระหนกัในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตรเพื่อ

การประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ 

และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

๒.๑ มีความรูความเขาใจในหลกัการและทฤษฎีสําคัญ

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิชาชีพเฉพาะ 

๒.๒ มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลกัการที่สําคัญ ทั้ง

ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัตใินเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง

วิศวกรรม 

๒.๒ มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชา

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม สามารถปฏบิัติงานในสาขา

วิชาชีพเฉพาะในสถานการณตางๆ ได 

๒.๓ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากบัความ

รูในศาสตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

๒.๔ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่

เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

 

๒.๕ สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ใน

การประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๓.๔ สามารถประยกุตความรูและทักษะกบัการแกไข

ปญหาทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม 

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี  

๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็น

ปญหาและความตองการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓.๓ สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมได

อยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมลูประกอบการตัดสินใจในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ สามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค 

โดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญหา

การทํางานได 

๕.๑ มีความสามารถในการใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพได 

๓.๔ มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความ

รูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด

องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

๒.๓ มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ใน

สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหา

และการตอยอดองคความรู ในสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

๓.๕ สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดด

วยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถ

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต

อสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

๕.๓ สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสมทันตอความกาวหนาของ

สถานการณปจจุบัน 

๔.๒ สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถาน

การณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมรวมทั้งให

ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหา

สถานการณตางๆ 

๔.๑ มีภาวะผูนํา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห

ปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของ

กลุม 

๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียน

รูทั้งของตนเอง และสอดคลองกบัทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

๔.๓ มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง

และสาขาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

๔.๔ รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการ

ทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถ

๔.๒ ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี
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มาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร 

สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลกัสูตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอย

างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ 

๔.๔ วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับ

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

๔.๕ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการ

ทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่

เกี่ยวของกบัวิชาชีพไดเปนอยางด ี

 

๕.๒ มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิต

ศาสตรหรือการแสดงสถิตปิระยกุตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของ

ไดอยางสรางสรรค 

๓.๑ สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ 

เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการ

ไดอยางสรางสรรค 

๕.๓ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรูดวย

ตนเอง การจัดเกบ็และประมวลผลขอมูลและการนําเสนอ

ขอมลูสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการศึกษาในสาขา

วิชาชีพได 

๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารขอมลูท้ังทางการพูด การเขียน 

และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

 

๕.๕ สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทาง

วิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
(อาจารย ดร.สาคร  สรอยสังวาลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผลการเรยีนรูรายวิชาเฉพาะทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 

ผลการเรยีนรูรายวิชาเฉพาะทางดานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีความหมายดังนี้  

 1. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึงเน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ 

ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหจําลอง ระบบ

ปอนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

2. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยู

บนพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการ

วิเคราะหการเคลื่อนที่ จนกระท่ังถึงการวิเคราะหความเคนและการเปล่ียนรูปของวัสดุภายใตภาระ

แบบตางๆ ที่มากระทํา 

 3. องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences 

and Fluid Mechanics) หมายถึง  เ น้ือหาความรู ท่ีอยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ 

(characteristics) และกระบวนการไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคล่ือนที่ความรอน 

ระบบความรอนและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องท้ังหมด 

4. องคความรูที่ เ ก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง

เน้ือหาความรูท่ีอยูบนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และ

การเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชสสารในดานตางๆ รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรม

ของวัสดุ 

5. องคความรูท่ีเก่ียวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรูเก่ียวของกับ

พลังงานประเภทตางๆ ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไก

หรือหลักการเปล่ียนรูปของพลังงาน และรวมท้ังเน้ือหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทน 

6. องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 

หมายถึง เนื้อหาความรูเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา 

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใช

งานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

7. องคความรูที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 

หมายถึง เนื้อหาความรูทางการจัดการและควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความ

ปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหาร

จัดการ 
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  8. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิง่แวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานท่ี

เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 
 

 รายวิชามีความสัมพันธกับองคความรู 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

AFE342     เครื่องจักรกลเกษตร 

AFE342     Agricultural Machinery 
        

AFE343     วิศวกรรมขนถายวัสด ุ

AFE343     Material Handling Engineering 
        

2. กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

AFE331      อุทกอุตุนมิวิทยา 

AFE331      Hydrometeorology         
AFE332     ปฐพีวิทยาสําหรับวศิวกรรมเกษตร 

AFE332     Soil Science for Agricultural Engineer 
        

AFE333     วิศวกรรมชลประทานเบือ้งตน  

AFE333     Principles of Irrigation and Drainage 
        

AFE431     ระบบการสํารวจทางการเกษตร 

AFE431      Agricultural Survey Systems 
        

AFE432     วิศวกรรมการจัดการทรัพยากรน้ําและทีด่ิน 

AFE432      Water and Land Resources Management Engineering 
        

 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
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 รายวิชามีความสัมพันธกับองคความรู 

เนือ้หาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

AFE371     วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตรและอาหาร 

AFE371     Food and Agricultural Process Engineering         
AFE372     สมบัติทางกายภาพ และทางวศิวกรรมของผลผลติทางการเกษตรและอาหาร      

AFE372    Physical and Engineering Properties of Food and Agricultural Product         
AFE377     การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   

AFE377    Measurement and Instruments in Agricultural and Food Industrial         
4. กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

AFE481     วิศวกรรมโรงเรือนเกษตร 

AFE481     Agricultural Structure Engineering 
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2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
 

 รายวิชามีความสัมพันธกับองคความรู 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food Engineering) 

AFE325 วิทยาศาสตรการอาหารเบื้องตนสาํหรับงานวิศวกรรม    

AFE325 Food Science for Engineering 
        

AFE321  หลักวิศวกรรมอาหาร        

AFE321 Principles of Food Engineering 
        

2. กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

AFE374    การแปรรูปอาหารสําหรับงานวิศวกรรม       

AFE374 Food Processing for Engineering 
        

AFE375 ปฏิบตัิการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 1     

AFE375 Unit Operations in Food Engineering 1 
        

AFE376 ปฏิบตัิการเฉพาะหนวยในวิศวกรรมอาหาร 2     

AFE376 Unit Operations in Food Engineering 2 
        

AFE372 สมบัตทิางกายภาพ และทางวศิวกรรมของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร      

AFE372 Physical and Engineering Properties of Food and Agricultural Product 
        

AFE471 การออกแบบโรงงานอาหาร       

AFE471 Food Plant Design 
        

AFE377  การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   

AFE377 Measurement and Instruments in Agricultural and Food Industrial         
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 รายวิชามีความสัมพันธกับองคความรู 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and Utilities) 

AFE345  ระบบทําความเย็นในอตุสาหกรรม     

AFE345 Industrial Refrigeration         

AFE343 วิศวกรรมการขนถายวัสด ุ       

AFE343 Material Handling Engineering 
        

4. กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and Food Safety) 

กอ.วอ.251 กฎหมายมาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยอาหาร    

FST251   Food  Standardization,  Regulations  and Safety Management 
        

AFE351   วิศวกรรมสุขาภิบาลเบือ้งตน       

AFE351 Introduction to Sanitary Engineering 
        

 

 

 

 

 


