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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2562 
********************************** 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คณะ     :  เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

หมวดที่  1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Food Science and Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science (Food Science and Technology) 
  :  M.Sc. (Food Science and Technology) 

 

3. วิชาเอก  :  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1  แผน ก แบบ ก 1      ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
4.2  แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
4.3  แผน ข      ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาโท 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 5.2 ภาษาที่ใช้  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่านและเข้าใจภาษาไทยได้ 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

    ชื่อสถาบัน............................................................................. ............ 
    รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................... 

   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน.............................................ประเทศ................................. 
 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ ……………………… 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
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 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร         
ในการประชุมครั้งที่ 30(1/2562)  เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
28(3/2562)  เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้ งที่             
16 (3/2562)  เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที ่75(3/2562) เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
  ได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งที่ 157(5/2562) เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 บุคลากรทางการศึกษาท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.2 นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
8.3 หัวหน้าแผนกด้านผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านคลังสินค้าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
8.4 ผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
8.5 ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 คงศักดิ์ ศรีแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Food Science) 
University of Newcastle,  2548 
M.App.Sc.(Food Science and 
Technology) 
University of Western Sydney, 2543 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

ภาคผนวก จ 

2 เกตุการ ดาจันทา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

ภาคผนวก จ 

3 ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

ภาคผนวก จ 

4 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
2534 
 

ภาคผนวก จ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

5 อุทัยวรรณ ฉัตรธง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก จ 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ การร่วมลงนาม 

“สัญญาประชาคม” กับอีก 192 ประเทศสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals ; SDGs) ของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2573 เพ่ือผลักดันให้เกิดการด าเนินงานสู่เปูาหมายดังกล่าว
เป็นผลให้เกิดการขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง  ผลกระทบของการเป็น “ประชาคม
อาเซียน” มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประกอบด้วย “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)” มีวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ที่จะให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได จากผลการ
ด าเนินการภาพรวม พบว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทิศทางและแนวโน้มการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในเชิงบวก โดยเมื่อปี 2560 มี GDP รวม 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องจากปี
ก่อนถึงร้อยละ 5.3 และคาดว่า จะขยายตัวต่อไป ร้อยละ 5.1 และ 5.2 ในปี2561 และ 2562 ตามล าดับ 
แต่โดยที่มีปัจจัยเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจโลก จึงเน้นการผลักดันความร่วมมือตามแผนงาน AEC Blueprint 
2025 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดช่องว่างการพัฒนา เสริมสร้างความเชื่อมโยง         
เตรียมความพร้อมต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และมุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนขององค์กรรายสาขาต่างๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้จัดท าแผนงานรายสาขารวมทั้งสิ้น 23 แผนงาน เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนให้บรรลุเปูาหมายตามแผนงานดังกล่าว  นอกจากนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ขยาย
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ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ นอกภูมิภาค  เพ่ือให้เป็นส่วนส าคัญของ
ประชาคมโลกตามแผนงานดังกล่าว 

การเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
“นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น การเกษตร ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
ดังนั้นโมเดลของไทยแลนด์ 4.0 คือ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งท าให้สามารถก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ท าให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นได้  การปฏิวัติดิจิทัล (digital revolution) ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
โดยการใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ไซเบอร์ แทนแรงงานคน ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยประชาชนเพ่ิมสูงขึ้นความ
แตกต่างระหว่างชนชั้นหลากหลายมากข้ึน และผู้อาศัยในเขตเมืองจะเพ่ิมสูงขึ้น  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ประเมินสถานการณ์
และแนวโน้มภายนอกทางเศรษฐกิจโลก พบว่า มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเข้าสู่
สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทาง การค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาส
ที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย พบว่า เศรษฐกิจไทย
ในช่วงปี 2504-2558 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี  2553 
โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมี
การสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศ ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน  อย่างไรก็ตาม 
ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ 
การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจากจุดอ่อน
ที่ส าคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการด าเนิน
นโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ และยังพบว่า การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้เกิดสาขา
อุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มีการแย่งชิง
แรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้าน ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศไทย พบว่า การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ าและการบริหารจัดการงานวิจัยขาด
การบูรณาตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชั ดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมี
ข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใน
ระดับต่ า   

จากสภาวการณ์ข้างต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ด้านเศรษฐกิจ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลังและด้าน
การเงิน และ 2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงมูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนซึ่ง
อาจส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้นการ
ลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย 1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  และ 3) พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย ซึ่งส่งผลต่อการ
เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยขับเคลื่อนสู่
สังคมนวัตกรรมในระดับสากลได ้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 คือ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อ
ยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ  (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อนึ่ง การต่อยอดอดีตหมาย
รวมถึง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดบูรณาการองค์ความรู้กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมี          
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   

ส าหรับการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีเป็นกลไกหนึ่งที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนที่มุ่งพัฒนาการเรียน 4.0 ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต
และพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมี
เปูาหมายในการ 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ดังนั้นจากสภาวการณ์การร่วมลงนามสัญญาประชาคมสหประชาชาติ  ผลกระทบของการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมโยงสู่การน าไปจัดท ายุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพ่ือ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ส่วนการพัฒนาก าลังคนซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนด้าน
เศรษฐกิจมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ก่อให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น
บูรณาการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสู่สากล พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงาน เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การเพิ่มข้ึนของประชากรโลก (Population Growth) 

จากรายงาน World Population to 2300 ของ UN ประชากรในโลกจะเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2568 จาก 6,071 ล้านคน เป็น 7,851 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้น 1,780 ล้านคน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.3 โดยการเพ่ิมขึ้นนี้เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศก าลังพัฒนามาก
ถึง 1,733 ล้านคน ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ิมขึ้นเพียง 47 ล้านคนเท่านั้น หากเปรียบเทียบใน
ระหว่างปี 2543 ถึงปี 2593 จาก 6,071 ล้านคน เป็น 8,919 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้น 2,848 ล้านคน เฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.9 โดยการเพ่ิมขึ้นนี้เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศก าลังพัฒนามากถึง 
2,822 ล้านคน ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ิมขึ้นเพียง 26 ล้านคนเท่านั้น เมื่อพิจารณาในระดับ
ภูมิภาคพบว่าในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2568 ภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคแอฟริกามีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น
สูงกว่าในภูมิภาคอ่ืน ในขณะที่ยุโรปมีจ านวนประชากรที่ลดลง ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ถึงสัดส่วนประชากรโลก
ในปี 2593 แล้ว ภูมิภาคเอเชียจะมีสัดส่วนของประชากรมากที่สุดคือร้อยละ 58.6 โดยเฉพาะประเทศ
อินเดียจะมีประชากรประมาณ 1,531.4 ล้านคน รองลงมาคือภูมิภาคแอฟริกาคือร้อยละ 20.0 

11.2.2 โครงสร้างอายุ (Ageing Populations) 
นอกจากประชากรในโลกจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากในระหว่างปี 2543-2593 แล้วประชากร

ที่เพ่ิมขึ้นนั้นมาจากจ านวนประชากรวัยสูงอายุมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ซึ่งประชากรอายุมากกว่า 65 
ปี จะมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 238.4 และประชากรอายุมากกว่า 80 ปี จะมีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 446.0 ในขณะ
ที่เด็กอายุน้อยกว่า 14 ปีจะมีการลดลงร้อยละ 1.9 ท าให้หลายประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging 
Society เกิดการขยายตัวของประชากรโลกและการเปลี่ยนแปลงในสังคมของประชากรโลกส าหรับ
ประเทศไทยในรายงาน World Population to 2300 ของ UN คาดการณ์ว่าประชากรในประเทศไทยใน
ปี 2588 จะมีจ านวนถึง 77.3 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นจากปี 2543 ที่มีจ านวนเพียง 60.9 ล้านคน ถึงร้อยละ
27 จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
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จ านวนประชากรของประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น และกลุ่มผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีกใน 10 ปี
ข้างหน้า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อแนวโน้ม
การบริโภค สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชากรในภาคอุตสาหกรรมจะพยายามเพ่ิมผลผลิต
ให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของประชากร รวมทั้งแรงงานไทยที่มีฝีมือจะเริ่มขาดแคลน เพราะ
ประชากรส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณและแรงงานที่มีอยู่ไม่สามารถทดแทนได้ทัน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากข้ึน
จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความ
ยากจนยังคงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยที่สุดและคนจนที่สุดสูงถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึงยิ่ง
ไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมี
ลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต  

11.2.3 การย้ายถิ่นเข้ามาในเมือง (Urbanization) 
UN คาดการณ์ว่าสัดส่วนของประชากรที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองในปี 2593 มี

ประมาณร้อยละ 67 หรือ 6.3 พันล้านคน ในขณะที่ประชากรของโลกจะมีประมาณ 9 พันล้านคน ส าหรับ
ประเทศไทย ประชากรจะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.5 ล้านคนต่อปี โดยจะเพ่ิมขึ้นจากปี
2553 ที่มีอยู่ 22 ล้านคน เป็น 40 ล้านคนในปี 2593 ในขณะที่ประชากรของประเทศจะมีประมาณ 77.3 
ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 52 ซึ่งมีความต้องการสาธารณูปโภคที่จ าเป็นและเพียงพอในการอยู่อาศัย
ความสะดวกสบายในการเดินทาง การใช้ชีวิตประจ าวัน สภาวะแวดล้อมในการท างาน สภาพการจ้างงาน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ความเพียงพอใน
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ เป็นต้น 

11.2.4 อัตราความต้องการแรงงานจบใหม่ 
อัตราความต้องการแรงงานจบใหม่ สามารถแยกเป็น 3 ส่วน คือ ระดับปริญญาตรีมี

อัตราจบการศึกษาที่ 300,000 คน มีความต้องการแรงงานเพียงร้อยละ 50 ส่งผลให้มีจ านวนผู้ว่างงานใน
ระดับปริญญาตรีถึงปีละ 150,000 คน ก่อให้เกิดแรงงานว่างานสะสมปีละ 400,000 คน ระดับอาชีวะ
(ปวช, ปวส) มีอัตราจบการศึกษาที่ 300,000 คน แต่มีความต้องการแรงงานเพียงร้อยละ 60 (หรือ 
180,000 คน) เข้าสู่ตลาดแรงงานร้อยละ 30 (90,000 คน) เรียนต่อสายสามัญร้อยละ 70 (210,000 คน)
จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า มีจ านวนคนว่างงานที่จบ
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ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 170,900 คน จากจ านวนผู้ว่างงานรวม 4.02 แสนคน ซึ่งปัญหาบัณฑิตใหม่
ตกงาน  มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนงานบ่อย อยู่ระหว่างรองานเพราะลาออกจากงานเดิม เลือกเรียน
ตามกระแส จบไม่ตรงตลาดแรงงาน ค่านิยม หรือเรียนตามเพ่ือน เลือกงานหรือ ต้องการท างานที่สบาย 
เงินเดือนสูงๆ รวมถึงพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบท างานที่อยู่ในกรอบ  จากข้อมูลของรองประธานสภา
องค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย พบว่า ปัญหาว่าความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นบัณฑิตสายเทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผลิตมาเพียงร้อยละ 4 ของบัณฑิตทั้งหมด แต่มี
สายสังคมศาสตร์ถึงมากกว่าร้อยละ 70  ส าหรับบัณฑิตที่จบปริญญาตรีแล้วหากไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของประเทศ มากกว่าร้อยละ 80 ยังท างานไม่ได้ ซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา
และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ   

การวิเคราะห์อาชีพ 10 อันดับแรกส าหรับนักศึกษาจบใหม่ เมื่อธันวาคม 2561 คือ 
อันดับแรก คือ นักวิเคราะห์ข้อมูลไอที  อันดับต่อมา ได้แก่ นักการเงิน วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ พยาบาล สัตวแพทย์ นักจิตวิทยาบ าบัด นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักบริหาร และ
ผู้ประกอบการ ตามล าดับ 

เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดจุดเปลี่ยนของประเทศไทยต่อ
แนวโน้มตลาดแรงงาน คือ 

1) การพัฒนาสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่รับ AEC 
2) การย้ายฐานการผลิตเพ่ือลดต้นทุนไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ท าให้

เกิดอุปสงค์แรงงานเพ่ิมข้ึนในประเทศนั้นๆ 
3) เกิดการฟ้ืนฟูประสิทธิภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรม 
4) แรงงานท างานได้หลากหลาย (Multi - Tasking Skill) 
5) การผสมผสานของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานที่มีความ

หลากหลายทั้งทางเชื่อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 
6) แรงงานที่มีทักษะทางภาษาได้เปรียบในการได้รับเลือกเข้าท างาน โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ซึ่งธุรกิจที่ต้องการผู้ที่มีทักษะภาษาหลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจน าเข้าและ
ส่งออก ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น 

7) การโยกย้ายแรงงานระหว่างประเทศแปรผันตามผลตอบแทน 
8) ตลาดผู้บริโภคใหญ่และหลากหลายท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ

จะมีมากขึ้นในลักษณะบูมเมอแรง 
9) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้ประชากรในวัยแรงงานลดจ านวน 
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10) แนวโน้มอาชีพคนรุ่นใหม่ นิยมท าธุรกิจส่วนตัว หรืองานอิสระ ท าให้คนสู่
ตลาดแรงงานลดลง 

จากสภาวการณ์ด้านการเพ่ิมขึ้นของประชากร การเข้าสู่สังคมสูงวัย การย้ายถิ่นฐาน 
และความต้องการแรงงาน  ส่งผลต่อจ านวนแรงงานที่มีคุณภาพในปัจจุบันและในอนาคตมีจ านวนลดลง
และเข้าสู่วัยชรา เนื่องจากเข้าสู่สังคมสูงวัย  เกิดการแย่งชิงงานจากการเพ่ิมประชากรและการย้ายถิ่นฐาน 
เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
และเกิดปัญหาการขาดแรงงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงหรือ สมรรถนะและทักษะ
ตรงตามความต้องการไม่เพียงพอ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมจึงต้องพัฒนาก าลังคนตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานหรือเพ่ิมศักยภาพคนโดยบูรณาการกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นประกอบกับการด าเนินงานตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และใช้ในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.0 ผู้เรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จึงส่งผลให้ต้องพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมี
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดภูมิปัญญา อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
วัตถุดิบท้องถิ่น หรือแก้ไขปัญหาที่มาจากท้องถิ่นหรือภายในประเทศ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
น าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม ผนวกกับกระบวนการคิดเชิงธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการตลาด
สู่สากล ซึ่งเป็นการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงาน เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้าง
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหายึดบริบท

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้คือ  
12.2.1 เพ่ิมคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมน าคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชด าริฯ 
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12.2.2  ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น 

12.2.3  สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแล ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการ
การศึกษา โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
อาจารย์ผู้สอนในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของรายวิชา การจัดปฏิทินการศึกษา การประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความเป็น
ปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบกับการเรียนและการมีงานท า
ของมหาบัณฑิต  ตลอดจนให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสมรรถนะ
ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เป็น

หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักวิชาการและนักวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและเชื่อมโยง 
บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็น

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยี กระบวนการวิจัยบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา
ทักษะความสามารถระดับสูง  สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมี

วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.3.1 สามารถวิจัย แก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่สากล 
1.3.2 มีความรู้ มีทักษะปฏิบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร เพ่ือเป็นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ 
1.3.3 สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

การอาหารกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้น า
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
หรือมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการตามคุณวุฒิ ศักยภาพและสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 



(มคอ.2) หน้า 15 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

1.4.1 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมี

วินัยในตนเอง 
1.4.3 มีทักษะในการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารสู่สากล 
1.4.4 มีทักษะในการวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย 

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 
นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีทักษะในการสืบค้น แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ  มีทักษะในการค้นหาโจทย์วิจัย
ท้องถิ่นเพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ 

ชั้นปีที่ 2 มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง                
มีทักษะในการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม  และมีทักษะในการวางแผน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 2 ปี 
 2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตรให เป
นไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  

1. ก าหนดให้มีระบบและกลไก
การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
2. ก าหนดให้มีระบบการ
ประเมิน ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของมหาบัณฑิตและ
อาจารย์ และความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 
 3. ประชุม/สัมมนาอาจารย
ประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  

1. มีระบบและกลไกการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
โดยอาจารย์ ประจ าหลักสูตรมี
ส่วนร่วม อย่างน้อยรอ้ยละ 80  
2. มีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรของบัณฑิต และ
อาจารย์ และมีคะแนนความ        
พึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกวา 3.51 
จาก 5.0 คะแนน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ 
สมรรถนะของมหาบัณฑิต และ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. น าผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ของแต่ละปีการศึกษามาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

มี คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกวา 3.51 จาก 5.0 
คะแนน 
4. หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 
ของเล่ม มคอ.2 

2.แผนการพัฒนาคุณลักษณะที่จ าเป็น
ของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. พัฒนาการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
2. พัฒนากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มี
ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับ     
ดีขึ้นไปในแต่ละปีการศึกษา 

3. แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรด้านทักษะวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ 

1. พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัย
และสร้างนวัตกรรมทางการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1. อาจารย์มีผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ ผลงานรับใช้สั งคม 
และ/หรือนวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารอย่างน้อย 1 เรื่อง/คน 
ภายในระยะเวลา 5 ปี  

  2. อาจารย์มีการเข้าร่วมอบรม
ทักษะการสอนของอาจารย์ เช่น
Problem Based Learning 
(PBL) หรือ Active Learning 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การพัฒนาทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอนให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค รุ ภั ณ ฑ์
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ ห้
สามารถท าวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
มีคุณภาพ 

1. นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์ 

 2.3 การให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการเตรียมความพร้อมของ 1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียม 1. นักศึกษาแรกเข้าทุกคนเข้า
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

นักศึกษาแรกเข้า ความพร้อมให้ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา 
2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การดูแลนักศึกษาทุกคน 
3. จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษาแรกเข้า 

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อม
แก่นักศึกษาแรกเข้า อย่างน้อย 
1 โครงการ 

การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยานิพนธ์ 1. พัฒนาระบบติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- แบบประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 

 2. แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
วิจัยทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นทุนวิจัย
ที่เอ้ือต่อการท าวิทยานิพนธ์ 

- จ านวนโครงการวิจัยที่เอ้ือต่อ
การท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย         
1 โครงการต่อปี 

 2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการติดตามภาวะการมีงานท า
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ติดตามภาวะการมีงานท า
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2 . ค ว าม พึ งพอ ใ จขอ งผู้ ใ ช้
บัณฑิต 

1. ผลการติดตามภาวะการมี
งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี ร้อยละ 80  
2. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาแบบทวิภาคต่อปีการศึกษา โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูร้อน จ านวน  2 ภาค ภาคละ  8 สัปดาห์ 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

1) วัน - เวลาด าเนินการ 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี  1   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 
 นอกวัน - เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย)์ 

2) ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา  
3) การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน                
15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

4) การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 



(มคอ.2) หน้า 19 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 หรือ แบบ ก (1) 

ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และมี
ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 หรือ แบบ ก (2) 
ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2.2.3 แผน ข 
ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีประสบการณ์จากการท างานทาง
วิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไม่เพียงพอ 
2.3.2 ปัญหาทางวิชาการของนักศึกษาแรกเข้าซึ่งวิเคราะห์โดยตัวนักศึกษาเองร่วมกับอาจารย์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือเสริมความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2.4.2 จัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางวิชาการตามความต้องการของนักศึกษา

แรกเข้า 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 

นักศึกษาชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 25 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 20 

รวม 5 10 10 10 10 45 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 20 
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2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 

นักศึกษาชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 50 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 40 

รวม 10 20 20 20 20 90 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 40 

2.5.3 แผน ข 

นักศึกษาชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 25 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 20 

รวม 5 10 10 10 10 45 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 20 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 แผน ก แบบ ก 1 
1) งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา

และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
215,000 430,000 430,000 430,000 430,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 215,000 430,000 430,000 430,000 430,000 

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ 

เงินเดือน - - - - - 
ค่าตอบแทน 64,500 129,000 129,000 129,000 129,000 
ค่าใช้สอย 75,500 151,000 151,000 151,000 151,000 
ค่าวัสดุ 75,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
รวม (ก) 215,000 430,000 430,000 430,000 430,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 215,000 430,000 430,000 430,000 430,000 
จ านวนนักศึกษา * 5 10 10 10 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 

2.6.2 แผน ก แบบ ก 2 
1) งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา

และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
430,000 860,000 860,000 860,000 860,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 430,000 860,000 860,000 860,000 860,000 

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ 

เงินเดือน - - - - - 
ค่าตอบแทน 150,500 301,000 301,000 301,000 301,000 
ค่าใช้สอย 140,000 280,000 280,000 280,000 280,000 
ค่าวัสดุ 139,500 279,000 279,000 279,000 279,000 
รวม (ก) 430,000 860,000 860,000 860,000 860,000 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 430,000 860,000 860,000 860,000 860,000 

จ านวนนักศึกษา * 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
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2.6.3 แผน ข 
1) งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา

และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ 

เงินเดือน - - - - - 
ค่าตอบแทน 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ค่าใช้สอย 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
ค่าวัสดุ 100,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
รวม (ก) 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
จ านวนนักศึกษา * 10 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
หมายเหตุ  

1. * หมายถึง จ านวนรวมนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2. ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ในหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คิดเป็นจ านวนเงินเหมาจ่าย 
86,000 บาท/คน โดยมีฐานการคิดจากค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนั้นรายรับจากค่าลงทะเบียนคิด
เป็น 43,000 บาท/คน/ปีการศึกษาในระบบทวิภาค 

3. ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาแผน ข ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคิดเป็นจ านวนเงินเหมาจ่าย 100,000 บาท/
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คน โดยมีฐานการคิดจากค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ดังนั้นรายรับจากค่าลงทะเบียนคิดเป็น 50,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 

4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้แนบไว้ในภาคผนวก ข   
2.7 ระบบการศึกษา  

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

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 1 
1) หมวดวิชาเฉพาะ     - หน่วยกิต 

1.1) วิชาเอก     - หน่วยกิต 
1.1.1) เอกบังคับ    - หน่วยกิต 
1.1.2) เอกเลือก    - หน่วยกิต 

2) วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   2 หน่วยกิต 

*ส าหรับผู้เรียนในแผน ก แบบ ก 1 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต คือ วิชาสัมมนา 1 
จ านวน 1 หน่วยกิต และสัมมนา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 
1) หมวดวิชาเฉพาะ     - หน่วยกิต 

1.1) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
1.1.1) เอกบังคับ    12 หน่วยกิต 
1.1.2) เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 



(มคอ.2) หน้า 24 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

2) วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   - หน่วยกิต 

แผน ข 
1) หมวดวิชาเฉพาะ     - หน่วยกิต 

1.1) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1.1) เอกบังคับ    12 หน่วยกิต 
1.1.2) เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2) การค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต 
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   - หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาเฉพาะ 

แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต  
แผน ข    ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

1.1) วิชาเอกบังคับ    12 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2    12 หน่วยกิต  
แผน ข    12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา    รายวิชา     หน่วยกิต 
FST720  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง      4(3-2-7) 

Advanced Food Analysis 
FST754  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม   3(2-2-5) 
  Food Processing Technology for Innovative Development  
FST771  ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 
  Design Thinking and Experimental Design  
  for Innovative Food Development 
FST791  สัมมนา 1        1(0-2-1) 
  Seminar 1 
FST792  สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  Seminar 2 
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1.2) วิชาเอกเลือก   
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
แผน ข ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 

FST711  เคมีอาหารขั้นสูง       3(2-2-5) 
  Advanced Food Chemistry 
FST716  เทคโนโลยีของสารพฤกษเคมี      3(3-0-6) 
  Phytochemical Technology 
FST717    วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้    3(2-2-5)  
  Food Additives and Its Applications 
FST721  การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร      3(2-2-5) 
  Textural Analysis of Foods 
FST722   บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(2-2-5) 
  Packaging and Shelf Life of Food Product 
FST740  จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง     3(2-2-5) 
  Advanced Food Microbiology 
FST751  เทคโนโลยีอาหารผง      3(2-2-5) 
  Food Powder Technology 
FST753  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพ่ือผู้สูงวัย 3(2-2-5) 
  Science and Technology of Cereal and Legume for Elderly People 
FST760  ความปลอดภัยของอาหารและระบบคุณภาพ   3(3-0-6) 
  Food Safety and Quality Systems   
FST770   การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-2-5) 
  Utilization of By-product from Food Industry 
FST793  หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3(3-0-6) 
  Selected Topics in Food Science and Technology 

  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข 4 ขึ้นไปที่หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเปิดสอนได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิตทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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2) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
แผน ข การค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

FST780  การค้นคว้าอิสระ 1      3 
  Independent Study 1 
FST781    การค้นคว้าอิสระ 2      3 
              Independent Study 2 
FST782   วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1     9 
              Thesis 1, Type A 1 
FST783   วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1     9 
              Thesis 2, Type A 1 
FST784   วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1     9 
              Thesis 3, Type A 1 
FST785   วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1     9 
              Thesis 4, Type A 1 
FST786   วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2     6 
     Thesis 1, Type A 2 
FST787   วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2     6 
     Thesis 2, Type A 2 

เงื่อนไขของหลักสูตร 
* FST700 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3(3-0-6) 
  Fundamental of Food Science and Technology 

*ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     
แผน ก แบบ ก 1   จ านวน  2 หน่วยกิต 

FST791  สัมมนา 1        1(0-2-1) 
  Seminar 1 
FST792  สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  Seminar 2 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
(1) แผน ก แบบ ก 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST782 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 1, Type A 1 

9 วิทยานิพนธ์ - 

รวม 9 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST783 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 2, Type A 1 

9 วิทยานิพนธ์ - 

FST791 
 

สัมมนา 1 * (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar 1 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

รวม 9 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST784 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 3, Type A 1 

9 วิทยานิพนธ์ - 

FST792 
 

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar 2 

1(0-2-1) เอกบังคับ FST791 

รวม 9 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST784 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 4, Type A 1 

9 วิทยานิพนธ์ - 

รวม 9 หน่วยกิต   
 

 (2) แผน ก แบบ ก 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือ 
พัฒนานวัตกรรมอาหาร 
Design Thinking and Experimental 
Design for Innovative Food 
Development 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม    
Food Processing Technology for 
Innovative Development 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (1) 3(X-X-X) เอกเลือก - 

รวม 9 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
Advanced Food Analysis 

4(3-2-7) เอกบังคับ - 

FST791 
 

สัมมนา 1 
Seminar 1 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (2) 3(X-X-X) เอกเลือก - 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (3) 3(X-X-X) เอกเลือก - 

รวม 11 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST786 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 
Thesis 1, Type A2 

6 วิทยานิพนธ์ - 

FST792 
 

สัมมนา 2 
Seminar 2 

1(0-2-1) เอกบังคับ FST791 
 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (4) 3(X-X-X) เอกเลือก - 

รวม 10 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST787 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2 
Thesis 2, Type A2 

6 วิทยานิพนธ์ - 

รวม 6 หน่วยกิต   
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(3) แผน ข  
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือ  
พัฒนานวัตกรรมอาหาร 
Design Thinking and Experimental Design 
for Innovative Food Development 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม    
Food Processing Technology for 
Innovative Development 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

รวม 6 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
Advanced Food Analysis 

4(3-2-7) เอกบังคับ - 

FST791 
 

สัมมนา 1 
Seminar 1 

1(0-2-1) เอกบังคับ - 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (1) 3(X-X-X) เอกเลือก - 

รวม 8 หน่วยกิต   
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ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (2) 3(X-X-X) เอกเลือก - 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (3) 3(X-X-X) เอกเลือก - 
รวม 6 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST792 
 

สัมมนา 2 
Seminar 2 

1(0-2-1) เอกบังคับ FST791 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (4) 3(X-X-X) เอกเลือก - 
FSTXXX วิชาเอกเลือก (5) 3(X-X-X) เอกเลือก - 

รวม 7 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST780  การค้นคว้าอิสระ 1  
Independent Study 1 

3 การค้นคว้า
อิสระ 

- 

FSTXXX วิชาเอกเลือก (6) 3(X-X-X) เอกเลือก - 
รวม 6 หน่วยกิต   
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ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

FST781 การค้นคว้าอิสระ 2  
Independent Study 2 

3 การค้นคว้า
อิสระ 

- 

รวม 3 หน่วยกิต   

 
3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา  

การก าหนดค าอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยก าหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

FST  หมายถึง  อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เลขหลักร้อย  หมายถึง  ระดับความยากง่ายของชั้นปี 
เลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มวิชาในสาขาวิชาทีบ่่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้  
0 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  (Fundamental of Food Science and Technology) 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอาหาร (Food Chemistry) 
2  หมายถึง  กลุ่มวิชาการวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis) 
3  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) 
4  หมายถึง  กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) 
5  หมายถึง  กลุ่มวิชากระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing) 
6  หมายถึง  กลุ่มวิชาการประกันคุณภาพและสุขาภิบาล  
  (Quality Assurance and Sanitation) 
7  หมายถึง  กลุ่มวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
  (Agro-industrial Product Development)  
8  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์   
9  หมายถึง  กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย 

 เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
FST700 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     3(3-0-6) 
  Fundamental of Food Science and Technology 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  หลักการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
เคมีอาหาร  จุลชีววิทยาอาหาร หลักพ้ืนฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารและสมบัติ   
ทางกายภาพ บรรจุภัณฑ์อาหาร ประเมินทางประสาทสัมผัส การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล  

Principles and introduction in food science and technology covering food 
chemistry, food microbiology, engineering principles related to food processing and 
physical properties, food packaging, sensory evaluation, quality assurance and sanitation. 
 
FST711 เคมีอาหารขั้นสูง        3(2-2-5) 
  Advanced Food Chemistry 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  นวัตกรรมและงานวิจัยด้านน้ า คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารให้
กลิ่นรสที่ส าคัญในอาหาร อันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา  

Innovation and research on water, carbohydrates, lipids, proteins, 
vitamins, minerals and important flavors in foods. Interactions of food components 
during processing and storage. 

 
FST716 เทคโนโลยีของสารพฤกษเคมี     3(3-0-6) 
  Phytochemical Technology 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในเชิงวิทยาศาสตร์ 
สารพฤกษเคมีในอาหารและบทบาทเชิงหน้าที่ของสารพฤกษเคมีในอาหาร สารออกฤทธิ์ กระบวนการผลิต 
เทคโนโลยีการสกัดและการตรวจวิเคราะห์สารพฤกษเคมีที่มีความส าคัญของไทย ข้อก าหนดทางกฎหมาย
ของอาหารเพื่อสุขภาพ ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านสารพฤกษเคมีและการประยุกต์ใช้หรือการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Chemical, functional and nutritional qualities of foods, phytochemicals 
and roles in foods, active ingredients, processing, extraction and analysis of Thai 
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important phytonutrients, law and regulations for health foods, research advances in 
phytonutrients and their utilizations or extension of local wisdom. 
 
FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
  Food Additives and Its Applications 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  ความหมาย  การจ าแนกชนิด สมบัติของวัตถุเจือปนอาหาร  การประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  มาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  การวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัย 

Definition, classifications, properties of food additives, utilization in food 
products, related laws and regulations, safety assessment and analysis. 
 
FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง       4(3-2-7) 
  Advanced Food Analysis 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  เทคนิคการวิเคราะห์อาหารด้วยสมบัติทางความร้อน กายภาพ เคมี  การประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์
อาหาร 

Techniques for thermal property, physical and chemical analysis of foods, 
the applications for research in food science and technology, research advances in food 
analysis. 
 
FST721 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร     3(2-2-5) 
  Textural Analysis of Foods 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ความส าคัญของการประเมินค่าเนื้อสัมผัส วิทยกระแส การเกิดเจลของผลิตภัณฑ์อาหาร 
เทคนิคการวัดและประเมินค่าลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร 

Importance of textural analysis, rheology, gel formation in foods. 
Analytical techniques and evaluation of textural characteristics in food products. 
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FST722 บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(2-2-5) 
  Packaging and Shelf Life of Food Product 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม หลักการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา  การประเมินอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ง 

Selection of appropriate packaging, principles of shelf life evaluation in 
food products, factors affecting on shelf life, accelerated shelf life assessment.  
 
FST740 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง      3(2-2-5) 
  Advanced Food Microbiology 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การพิสูจน์
เพ่ือระบุชนิดจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธีดั้งเดิมและ
วิธีรวดเร็ว  ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร 

Useful microorganisms in food industry. Detection, analysis and 
identification of microorganisms in food products. Conventional and rapid methods for 
microbiological analysis. Recent research of food microbiology.  
 
FST751 เทคโนโลยีอาหารผง      3(2-2-5) 
  Food Powder Technology 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ชนิดและโครงสร้างของอาหารผง หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารผง        
การตรวจสอบคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาอาหารผง นวัตกรรมอาหารผง 

Types and structure of food powders. Principles and technology for food 
powder production. Quality inspection and quality changes during storage of powdered 
foods. Innovative food powder. 
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FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพื่อผู้สูงวัย 3(2-2-5) 
  Science and Technology of Cereal and Legume for Elderly People 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  สมบัติทางเคมี-กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว การดัดแปร
องค์ประกอบของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วทางชีวเคมี เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืชและพืชตระกูลถั่วใน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อผู้สูงวัย ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืช
และพืชตระกูลถั่ว 

Physicochemical and functional properties of cereals and legumes. 
Biochemical modification of components in cereals and legumes. Technology for cereal 
and legume processing in the industry for the elderly. Recent research of science and 
technology of cereal and legume. 
 
FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนานวัตกรรม   3(2-2-5) 
  Food Processing Technology for Innovative Development 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  แนวคิดผู้บริโภค เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูงต่อการพัฒนานวัตกรรมอาหาร          
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมอาหารที่เหมาะสม ทรัพย์สินทางปัญญา  

Consumer concepts, advanced food processing technology for food 
innovative development, strategies for appropriate food innovative development, 
intellectual property (IP).   

 
FST760 ความปลอดภัยของอาหารและระบบคุณภาพ   3(3-0-6) 
  Food Safety and Quality Systems   
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมอาหาร  ระบบการประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงระบบการจัดการด้าน        
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

  Important microbiological analysis in food industry, food quality and food 
safety systems, risk analysis and risk assessment, occupational health and environmental 
management systems  
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FST770 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-2-5) 
  Utilization of By-product from Food Industry 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

  แหล่งที่มาของวัสดุเศษเหลือจ าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบ
ทางเคมี  คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี ชีวภาพของวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
กระบวนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า การคิดต้นทุน นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 

Sources of by-products as classified by food industry types, chemical 
compositions, physical chemical and biological properties of by-products from food 
industry, processing for value addition, cost analysis, related innovations. 
 
FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 
  Design Thinking and Experimental Design for Innovative Food Development 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์และ
การคิดเชิงธุรกิจ  แผนผังโมเดลธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การวางแผนการทดลองและการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร 

  Design thinking for innovative development with integrated creativity and 
business thinking, business model canvas, digital marketing, experimental design and 
application of computer software for innovative food development. 
 
FST780 การค้นคว้าอิสระ 1      3 
  Independent Study 1 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 การค้นคว้าอิสระด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากประสบการณ์
จากการท างานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นในหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร การเลือกข้อการค้นคว้าอิสระ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่
จะท าการค้นคว้าอิสระ การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระต่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระและด าเนินการค้นคว้าอิสระ 

Independent study using research methodology to address research 
topics in food science and technology based on work experiences, local problems or the 
need for innovations, literature reviews related to independent study, development of 
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research methodology, presentation of independent study proposal to the committee, 
conducting the independent study. 

  
FST781 การค้นคว้าอิสระ 2      3 
  Independent Study 2 
  วิชาบังคับก่อน  :  FST780 การค้นคว้าอิสระ 1 

เรียบเรียงผลการค้นคว้าอิสระเป็นรายงานและน าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
Composes the independent study report and presents in final oral 

examination. 
 

FST782 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1     9 
  Thesis 1, Type A 1 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 การศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการท างานหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือเป็นการวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเลือกข้อ
วิทยานิพนธ์ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์ การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย 
ตลอดจนการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

Research for problems in food science and technology based on work 
experiences or local problems, extends local wisdoms or creates new innovation in food 
science and technology, selection of thesis topic, literature reviews, development of 
research methodology, presents the proposal to the advisors. 
 
FST783 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1     9 
  Thesis 2, Type A 1 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด าเนินการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

Presentation of thesis proposal to the proposal examination committee. 
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FST784 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1     9 
  Thesis 3, Type A 1 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์และจัดท า (ร่าง) ต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
Conducting the thesis and preparation of (draft) manuscript for thesis 

publication. 
 
FST785 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1     9 
  Thesis 4, Type A 1 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 จัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเล่มวิทยานิพนธ์และน าเสนอใน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย    

 Preparation of manuscript for thesis publication, composes the thesis and 
presents in the final oral examination. 
 
FST786 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2     6 
  Thesis 1, Type A 2 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 การศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้นจากปัญหา
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเลือกข้อวิทยานิพนธ์ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์ การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และด าเนินการวิทยานิพนธ์ 

 Research for problems in food science and technology based on work 
experiences based on local problems or extends local wisdoms or creates new 
innovation in food science and technology, selection of thesis topic, literature reviews, 
development of research methodology, presentation of thesis proposal to the proposal 
examination committee, conducting the thesis. 
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FST787 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2     6 
  Thesis 2, Type A 2 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 จัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเล่มวิทยานิพนธ์และน าเสนอใน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

Preparation of manuscript for thesis publications, composes the thesis 
and presents in final oral examination. 

 
FST791 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
  Seminar 1 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ พร้อมน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

Presentation and discussion on interesting topics in food science and 
technology that relate to the thesis topic, including the proposal presentation of thesis 
or independent study. 
 
FST792 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
  Seminar 2 
  วิชาบังคับก่อน  :  ผ่านวิชา FST791 สัมมนา 1 
  การน าเสนอและอภิปรายความก้าวหน้างานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

Presentation and discussion on the progress of thesis or independent 
study. 

 
FST793 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3(3-0-6) 
  Selected Topics in Food Science and Technology 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  การศึกษาห้วข้อเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับ
สภาวการณ์ที่น่าสนใจหรือสถานการณ์เร่งด่วนที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นหรือประเทศหรือระดับสากล 

Selected topics in food science and technology that relate to current 
interesting topics or urgent issues at local or national or international levels. 
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3.2  ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาของ
อาจารย ์

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 คงศักดิ์ ศรีแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Food Science) 
University of Newcastle,  2548 
M.App.Sc.( Food Science and Technology) 
University of Western Sydney, 2543 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

ภาคผนวก จ 

2 เกตุการ ดาจันทา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

ภาคผนวก จ 

3 ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

ภาคผนวก จ 

4 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2534 

ภาคผนวก จ 

5 อุทัยวรรณ ฉัตรธง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

ภาคผนวก จ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

  3.2.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 คงศักดิ์ ศรีแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Food Science) 
University of Newcastle,  2548 
M.App.Sc.( Food Science and Technology) 
University of Western Sydney, 2543 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

ภาคผนวก จ 

2 เกตุการ ดาจันทา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

ภาคผนวก จ 

3 ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 
 

ภาคผนวก จ 

4 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

ภาคผนวก จ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2534 

5 อุทัยวรรณ ฉัตรธง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

ภาคผนวก จ 

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 คงศักดิ์ ศรีแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Food Science) 
University of Newcastle,  2548 
M.App.Sc.( Food Science and Technology) 
University of Western Sydney, 2543 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

ภาคผนวก จ 

2 เกตุการ ดาจันทา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

ภาคผนวก จ 

3 ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ภาคผนวก จ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

4 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2534 

ภาคผนวก จ 

5 อุทัยวรรณ ฉัตรธง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2541 

ภาคผนวก จ 

6 พิมพ์ชนก พริกบุญ
จันทร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538 

ภาคผนวก จ 

7 ค ารบ สมะวรธนะ อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540 

ภาคผนวก จ 

8 หทัยทิพย์ ร้องค า อาจารย์ วท.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก จ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

9 ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 
บธ.บ.(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยหอการค้า, 2539 

ภาคผนวก จ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
5.1.1 แผน ก แบบ ก 1  

1) รายวิชา FST782 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1 
การศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้น

จากประสบการณ์ในการท างานหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือเป็นการวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การ
เลือกข้อวิทยานิพนธ์ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์ การพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

2) รายวิชา FST783 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
3) รายวิชา FST784 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์และจัดท า(ร่าง)ต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
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4) รายวิชา FST785  วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
จัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเล่มวิทยานิพนธ์และ

น าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย    
 5.1.2 แผน ก แบบ ก 2 

1) รายวิชา FST786 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 
การศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้น

จากปัญหาในท้องถิ่นหรือเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเลือกข้อวิทยานิพนธ์ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรม
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์ การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และด าเนินการวิทยานิพนธ์ 

2) รายวิชา FST787 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
จัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเล่มวิทยานิพนธ์และ

น าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
5.1.3 แผน ข 

1) รายวิชา FST780 การค้นคว้าอิสระ 1 
การค้นคว้าอิสระด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจาก

ประสบการณ์จากการท างานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นในหัวข้อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเลือกข้อการค้นคว้าอิสระ ทบทวนและน าเสนอ
วรรณกรรมที่เก่ียวกับเรื่องที่จะท าการค้นคว้าอิสระ การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครง
ร่างการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระและด าเนินการค้นคว้าอิสระ 

2) รายวิชา FST781 การค้นคว้าอิสระ 2 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
เรียบเรียงผลการค้นคว้าอิสระเป็นรายงานและน าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ มีศักยภาพในการเรียนรู้ สามารถ  และประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) มาใช้ในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
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5.3 ช่วงเวลา   
5.3.1   แผน ก แบบ ก 1 :  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป 
5.3.2   แผน ก แบบ ก 2 :  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป 
5.3.3 แผน ข    :  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
5.4.1 แผน ก แบบ ก 1 :  วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
5.4.2 แผน ก แบบ ก 2 :  วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
5.4.3 แผน ข    :  การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
นักศึกษาเรียนแผน ก แบบ ก 1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้าและ

ประเมินร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา   

นักศึกษาเรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตามให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา 1 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เตรียมความพร้อมในการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 และให้นักศึกษาเสนอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามระบบ
กลไกของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้น พร้อมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้การ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร        
พ.ศ 2558 ที่ก าหนดโดย สกอ.  

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 การประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ที่มีคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเป็นประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นกรรมการ  อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ 
 การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรมีการติดตามในที่ประชุมทุกภาคการศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป โดยมีก าหนดเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 

การประเมินวิทยานิพนธ์ แผน ก (แบบ ก 1) จ านวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น  
1) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ มีความก้าวหน้างานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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ทั้งหมด 
2) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีความก้าวหน้า

งานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
3) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 3 ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีความก้าวหน้า

งานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างน้อยร้อยละ 70 ของแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งหมดและมี manuscript 
เรื่องท่ี 1 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 4 ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีความก้าวหน้า
งานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างน้อยร้อยละ 100 ของแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งหมดและมี manuscript 
เรื่องท่ี 2 

การประเมินวิทยานิพนธ์ แผน ก (แบบ ก 2) จ านวน 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น  
1) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 3 ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีโครงร่าง

วิทยานิพนธ์และมีความก้าวหน้างานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างน้อยร้อยละ 40 ของแบบเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด 

2) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 4 ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีความก้าวหน้า
งานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างน้อยร้อยละ 100 ของแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งหมดและหรือ อยู่ใน
ระหว่างจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ และหรือ อยู่ในระหว่างท า (ร่าง) manuscript 

การประเมินการค้นคว้าอิสระ แผน ข  จ านวน 6 หน่วยกิต แบ่งเป็น  
1) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 5 ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีโครงร่าง           

การค้นคว้าอิสระและมีความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระอย่างน้อยร้อยละ 40 ของแบบเสนอโครงร่าง         
การค้นคว้าอิสระทั้งหมด 

2) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 6 ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต นักศึกษาควรมีความก้าวหน้า
การค้นคว้าอิสระอย่างน้อยร้อยละ 100 ของแบบเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระและหรือ อยู่ในระหว่าง 
จัดท ารูปเล่มการค้นคว้าอิสระและหรืออยู่ในระหว่างท า (ร่าง) manuscript 

5.6.3 ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรได้วางระบบและกลไกการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาไว้ดังนี้ 
1. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1.1  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คนและประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา 

1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1)  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขึ้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ าว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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 2)  มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.3  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1)  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 2)  มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 3)  หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเป็นเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง กกอ. ทราบ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
(อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการ          
สอบวิทยานิพนธ์  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ และด าเนินการประเมิน
วิทยานิพนธ์ตามระบบและกลไกการประเมินวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย   
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ - อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน

การสอนทุกรายวิชา   
- กระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า 
สามารถท างานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 

- จัดรายวิชาเอกบังคับระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมอาหาร เพ่ือให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบและ
คิดในเชิงสร้างสรรค์ 
- ในรายวิชามีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มและมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน หรือปฏิบัติการตลอดจน
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการ
ฝึกนักศึกษาให้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
รวมถึงการรับผิดชอบงานกลุ่มและงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
- จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาเพ่ิมศักยภาพ
ด้านความรับผิดชอบ การมีวินัย ภาวะผู้น า และท างานเป็นทีม 

3. มีทักษะในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารสู่สากล 

- จัดรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม   
ซึ่งมีการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรมระดับสากล  
- จัดรายวิชาระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมอาหารที่มียกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ  รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
- ส่งเสริมให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยนานาชาติในรายวิชา
ต่างๆ  
- จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการหรือ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยของนักศึกษา 

4. มีทักษะในการวางแผน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมกับ
งานวิจัย 

- จัดรายวิชาระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมอาหารที่มีบทปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการ
ทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ เหมาะสม และ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้อาหารยังเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจของประเทศและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้ประกอบการและ/
หรือนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามส่งเสริมและสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรได้ระบุคุณธรรมและ
จริยธรรมไว้ดังนี้ 

1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
นอกจากนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารยังมีวิชาการวิเคราะห์

อาหารขั้นสูง เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องสอดแทรกกฎหมายอาหารในส่วนที่เป็นข้อก าหนดซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
โดยการวัดผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกต
พฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย นอกจากนี้นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์
โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกรายงานของผู้อ่ืน รวมไปถึงงานวิชาการหรืองานวิจัย เป็น
ต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาและความมีวินัยของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 ด้านความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ที่
สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ 
ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        การอาหารได ้

3) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น
เรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ 
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 
6) ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับวิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารในขณะที่สอนนักศึกษา จึงเน้นการสอนให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาจึงต้องมี
สมบัติต่างๆ จากกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
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1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
หรืองานอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 

3) มีทักษะปฏิบัติจากเนื้อหาสาระของสาขาวิชาและการท าวิจัยน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบ
ที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มาไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา จากการทดสอบโดย

ใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ การน าเสนอรายงาน  
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
การประกอบอาชีพของนักศึกษาภายหลังจากส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง
อาจารย์จึงต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับสมบัติดังต่อไปนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยสมบัติต่างๆ นี้สามารถประเมินระหว่างการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

1) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
2) มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานส่วนรวม 
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  

ในการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีการคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มและ
ความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง มาใช้ในการ

วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
2) สามารถระบุ เข้าถึง คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลได้ 
3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ

ของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง

และสถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

FST700 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
 Fundamental of Food Science and Technology 

                 

FST711 เคมีอาหารขั้นสูง 
 Advanced Food Chemistry 

                 

FST716      เทคโนโลยีของสารพฤกษเคมี 
                Phytochemical Technology 

                 

FST717       วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช ้
                 Food Additives and Its Applications 

                 

FST720 การวิเคราะหอ์าหารขั้นสูง  
 Advanced Food Analysis 

                 

FST721 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร  
 Textural Analysis of Foods 

                 

FST722       บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
                 Packaging and Shelf Life of Food Product 

                 

FST740       จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 
                 Advanced Food Microbiology 

                 

FST751       เทคโนโลยีอาหารผง 
                 Food Power Technology 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

FST753       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพื่อผู้สูงวัย 
                 Science and Technology of Cereal and Legume for Elderly 

People 
                 

FST754    เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
                 Food Processing Technology for Innovative  
                 Development 

                 

FST760       ความปลอดภยัของอาหารและระบบคุณภาพ 
                 Food Safety and Quality Systems 

                 

FST770       การใช้ประโยชนว์ัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร 
                 Utilization of By-product from Food Industry 

                 

FST771       ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร 
                 Design Thinking and Experimental Design for Innovative 

Food Development 
                 

FST780 การค้นคว้าอิสระ 1  
 Independent Study 1 

                 

FST781 การค้นคว้าอิสระ 2  
 Independent Study 2 

                 

FST782 วิทยานพินธ ์1 แผน ก แบบ ก 1   
 Thesis 1, Type A 1 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

FST783 วิทยานพินธ ์2 แผน ก แบบ ก 1   
 Thesis 2, Type A 1 

                 

FST784 วิทยานพินธ ์3 แผน ก แบบ ก 1   
 Thesis 3, Type A 1 

                 

FST785 วิทยานพินธ ์4 แผน ก แบบ ก 1   
 Thesis 4, Type A 1 

                 

FST786 วิทยานพินธ ์1 แผน ก แบบ ก 2  
 Thesis 1, Type A 2 

                 

FST787 วิทยานพินธ ์2 แผน ก แบบ ก 2  
 Thesis 2, Type A 2 

                 

FST791 สัมมนา 1  
 Seminar 1 

                 

FST792 สัมมนา 2  
 Seminar 2 

                 

FST793 เร่ืองเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 Selected Topics in Food Science and Technology 

                 

 
 



(มคอ.2) หน้า 59 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ง) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
2.2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับรายวิชาจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

และจากคณะกรรมการกลางจากหลักสูตรอ่ืนในการพิจารณาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน
รายวิชา  

2.2.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าโดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาบัณฑิต ได้ก าหนดให้ท าการวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง น าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล กรณีการวิจัย
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต (ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา)
เช่น ระยะเวลาในการหางาน ความรู้ความสามารถและความม่ันใจในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าท างานในหน่วยงานนั้นๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือการขอเข้าสัมภาษณ์ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่งและ/หรอืความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่มหาบัณฑิตไปศึกษาต่อโดยการส่งแบบสอบถาม

หรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม สมบัติด้านอื่นๆ 
2.2.5 ประเมินจากมหาบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนที่ก าหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่จัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
2.2.7.1 จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและบทความทางวิชาการ 
2.2.7.2 จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ 
2.2.7.3 จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
2.2.7.4 จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
แผน ก แบบ ก 1  
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิต

วิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิด
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ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

ส าหรับการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ง)
ซึ่งรายละเอียดตามประกาศเป็นการสอบนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
18 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
จึงสามารถสอบประมวลความรู้ได้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง การสอบประมวลความรู้และ          
การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 หลักสูตรพิจารณาจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากการเกษียณอายุราชการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรแต่ละคน โดยมีส่วนร่วมกับคณะในการท าแผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี และแผนอัตราก าลัง
ประจ าปีงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่  และมีการร่วมประชุมพิจารณาก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

1.1.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1.1.3 ต้องมีประสบการณ์การสอน อย่างน้อย 1 ปี 
1.1.4 ในกรณีที่เป็นอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ก าหนดให้ภายในระยะเวลา 2 ปี 

นับจากวันที่เริ่มสอน  ต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ  
1.2 ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ทางด้านผลงานทางวิชาการ ซึ่ง

ต้องมีอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทุกปีการศึกษา      
 
2. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะน ากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558  

2.2 ศึกษาและชี้แจงรายละเอียดการจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2560 และ
ประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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2.3.5 เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานทั้ง
การสอน การท าวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับมี
ชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาต่อการ
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ในการสอน หรือการท างาน
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอนอย่าง
แม่นย าในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล โดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคและวิธี สอน การวัดและ
ประเมินผลที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน  

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
3.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทโนโลยีการอาหาร และสาขาที่เก่ียวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญช านาญในสาขาวิชาชีพและ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย การพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน   

3.3.5 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ น าเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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หมวดที่   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ

กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
1.3 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร

และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
 

2. บัณฑิต 
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา  
 

3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตรและ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับนักศึกษา
เกณฑ์การรับนักศึกษา แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  รวมถึงประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
3.2.2 หลักสูตรมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดหลักสูตร มีกิจกรรมเตรียมความ

พร้อม โดยการแนะน าหลักสูตร คณาจารย์และคณาจารย์จะให้ค าแนะน าแนวทางการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ชี้แจงกิจกรรมของหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม 
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3.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทางวิชาการของนักศึกษาแรก
เข้าเพ่ือใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางวิชาการตามความต้องการของนักศึกษาแรกเข้า 

3.3 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
3.3.1 มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว /การควบคุมดูแลการให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษา โดยก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาซึ่งพิจารณา
จากความสอดคล้องของหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาสนใจร่วมกับความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะแนวในการลงทะเบียน จัดแผนการ
เรียนการลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการเรียน และดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าในการวางแผน จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ก ากับติดตามในการด าเนินงานวิจัย การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย  การเขียนบทความวิชาการ การเผยแพร่บทความทางวิชาการ และการเขียน
เล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

3.3.2 นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่นทาง
โทรศัพท์มือถือ  อีเมล  Facebook ไลน์  อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ผลการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา   

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใหม่ให้
สอดคล้องตามศาสตร์และมีความทันสมัย  และก ากับติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเป็นระยะเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดของ
หลักสูตร  

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา  
3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม

อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือชั้นเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมขึ้น โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการคงอยู่ และการส าเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ต ารา

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยก าหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ทั้งนี้ภายใต้กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 
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4. การบริหารคณาจารย์ 
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับใหม่ในอัตรานั้นๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การ
สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา  
4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น

ระยะๆ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จาก
อาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรจะด าเนินการจัดท า สมอ.08
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
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4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ท างาน ทั้งการสอน การท าวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับมี
ชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การ
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ในการสอน หรือการท างาน
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสอน
อย่างแม่นย าในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล โดยส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพจริง   

4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขาที่

เกี่ยวข้อง 
3) ส่งเสริมการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่มนสาขาวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญช านาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิที่เกี่ยวข้อง 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรท าการท าวิจัย หรือเข้าร่วมกลุ่มวิจัย ตลอดจน

แสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
5) ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนา

บุคลิกภาพ   การเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากองค์กร
ดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา   

6) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ น าเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตรมี
การประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท ารายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
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วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่ได้วางแผนไว้ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการค านวณรายรับจาก

งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อม อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือ

ในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆรวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น ส่วนระดับหลักสูตรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ด าเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอย่างเพียงพอ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่

เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง   

6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดู

งานตามสถานที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

   

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

   

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

   

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0  

   

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 12 12 
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หมวดที่  8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การ 

1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน
รายวิชา 

1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม
และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระท าได้ ดังนี้ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 การประเมินในระดับรายวิชา  
 การประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร  
 การประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร  
 เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่าควร

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของประเทศ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนี้บ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7           

ข้อ 8 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่ควรปรับปรุง

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจ าคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ

ด าเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะท าการปรับปรุงทุกๆ  5 ปี หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่า
ควรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
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ตอนที่  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปี
การศึกษา 2561 รวมระยะเวลาในการเปิดสอน 2 ปี โดยเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้มีความ
ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมถึงกระแสการขับเคลื่อนสังคมไทย
ด้วยนวัตกรรม โดยใช้กรอบแนวคิดจากแผนการศึกษาชาติเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นผู้เรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ โดยการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ในเชิงระบบ ด้วยพ้ืนฐานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งนี้ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ส าหรับใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีแนวคิดในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือแก้ปัญหา
หรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสรรค์นวัตกรรม  ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
จ าเป็นของชุมชนท้องถิ่น  โดยผลลัพธ์ของการวิจัยหรือนวัตกรรม  มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนานักศึกษา
การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพ่ิม อีกท้ังเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับนานาชาติจากการท างานวิจัยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ 
 
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ที่ 211/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2561  
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3. ส ารวจความต้องการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรและ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่
1300/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

5. เชิญประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 

6. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารในการ
ประชุมครั้งที่ 64 (1/2562) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

7. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในการ
ประชุมครั้งที่ 30 (1/2562)  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

8. น าเข้าประชุมในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพิจารณาแก้ไขในการประชุมครั้งที่ 23 
(1/2562)  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

9. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
28(3/2562)  เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  

10. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  16 
(3/2562)  เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

11. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 75(3/2562) เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

12. น าเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครั้งที่ 157(5/2562) เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

13. น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบให้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
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รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ หน่วยงาน 

1 รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 ผศ. ดร.กฤษดา กาวีวงศ ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก 

4 นางสาวกนกลักษณ์ ศรีลา  แหม่ม ซาลาเปาลาวา 

5 นางสาวณัฐปภัสร์ ไกรแสง  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 
6 นายภูมิใจ สอาดโฉม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

7 ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

8 ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผศ.ดร.ธวชัชัย ศุภวิทิตพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

10 ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

11 ผศ.ดร.เกตุการ ดาจันทา เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

13 อ.ดร.ค ารบ สมะวรรธนะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

14 อ.ดร.หทัยทิพย์ ร้องค า เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562   
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร นายธีรพร กงบังเกิด 
ต าแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิมเติมรายวิชาทางจุลชีววิทยา เพ่ือให้มีรายวิชาหลักทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ ด้านการแปรรูป
อาหาร เคมีอาหาร และจุลชีววิทยาทางอาหาร 
 

1. เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว โดยเพ่ิมรายวิชา
จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

2. ควรเพิ่มเติมรายวิชาเอกเลือกท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
หรือการจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

2. เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว โดยเพ่ิมรายวิชา
ความปลอดภัยของอาหารและระบบ
คุณภาพ 

3. ปรับหลักฐานตัวชี้วัดในแผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้านทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพในข้อ 1 อาจารย์มี
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ.....อย่างน้อย 1 เรื่อง เป็น ....อย่าง
น้อย 1 เรื่อง/คน 

3. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

4. ปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
จากเดิม “เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ เคมี…..” เป็น 
“เทคนิคการวิเคราะห์อาหารด้วยสมบัติทางความร้อน กายภาพ 
เคมี.....” 
Techniques for thermal property, physical and 
chemical analysis of foods, 

4. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

5. เพ่ิมประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอบประมวล
ความรู้ 

5. เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 

  
ผู้วิพากษ์หลักสูตร นางประภาศรี เทพรักษา 
ต าแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับเนื้อความในหัวข้อ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรให้กระชับและ
ให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อผลกระทบจากสภาวการณ์ภายนอก
ต่อการพัฒนาหลักสูตรฯ 

1. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

2. ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรโดยเพ่ิม “พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่สากล” ใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

2. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3. ปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
 

3. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4. ปรับหลักฐานตัวชี้วัดในแผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้านทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพ่ิมอาจารย์มีการ
เข้าร่วมอบรมทักษะการสอนของอาจารย์ เช่นProblem Based 
Learning (PBL) หรือ Active Learning 
 

4. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

5. ปรับการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจั ยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จากด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนเป็นด้านการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
และปรับตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกัน 

5. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

6. ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ข จาก “ผู้เข้าศึกษาต้อง
ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือส าเร็จ
ปริญญาตรีทางสายการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์  และมี
ประสบการณ์จากการท างานหรือการสอนทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี” เป็น ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์จากการท างาน
ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

6. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

7. ปรับรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างหลักสูตร จากเดิม แผน ก 
แบบ          ก 1 เป็น “วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ใช้ 36/0 
หน่วยกิต”  เป็น  “วิทยานิพนธ์ ใช้ 36 หน่วยกิต” และแก้ไขให้
เหมือนกันทุกแผนการเรียน 

7. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

8. เพ่ิมหัวข้อ รหัส รายวิชา และหน่วยกิต ก่อนขึ้นหัวข้อรายวิชา          
เอกบังคับ เอกเลือก และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในหัวข้อ 
3.1.3 

8. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

9. ปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา เคมีอาหารขั้นสูง โดยรวม
รายวิชา คาร์โบไฮเดรตในอาหาร ลิปิดในอาหาร และโปรตีนใน
อาหาร จากเดิม “เคมีอาหารและสารให้กลิ่นรสที่ส าคัญในอาหาร 
อันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ระหว่างการแปรรูปและ
การเก็บรักษา ชนิดและอันตรกิริยาของโลหะเชิงซ้อนในอาหาร 

9. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเคมีอาหาร” เป็น “นวัตกรรมและ
งานวิจัยด้านน้ า คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ 
และสารให้กลิ่นรสที่ส าคัญในอาหาร อันตรกิริยาระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา” 
Innovation and research on water, carbohydrates, 
lipids, proteins, vitamins, minerals and important 
flavors in foods. Interactions of food components 
during processing and storage. 
10. เปลี่ยนชื่อรายวิชา การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อาหาร (Shelf Life Evaluation of Food Product) เป็น บรรจุ
ภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (Packaging and 
Shelf Life of Food Product) ปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา
จากเดิม “หลักการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา  การประเมินอายุการเก็บรักษา
ในสภาวะเร่ง” เป็น “การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม หลักการ
ประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  ปัจจัยที่มีผลต่ออายุ
การเก็บรักษา  การประเมินอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ง”  
Selection of appropriate packaging, principles of shelf 
life evaluation in food products, factors affecting on 
shelf life, accelerated shelf life assessment. และปรับให้มี
ปฏิบัติการจาก “(3-0-6) เป็น (2-2-5)” 

10. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

11. เพ่ิมรายวิชาที่มีระบบการคิดเพ่ือนวัตกรรม รวมถึงทักษะ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจอาหาร โดยปรับวีธีการสอนโดยการให้
โจทย์ปัญหา สืบค้นข้อมูล หรือการดูงานนอกสถานที่ในงานแสดง
สินค้าธุรกิจอาหารในหรือต่างประเทศ เช่น Thaifax เป็นต้น 

11. เพ่ิมรายวิชาระบบคิดและการวาง
แผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
อาหาร 

12. ปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ 
ก 1 จากเดิม “วิจัยในระดับปริญญาโทของผู้ที่มีประสบการณ์การ
ท างานซึ่งโจทย์วิจัยควรมาจากปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ในการท างานหรือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น…..……” เป็น “การศึกษาวิจัย

12. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ในการท างานหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
...........” Research for problems in food science and 
technology based on work experiences or local 
problems,………. 

13. ปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ 
ก 2 จากเดิม “วิจัยในระดับปริญญาโทซึ่งโจทย์วิจัยควรมาจาก
ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้น
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น…..……” เป็น “การศึกษาวิจัย
ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้น
จากปัญหาในท้องถิ่น...........”  
Research for problems in food science and 
technology based on work experiences based on local 
problems........ 

13. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

14. เปลี่ยนชื่อรายวิชา เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร เป็น หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร และปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา จาก
เดิม “การศึกษาเรื่องเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารที่เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์ที่น่าสนใจหรือสถานการณ์
เร่งด่วนที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นหรือประเทศ” เป็น “การศึกษาห้ว
ข้อเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่
เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์ที่น่าสนใจหรือสถานการณ์เร่งด่วนที่เป็น
ปัญหาในท้องถิ่นหรือประเทศหรือระดับสากล” 
Selected topics in food science and technology that 
relate to current interesting topics or urgent issues at 
local or national or international levels. 

14. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

15. ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของนักศึกษาแผน ข เรื่องการสอบประมวลความรู้ 

15. เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 
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ผู้วิพากษ์หลักสูตร นายกฤษดา กาวีวงศ์ 
ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับเนื้อความในหัวข้อ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรโดยเพ่ิมค า
ส าคัญที่มี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

2. ปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา เทคโนโลยีของสารพฤกษเคมี 
โดยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จากเดิม “สมบัติทางเคมี 
สมบัติเชิงหน้าที่.. .... ข้อก าหนดทางกฎหมายของอาหารเพ่ือ
สุขภาพ” เป็น “สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่...... ข้อก าหนด
ทางกฎหมายของอาหารเพ่ือสุขภาพ ความก้าวหน้าของงานวิจัย
ด้านสารพฤษเคมีและการประยุกต์ใช้หรือการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” 
Chemical, functional and nutritional qualities of foods, 
phytochemicals and roles in foods, active ingredients, 
processing, extraction and analysis of Thai important 
phytonutrients, law and regulations for health foods, 
research advances in phytonutrients and their 
utilizations or extension of local wisdom. 

2. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3. ปรับเนื้อหารายละเอียดรายวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม โดยเพ่ิมเนื้อหาการวางแผนธุรกิจหรือแยก
เป็นรายวิชาใหม่ ได้ปรับจากเดิม “............. กลยุทธ์การพัฒนา
นวัตกรรมอาหารที่เหมาะสม การวางแผนธุรกิจ” เป็น “……………  
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมอาหารที่เหมาะสม ทรัพย์สินทาง
ปัญญา” 
Consumer concepts, advanced food processing 
technology for food innovative development, strategies 
for appropriate food innovative development, 
intellectual property (IP).   

3. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4. เพ่ิมความรับผิดชอบหลักในผลการเรียนรู้ด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4. เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 

5. เพ่ิมประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5. เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 

 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร นางสาวกนกลักษณ์ ศรีลา 
ต าแหน่ง  เจ้าของธุรกิจ 
สังกัด แหม่ม ซาลาเปาลาวา 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. การจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ควรมองในระยะยาวสู่อนาคต ควร
มองตลาดต่ า งประ เทศ จึ งสนับสนุนแนวคิ ดการ พัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารสู่ระดับสากล 

1. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

2. บัณฑิตต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์การ
ท างาน และมีความคิดสร้างสรรค์ ถึงแม้จะมีความสามารถทาง
วิชาการในระดับ        ปานกลาง เนื่องจากความรู้สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมได้แต่ประสบการณ์และแนวคิดต้องสร้างเอง 

2. ปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3. บรรจุ ภัณฑ์ และอายุ ก า ร เ ก็ บ รั กษ ามี ค ว ามส า คัญกั บ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นค าถามที่ผู้บริโภคที่มาจากผู้บริโภค จึง
สนับสนุนแนวคิดในการเปิดรายวิชาบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

3. ปรับให้สอดคล้องกับรายวิชาบรรจุ
ภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

4. สามารถแก้ปัญหาในที่ท างาน หรือประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการต่างๆ ได้ 

4. ปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร นางสาวณัฐปภัสร์ ไกรแสง   
ต าแหน่ง  นักวิชาการ 
สังกัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมรายวิชาในที่เป็นกระแสสังคม เช่น สังคมผู้สูงวัย หรือ
รายวิชาที่มีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือรายวิชาที่มีการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ ควรเป็นวิชาประยุกต์ ส่วนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

1. ปรับใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
เพ่ือผู้สูงวัย 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

มีบ้าง 
2. เปลี่ยนชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและ
พืชตระกูลถั่ว (Science and Technology of Cereal and 
Legume) เป็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืช
ตระกูลถั่วเพื่อผู้สูงวัย (Science and Technology of Cereal 
and Legume for Elderly People) และปรับเนื้อหา
รายละเอียดรายวิชา จาก “……..เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืชและ
พืชตระกูลถั่วในอุตสาหกรรมอาหาร ความก้าวหน้าของงานวิจัย
.....” เป็น “……..เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืชและพืชตระกูลถั่วใน
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือผู้สูงวัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย.....” 
Technology for cereal and legume processing in the 
industry for the elderly. Recent research of science 
and technology of cereal and legume. 

2. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3. ควร เ พ่ิ มทั กษะ ในด้ านการ ใช้ ง านคอมพิว เตอร์  และ
ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากการท างานในสภาวะปัจจุบันต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ในระดับที่ดี อีกทั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานอย่างเช่น Power point และ Excel ยังมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้ 

3.  ปรับปรุ ง ในกลยุทธ์การสอนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4. ควรเพ่ิมทักษะความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม ความ
รับผิดชอบ การติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จาก
ประสบการณ์ท างานที่ต้องให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ได้ใช้ความรู้ แต่ทักษะดังกล่าวยังน้อย 

5. ฝึกให้มีการน าเสนอมากขึ้น อาจเปิดหลักสูตรการพูดสื่อสาร         
การน าเสนอ และการพูดในที่สาธารณะ 
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ผู้วิพากษ์หลักสูตร นายภูมิใจ สอาดโฉม 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับแก้หัวตารางในตารางที่ ค7 1. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ดี 2.  ปรับปรุ ง ในกลยุทธ์การสอนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 3. นักศึกษาไม่ควรคัดลอกผลงานวิชาการ กล้าน าเสนอความเห็น

ของตนเอง เชื่อมั่นใจตัวเอง ควรเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เน้นจรรยา
บรรณาวิชาชีพ 

4. ควรมีการต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้เป็นโจทย์วิจัยในการ           
ท าวิทยานิพนธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ 

5. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และเชื่อมโยงทฤษฎี
และการทดลองวิจัยได้ และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

6. ต้องสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวิ เคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้ มีความใฝุรู้ 
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ 

 
ผลการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ในการประชุมครั้งที่ 30 (1/2562) เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. เสนอแนะให้เพ่ิมรายวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 โดยไม่เพ่ิม
หน่วยกิตในแผน ก แบบ ก 1 

1. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว 

 
ผลการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 28(3/2562)  เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับแก้วัน-เวลาด าเนินการของหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม
เดือนมิถุนายนและปรับภาคเรียนถัดไปตามล าดับ ตามล าดับ 
2. ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจาก “และมีประสบการณ์จาก
การท างาน....” เป็น “และ/หรือมีประสบการณ์จากการท างาน
....” 

1. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว 
2. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว 
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ผลการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 16(3/2562)  เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. พิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง 1. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย

แล้ว 

 
ผลการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  

ในการประชุมครั้งที่ 75(3/2562)  เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับแก้ไขความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ข้อ 12.2.1 
จาก “เพ่ิมคุณค่าการผลิตบัณฑิต...” เป็น “เพ่ิมคุณภาพการผลิต
บัณฑิต...” 

1. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว 

2. ตัดข้อความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ข้อ 12.2.4  
จัดการระบบการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเอง เพ่ือ
พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 

2. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว 

3. ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยปรับ
จาก “เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และ/หรือบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่
สากล” เป็น “เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและเชื่อมโยง บูรณาการ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมและจิต
สาธารณะในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ” 

3. ปรับปรับปรัชญาของหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสนอแนะให้เน้นทักษะปฏิบัติและ
เพ่ิมภาวะผู้น าและโลกทัศน์ โดยปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เป็น 
1.3.2 มีความรู้  มีทักษะปฏิบัติและความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ  
1.3.3 สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

4. ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เน้น
ทักษะปฏิบัติและเพ่ิมภาวะผู้น าและทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. ปรับคุณสมบัติผู้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร จาก “ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีทางสายการศึกษา สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือมี พ้ืน
ฐานความรู้  ไม่เพียงพอ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน......” เป็น 
“ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ต้องเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน......”   

5. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว 

6. ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยให้ระบุหัวข้อการท าปฏิบัติการใน
รายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ  

6. เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นกับนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  จึงไม่ระบุหัวข้อการ
ท าปฏิบัติการในค าอธิบายรายวิชา 

7. ควรปรับให้อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 7. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
จ านวนเพียงพอต่อการดูแลนักศึกษา และ
มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกศาสตร์ใน
การก ากับดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 

 

ผลการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ 157(5/2562)  เม่ือวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมเติมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ข้อ 1.4.4  มีทักษะในการ
วางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย 

1. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว 

2.  เพ่ิมเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา ในชั้นปีที่ 2 
จาก “มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมีวินัยใน
ตนเอง .....” เป็น “มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
และมีวินัยในตนเอง  มีทักษะในการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้าง
นวัตกรรม  และมีทักษะในการวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ที่เหมาะสมกับงานวิจัย    

2. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว 

3.  เพ่ิมเติมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  ข้อ 4. มีทักษะใน
การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย 

3. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Science and Technology 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Food Science and Technology 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย    :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
                :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program (Food Science and Technology) 
                : M.Sc. (Food Science and Technology) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย    :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
                :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program (Food Science and Technology) 
                : M.Sc. (Food Science and Technology) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตร

ที่มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักวชิาการและนักวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และ/หรือบูรณาการกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานระดับสากล 

ปรัชญาของหลักสูตร : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เป็นหลักสูตรที่มุ่ง

พัฒนาทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักวิชาการและนักวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเชื่อมโยง บูรณาการศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ปรับปรุงตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ความส าคัญของหลักสูตร : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตร

ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักวิชาการและนักวิชาชีพสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ความส าคัญของหลักสูตร : 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นหลักสูตรให้

ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยี กระบวนการวิจัยบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาทักษะ
ความสามารถระดับสูง  สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตรและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. สามารถวิจัยและแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. สามารถวิจัย แก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่สากล 
2. มีความรู้ มีทักษะปฏิบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็น

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 สาระการปรับปรุง 

2. มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นฐานการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ 

3. สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม 

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ 
3. สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       การอาหารกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้น าและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพและสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 
3. มีทักษะในการสืบค้น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อ

วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาหรืออภิปรายผลการวิจัย 
4. มีทักษะในการค้นหาโจทย์วิจัยท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและ

แก้ปัญหาโจทย์วิจัยผ่านกระบวนการวิจัย  
5. มีทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นหรือมี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการตามคุณวุฒิ ศักยภาพและสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมีวินัยใน

ตนเอง 
3. มีทักษะในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่สากล 
4. มีทักษะในการวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย 

 

- ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตรและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561  
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                     ไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 1 

1) หมวดวิชาเฉพาะ   -      หน่วยกิต 
1.1)  วิชาเอก   -      หน่วยกิต 

               1.1.1)  เอกบังคับ   -      หน่วยกิต 
               1.1.2)  เอกเลือก   -      หน่วยกิต 

2)   วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ                                   36/0   หนว่ยกติ 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                     ไม่น้อยกว่า  36     หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 

1) หมวดวิชาเฉพาะ   -      หน่วยกิต 
1.1)  วิชาเอก   -      หน่วยกิต 

               1.1.1)  เอกบังคับ   -      หน่วยกิต 
               1.1.2)  เอกเลือก   -      หน่วยกิต 

2)   วิทยานพินธ ์                                                       36      หน่วยกติ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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แผน ก แบบ ก 2 
1) หมวดวิชาเฉพาะ   -      หน่วยกิต 

1.1)  วิชาเอก                                       ไม่น้อยกวา่  24     หน่วยกิต 
               1.1.1) เอกบังคับ 12     หน่วยกิต 
               1.1.2) เอกเลือก ไม่น้อยกวา่  12     หนว่ยกิต 

2)  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ                                    12/0  หนว่ยกติ 

แผน ก แบบ ก 2 
1) หมวดวิชาเฉพาะ   -      หน่วยกิต 

1.1)  วิชาเอก                                       ไม่น้อยกวา่  24     หน่วยกิต 
               1.1.1) เอกบังคับ 12     หน่วยกิต 
               1.1.2) เอกเลือก ไม่น้อยกวา่  12     หนว่ยกิต 

2)  วิทยานิพนธ์                                                         12     หนว่ยกติ 

- เปิดวิชาเอกบังคับใหม่ 2 
รายวิชา คือ FST754, 
FST771  
- เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 
3 รายวิชา คือ FST717, 
FST722, FST770 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับ Curriculum Mapping 

แผน ข 
1) หมวดวิชาเฉพาะ   -      หน่วยกิต 

1.1)  วิชาเอก                                       ไม่น้อยกวา่  30     หน่วยกิต 
               1.1.1) เอกบังคับ 12     หน่วยกิต 
               1.1.2) เอกเลือก ไม่น้อยกวา่  18     หนว่ยกิต 

2)  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ                                    0/6    หนว่ยกติ 

แผน ข 
1) หมวดวิชาเฉพาะ   -      หน่วยกิต 

1.1)  วิชาเอก                                       ไม่น้อยกวา่  30     หน่วยกิต 
               1.1.1) เอกบังคับ   12     หน่วยกิต 
               1.1.2) เอกเลือก ไม่น้อยกวา่  18     หนว่ยกิต 

2)  การค้นคว้าอิสระ                                                     6     หนว่ยกติ 

- เปิดวิชาเอกบังคับใหม่ 2 
รายวิชา คือ FST754, 
FST771  
- เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 
3 รายวิชา คือ FST717, 
FST722, FST770 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับ Curriculum Mapping 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 สาระการปรับปรุง 

FST700 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารFundamental of 
Food Science and Technology 

หลักการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารซ่ึง
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนศาสตร์  เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การ
แปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร วิศวกรรมอาหาร การประเมินทาง
ประสาทสัมผัส การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล 

Principles and introduction in food science and technology 
covering food nutrition, food chemistry, food microbiology, 

3(3-0-6) FST700 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารFundamental of Food 
Science and Technology 

หลักการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารซ่ึงครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับเคมีอาหาร  จุลชีววิทยาอาหาร หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารและสมบัติทางกายภาพ บรรจุภัณฑ์อาหาร 
ประเมินทางประสาทสัมผัส การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล  

Principles and introduction in food science and technology 
covering food chemistry, food microbiology, engineering principles 

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 
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food processing, food packaging, food engineering, sensory 
evaluation, quality assurance and sanitation. 

related to food processing and physical properties, food packaging, 
sensory evaluation, quality assurance and sanitation. 

FST701 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขัน้สูง 
Advanced Food Science and Technology 

นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและความก้าวหน้ าทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการใช้กรณีศึกษา 

Innovations intellectual properties and advances in food 
science and technology based on case studies. 

3(3-0-6)    ปรับลดรายวิชา 

FST711 เคมีอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Chemistry 

เคมีอาหารและสารให้กลิ่นรสที่ส าคัญในอาหาร อันตรกิริยาระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา ชนิดและอันตร
กิริยาของโลหะเชิงซ้อนในอาหาร ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเคมี
อาหาร 

Food chemistry and important flavor compounds, 
Interactions of food constituents during the processing and 
storage. Types of metal complexes and their interactions in 
food. Recent research food chemistry. 

3(2-2-5) FST711 เคมีอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Chemistry 

นวัตกรรมและงานวิจัยด้านน้ า คาร์โบไเเดรต ลิปดด โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ 
และสารให้กลิ่นรสที่ส าคัญในอาหาร อันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา 

Innovation and research on water, carbohydrates, lipids, 
proteins, vitamins, minerals and important flavors in foods. 
Interactions of food components during processing and storage. 

3(2-2-5) - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 

FST712
  

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร                                               
Carbohydrate in Foods 

สมบัติทางเคมี กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรตใน
อาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพระหว่างการแปรรูปและการ
เก็บรักษา การดัดแปรคาร์โบไฮเดรต และการประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรตใน
อุตสาหกรรมอาหาร  

Chemical, physical and functional properties of 

3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 
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carbohydrates in foods. Chemical and physical changes during 
the processing and storage. Carbohydrate modification and 
applications of carbohydrates in the food industry. 

FST713
  

ลิปิดในอาหาร                                      
Lipid in Foods 

ชนิด สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของลิปิด
ในอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบของลิปิดในอาหารและการดัดแปรลิ
ปิด กลไกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของลิปิดระหว่างการแปร
รูปและการเก็บรักษา 

Types, chemical, physical and functional properties of 
lipids in foods. Analysis of lipid components in foods and 
modification of lipids. Chemical and physical changes of lipids 
during the processing and storage. 

3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 

FST714
  

โปรตีนในอาหาร                          
Protein in Foods 

ชนิด สมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ การใช้ประโยชน์โปรตีนใน
อุตสาหกรรมอาหารและการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน การประเมินคุณภาพ
ทางโภชนาการ การดัดแปรและการผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนชนิดต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร เปบไทด์ชีวภาพ 

Types, chemical and functional properties, utilization of 
proteins in food industry and changes of protein. Nutritional 
quality assessment, modifications and production of proteins 
in food industry. Bioactive peptide. 

3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 

FST715
  

เคมีและจุลชีววิทยาของนม                                    
Dairy Chemistry and Microbiology 

3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 
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องค์ประกอบทางเคมีของนม การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของนมระหว่าง
การแปรรูป จุลินทรีย์สาเหตุการเสื่อมเสียและก่อโรคในนม จุลินทรีย์ที่ใช้ใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 

Chemical composition of milk, chemical changes of milk 
during the processing, microbiological deterioration and 
pathogens in milk. Microorganisms for dairy products. 

FST716
  

เทคโนโลยีของสารพฤกษเคมี                                          
Phytochemical Technology 

สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
ในเชิงวิทยาศาสตร์  สารพฤกษเคมีในอาหารและบทบาทเชิงหน้าที่ของ
สารพฤกษเคมีในอาหาร สารออกฤทธิ์ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการ
สกัดและการตรวจวิ เคราะห์สารพฤกษเคมีที่มีความส าคัญของไทย 
ข้อก าหนดทางกฎหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ 

Chemical, functional and nutritional qualities of foods. 
Phytochemicals and roles in foods. Active ingredients, 
processing, extraction and analysis of Thai important 
phytonutrients. Law and regulations for health foods. 

3(3-0-6) FST716 เทคโนโลยีของสารพฤกษเคมี                                          
Phytochemical Technology 

สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในเชิง
วิทยาศาสตร์ สารพฤกษเคมีในอาหารและบทบาทเชิงหน้าที่ของสารพฤกษเคมี
ในอาหาร สารออกฤทธิ์ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการสกัดและการตรวจ
วิเคราะห์สารพฤกษเคมีที่มีความส าคัญของไทย ข้อก าหนดทางกฎหมายของ
อาหารเพื่อสุขภาพ ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านสารพฤกษเคมีและการ
ประยุกต์ใช้หรือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Chemical, functional and nutritional qualities of foods, 
phytochemicals and roles in foods, active ingredients, processing, 
extraction and analysis of Thai important phytonutrients, law and 
regulations for health foods, research advances in phytonutrients 
and their utilizations or extension of local wisdom. 

3(3-0-6) - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 

   FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยกุต์ใช้ 
Food Additives and Its Applications 

ความหมาย  การจ าแนกชนิด สมบัติของวัตถุเจือปนอาหาร  การ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร  มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การ
วิเคราะห์และประเมินความปลอดภัย 

Definition, classifications, properties of food additives, 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่ 
(เอกเลือก) 
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utilization in food products, related laws and regulations, safety 
assessment and analysis. 

FST720 การวิเคราะหอ์าหารขั้นสูง 
Advanced Food Analysis 

เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางเคมีและกายภาพ โดยวิธีโครมาโตกราฟี 
อิเลคโตรโฟรีซิส สเปกโตรสโคปี คัลเลอริเมตรี เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
ความร้อน เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค 

Food analytical techniques for chemical and physical 
properties using chromatography, electrophoresis, 
spectroscopy, colorimetry, thermal analysis, microstructural 
analysis. 

4(3-2-7) FST720 การวิเคราะหอ์าหารขั้นสูง 
Advanced Food Analysis 

เทคนิคการวิเคราะห์อาหารด้วยสมบัติทางความร้อน กายภาพ เคมี  การ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์อาหาร 

Techniques for thermal property, physical and chemical 
analysis of foods, the applications for research in food science and 
technology, research advances in food analysis 

4(3-2-7) - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 

FST721 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร      
Textural Analysis of Foods 

ความส าคัญของการประเมินค่าเนื้อสัมผัส วิทยกระแส การเกิดเจลของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการวัดและประเมินค่าลักษณะเนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

Importance of textural analysis, rheology, gel formation in 
foods. Analytical techniques and evaluation of textural 
characteristics in food products 

3(2-2-5) FST721 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร      
Textural Analysis of Foods 

ความส าคัญของการประเมินค่าเนื้อสัมผัส วิทยกระแส การเกิดเจลของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการวัดและประเมินค่าลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
อาหาร 

Importance of textural analysis, rheology, gel formation in 
foods. Analytical techniques and evaluation of textural 
characteristics in food products 

3(2-2-5) - ปรับ Curriculum 
Mapping 

   FST722 บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหาร 
Packaging and Shelf Life of Food Product  

การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม หลักการประเมินอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร  ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา  การประเมินอายุการเก็บ
รักษาในสภาวะเร่ง 

Selection of appropriate packaging, principles of shelf life 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่ 
(เอกเลือก) 
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evaluation in food products, factors effecting on shelf life, 
accelerated shelf life assessment. 

FST740 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง                          Advanced 
Food Microbiology 

จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารการตรวจสอบ การ
วิเคราะห์ การพิสูจน์เพื่อระบุชนิดจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการ
ตรวจสอบและวิ เคราะห์จุ ลินทรีย์ ด้ วยวิ ธี ดั้ ง เดิมและวิ ธี รวด เร็ ว  
ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร 

Useful microorganisms in food industry. Detection, analysis 
and identification of microorganisms in food products. 
Conventional and rapid methods for microbiological analysis. 
Recent research of food microbiology. 

3(2-2-5) FST740 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Microbiology 

จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารการตรวจสอบ การวิเคราะห์ 
การพิสูจน์เพื่อระบุชนิดจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการตรวจสอบและ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธีดั้งเดิมและวิธีรวดเร็ว  ความก้าวหน้าของงานวิจัย
ทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร 

Useful microorganisms in food industry. Detection, analysis and 
identification of microorganisms in food products. Conventional 
and rapid methods for microbiological analysis. Recent research of 
food microbiology. 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

FST750 เทคโนโลยีการหมกัอาหารขั้นสูง                         Advanced 
Technology of Food Fermentation 

กระบวนการหมักอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอนไซม์ จุลินทรีย์ กลไก
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การน า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนากระบวนการหมัก  การพัฒนาอาหารหมัก
พื้นบ้านเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพอาหารหมัก  
ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการหมักอาหาร  

Fermentation of foods using enzymes, microorganisms. 
Chemical and physical changes in fermented foods. The use of 
new technology in fermentation. The development of local 
fermented foods into industrial scale. Quality control of 
fermented foods.  Recent research of food fermentation 
technology. 

3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 
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FST751 เทคโนโลยีอาหารผง                                   Food 
Powder Technology 

ชนิดและโครงสร้างของอาหารผง หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารผง การตรวจสอบคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการ
เก็บรักษาอาหารผง ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอาหาร 

Types and structure of food powders. Principles and 
technology for food powder production. Quality inspection 
and quality changes during storage of powdered foods. Recent 
research of food powder technology. 

3(2-2-5) FST751 เทคโนโลยีอาหารผง                                   Food Powder 
Technology 

ชนิดและโครงสร้างของอาหารผง หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารผง การตรวจสอบคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บ
รักษาอาหารผง นวัตกรรมอาหารผง 
Types and structure of food powders. Principles and technology for 
food powder production. Quality inspection and quality changes 
during storage of powdered foods. Innovative food powder. 

3(2-2-5) - ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 

FST752 เทคโนโลยีการแปรรูปผกัและผลไม้ขั้นสงู                         Advanced 
Vegetables and Fruits Technology 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ขั้นสูง
ด้วยการใช้โอโซน ความร้อนแบบโอห์มิก การใช้ความดัน การตรวจสอบ
คุณภาพผัก ผลไม้ ด้วยวิธีวิ เคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ท าลายและการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 

Postharvest management, advanced vegetable and fruit 
processing using ozone, ohmic heating, high pressure 
processing. Chemical, physical and biological changes during 
the processing of vegetables and fruits. Non-destructive 
analysis and product quality inspection. Recent research of 
vegetables and fruits processing technology. 

3(2-2-5)    ปรับลดรายวิชา 

FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 
Science and Technology of Cereal and Legume 

สมบัติทางเคมี-กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของธัญพืชและพืชตระกูล

3(2-2-5) FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพือ่ผู้สูงวัย 
Science and Technology of Cereal and Legume for Elderly People  

สมบัติทางเคมี-กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 

3(2-2-5) - ปรับชื่อรายวิชาให้เหมาะ
กับสังคมปัจจุบัน 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
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ถั่ว การดัดแปรองค์ประกอบของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วทางชีวเคมี
เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืชและพืชตระกูลถั่ ว ในอุตสาหกรรม
ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืช
และพืชตระกูลถั่ว 

Physicochemical and functional properties of cereals and 
legumes. Biochemical modification of components in cereals 
and legumes. Technology for cereal and legume processing in 
the industry. Recent research of science and technology of 
cereal and legume. 

การดัดแปรองค์ประกอบของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วทางชีวเคมี เทคโนโลยีการ
แปรรูปธัญพืชและพืชตระกูลถั่วในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อผู้สูงวัย ความก้าวหน้า
ของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 

Physicochemical and functional properties of cereals and 
legumes. Biochemical modification of components in cereals and 
legumes. Technology for cereal and legume processing in the 
industry for the elderly. Recent research of science and technology 
of cereal and legume. 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 

   FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
Food Processing Technology for Innovative Development 

แนวคิดผู้บริโภค เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูงต่อการพัฒนานวัตกรรม
อาหาร  กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมอาหารที่เหมาะสม ทรัพย์สินทางปัญญา 

Consumer concepts, advanced food processing technology for 
food innovation development, strategies for appropriate food 
innovation development, intellectual property (IP).   

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่ 
(เอกบังคับ) 

FST760 ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร                   
Food Quality Systems and Safety  

ระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง รวมถึงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

Quality assurance and food safety systems. Food risk 
analysis and occupational health and safety management 
systems. 

 

3(3-0-6) FST760 ความปลอดภยัของอาหารและระบบคณุภาพ 
Food Safety and Quality Systems   

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมอาหาร  ระบบ
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์และประเมิน
ความเส่ียง รวมถึงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

Important microbiological analysis in food industry, food 
quality and food safety systems, risk analysis and risk assessment, 
occupational health and environmental management systems.      

3(3-0-6) - ปรับชื่อรายวิชา 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 



(มคอ.2) หน้า 98 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 สาระการปรับปรุง 

FST761 การจัดการโซ่อุปทานและโลจีสติกสอ์ุตสาหกรรมอาหาร         
Supply Chain Management and Logistics in Food Industry 

ระบบโซ่อุปทานอาหาร การจัดการระบบขนส่ง การกระจายสินค้า 
คลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง สารสนเทศทางโลจีสติกส์และการ
วิเคราะห์ระบบโลจีสติกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน 
บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อโลจีสติกส์ การจัดการองค์การ แผนธุรกิจอาหาร 

Food supply chain, logistics, distributions, warehouses, 
stock management, information and logistic system evaluation. 
Relationship between logistics and supply chain. Roles of 
packaging in logistics. Organizing, food business plan.   

3(3-0-6)    ปรับลดรายวิชา 

   FST770 การใช้ประโยชนว์ัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารUtilization of By-
product from Food Industry 

แหล่งที่มาของวัสดุเศษเหลือจ าแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร 
องค์ประกอบทางเคมี  คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี ชีวภาพของวัสดุเศษเหลือ
จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การคิด
ต้นทุน นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

Sources of by-products as classified by food industry types, 
chemical compositions, physical chemical and biological 
properties of by-products from food industry, processing for value 
addition, cost analysis, related innovations. 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่ 
(เอกเลือก) 

   FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร 
Design Thinking and Experimental Design for Innovative Food 
Development 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิด
สร้างสรรค์และการคิดเชิงธุรกิจ  แผนผังโมเดลธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การ

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่ 
(เอกบังคับ) 
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วางแผนการทดลองและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร 

Design thinking for innovative development with integrated 
creativity and business thinking, business model canvas, digital 
marketing, experimental design and application of computer 
software for innovative food development. 

   FST780 การค้นคว้าอิสระ 1  
Independent Study 1 

การค้นคว้าอิสระด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยซ่ึงมีโจทย์วิจัยมาจาก
ประสบการณ์จากการท างานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการสร้าง
นวัตกรรมท้องถิ่นในหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การ
เลือกข้อการค้นคว้าอิสระ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ท าการค้นคว้าอิสระ การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครงร่าง
การค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระและด าเนินการ
ค้นคว้าอิสระ 

Independent study using research methodology to address 
research topics in food science and technology based on work 
experiences, local problems or the need for innovations, literature 
reviews related to independent study, development of research 
methodology, presentation of independent study proposal to the 
committee, conducting the independent study. 

3 เปิดรายวิชาใหม ่ 
 

   FST781 การค้นคว้าอิสระ 2  
Independent Study 2 

เรียบเรียงผลการค้นคว้าอิสระเป็นรายงานและน าเสนอในการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย 

3 เปิดรายวิชาใหม ่ 
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Composes the independent study report and presents in final 
oral examination. 

   FST782 วิทยานพินธ ์1 แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 1, Type A 1 

การศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการท างานหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือ
เป็นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเลือกข้อ
วิทยานิพนธ์ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา 

Research for problems in food science and technology based 
on work experiences or local problems, extends local wisdoms or 
creates new innovation in food science and technology, selection 
of thesis topic, literature reviews, development of research 
methodology, presents the proposal to the advisors. 

9 เปิดรายวิชาใหม ่ 
 

   FST783 วิทยานพินธ ์2 แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 2, Type A 1 

การน า เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 

Presentation of thesis proposal to the proposal examination 
committee. 

9 เปิดรายวิชาใหม ่ 
 

   FST784 วิทยานพินธ ์3 แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 3, Type A 1 

ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์และจัดท า (ร่าง) ต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่

9 เปิดรายวิชาใหม ่ 
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วิทยานิพนธ์ 
Conducting the thesis and preparation of (draft) manuscript for 

thesis publication. 

   FST785 วิทยานพินธ ์4 แผน ก แบบ ก 1 
 Thesis 4, Type A 1 

จัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเล่มวิทยานิพนธ์
และน าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย    

Preparation of manuscript for thesis publication, composes the 
thesis and presents in the final oral examination. 

9 เปิดรายวิชาใหม ่ 
 

   FST786 วิทยานพินธ ์1 แผน ก แบบ ก 2 
Thesis 1, Type A 2 

การศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่
เกิดขึ้นจากปัญหาในท้องถิ่นหรือเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การ
เลือกข้อวิทยานิพนธ์ ทบทวนและน าเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะท า
วิทยานิพนธ์ การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และด าเนินการ
วิทยานิพนธ์ 

Research for problems in food science and technology based 
on work experiences based on local problems or extends local 
wisdoms or creates new innovation in food science and 
technology, selection of thesis topic, literature reviews, 
development of research methodology, presentation of thesis 
proposal to the proposal examination committee, conducting the 
thesis. 

6 เปิดรายวิชาใหม ่ 
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   FST787 วิทยานพินธ ์2 แผน ก แบบ ก 2 
 Thesis 2, Type A 2 

จัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเล่มวิทยานิพนธ์
และน าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

Preparation of manuscript for thesis publications, composes 
the thesis and presents in final oral examination. 

6 เปิดรายวิชาใหม ่ 
 

FST790 การวางแผนการทดลองขั้นสูงส าหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
Advanced Experimental Design for Food Science and 
Technology Research 

ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การน าเสนอ 

Research methodology, experimental designs, data analysis 
and presentation. 

3(3-0-6)    ปรับลดรายวิชา 

FST791 สัมมนา 1                        
Seminar 1 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ พร้อมน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

Presentation and discussion on interesting topics in food 
science and technology that relate to the thesis topic, 
including the proposal presentation of thesis or independent 
study. 

 
 

1(0-2-1) FST791 สัมมนา 1                        
Seminar 1 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ พร้อมน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ 

Presentation and discussion on interesting topics in food 
science and technology that relate to the thesis topic, including 
the proposal presentation of thesis or independent study. 

1(0-2-1) - ปรับ Curriculum 
Mapping 
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FST792 สัมมนา 2                                                
Seminar 2 

การน าเสนอและอภิปรายความก้าวหน้างานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ  

Presentation and discussion on the progress of thesis or 
independent study. 

1(0-2-1) FST792 สัมมนา 2                                                
Seminar 2 

การน าเสนอและอภิปรายความก้าวหน้างานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ  

Presentation and discussion on the progress of thesis or 
independent study. 

1(0-2-1) - ป รั บ  Curriculum 
Mapping 

FST793 เร่ืองเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       Selected 
Topics in Food Science and Technology 

การศึกษาเร่ืองเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่
เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์ที่น่าสนใจหรือสถานการณ์เร่งด่วนที่เป็นปัญหาใน
ท้องถิ่นหรือประเทศ 

Selected topics in food science and technology that relate 
to current interesting topics or urgent issues at local or 
national levels. 

3(3-0-6) FST793 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารSelected Topics in 
Food Science and Technology 

การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่
เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์ที่น่าสนใจหรือสถานการณ์เร่งด่วนที่เป็นปัญหาใน
ท้องถิ่นหรือประเทศหรือระดับสากล 

Selected topics in food science and technology that relate to 
current interesting topics or urgent issues at local or national or 
international levels. 

3(3-0-6) - ปรับชื่อรายวิชาให้
สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ปรับ Curriculum 
Mapping 

FST797 การค้นคว้าอิสระ    
Independent Study 

การค้นคว้าอิสระด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยซ่ึงมีโจทย์วิจัยมา
จากประสบการณ์จากการท างานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในหัวข้อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เรียบเรียงเป็นรายงานและ
น าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  

Independent study on research topic in food science and 
technology based on work experiences or local problems using 
research methodology, complies into a report and presents in 
the final oral examination.   

 

6    ปรับลดรายวิชา 
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FST798 วิทยานพินธ ์   
Thesis 

วิจัยในระดับปริญญาโทของผู้ที่มีประสบกาณ์การท างานซ่ึงโจทย์วิจัย
ควรมาจากปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ในการท างานหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือเป็น
การวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เรียบเรียง
เป็นวิทยานิพนธ์และน าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย พร้อมทั้ง
จัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  

Research in the master’s degree level of experienced 
persons on research topic in food science and technology 
based on work experiences or local problems, extends local 
wisdoms or creates new innovation in food science and 
technology, complies into a thesis and presents in the final 
oral examination, prepares the manuscript for thesis 
publication. 

36    ปรับลดรายวิชา 

FST799 วิทยานพินธ ์  
Thesis 

วิจัยในระดับปริญญาโทซ่ึงโจทย์วิจัยควรมาจากปัญหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นหรือเป็นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
การสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์และน าเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
พร้อมทั้งจัดท าต้นฉบับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  

Research in the master’s degree level on research topic in 
food science and technology based on local problems or 

12    ปรับลดรายวิชา 
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extends local wisdoms or creates new innovation in food 
science and technology, complies into a thesis and presents in 
the final oral examination, prepares the manuscript for thesis 
publication. 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร          สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
1. คุณธรรม จริยธรรม มีความหมายดังนี้ 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
2.2 มีความสามารถในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2.3 มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับ

ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนตาม

กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ 
ได้ด้วยตนเอง 

3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  โดยสามารถ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร         สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
1. คุณธรรม จริยธรรม มีความหมายดังนี้ 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
2.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การอาหารได้ 
2.3 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและบูรณาการองค์ความรู้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหารกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ ได้ด้วย
ตนเอง 

3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3.3 มีทักษะปฏิบัติจากเนื้อหาสาระของสาขาวิชาและการท าวิจัยน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 สาระการปรับปรุง 

เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 

3.3 มีทักษะปฏิบัติจากเนื้อหาสาระของสาขาวิชาและการท าวิจัย  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.3 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานส่วนรวม 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ

น าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
5.4  มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อ

การรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด  
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม 

4.1 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.2 มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.3 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานส่วนรวม 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
5.2 สามารถระบุ เข้าถึง คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลได้ 
5.3 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่

เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 
จุดคุ้มทุนในแง่งบประมาณ 

1. แผน ก  
รายรับประมาณการจากนักศึกษา 1 คน จ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ตลอดหลักสูตร (2 ปีหรือ 4 ภาค
การศึกษา) เป็นเงิน 86,000 บาท และรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประมาณการเป็นเงิน 86,000 บาท            
ท าให้มีรายรับ 172,000 บาท/คน หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 50 
ของรายรับเพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยคือ 86,000 บาท หลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 86,000 
บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา 1 คน ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 โดยประมาณร้อยละ 15 ใช้เป็น
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ค่าตอบแทนกรรมการ 
สอบวิทยานิพนธ์ หรือค่าตอบแทนวิทยากร อีกร้อยละ 85 ใช้เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุและเงินอุดหนุนการ
วิจัย และงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ประมาณร้อยละ 35 ใช้เป็น
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ค่าตอบแทนกรรมการ 
สอบวิทยานิพนธ์ หรือค่าตอบแทนวิทยากร อีกร้อยละ 65 ใช้เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุและเงินอุดหนุนการ
วิจัย และงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  ทั้งนี้ เนื่องจากแผน ก มีเวลาท าการในเวลาราชการจึง        
ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัย จุดคุ้มทุนคือต้องมีนักศึกษาแผน ก เรียน           
ไม่น้อยกว่า 1 คน ค านวณจาก 86,000 บาท/คน  

2. แผน ข  
รายรับประมาณการจากนักศึกษา 1 คน จ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา และ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแผน ข ตลอดหลักสูตร (2 ปี หรือ 6 ภาค
การศึกษา) เป็นเงิน 100,000 บาท และรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณการเป็นเงิน 100,000 บาท          
ท าให้มีรายรับ 200,000 บาท/คน และเมื่อหักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณ          
ร้อยละ 50 ของรายรับ คือ 100,000 บาท หลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา 1 คนในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานโครงการ โดยประมาณ 
ร้อยละ 50 ใช้เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้า
อิสระ ค่าตอบแทนกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ค่าตอบแทนวิทยากร และอีกร้อยละ 50 ใช้เป็นค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ เงินอุดหนุนการวิจัย และงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายใน
ด้านค่าตอบแทนการสอนตลอดหลักสูตรประมาณ 43 ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 12 สัปดาห์ ค่าตอบแทน
การสอน 600 บาท/ชั่วโมง เป็นเงิน 309,600 บาทจุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 
4 คน ค านวณจาก 100,000 บาท/คน  
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จุดคุ้มทุนในเชิงคุณภาพ 
การเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

การอาหาร ก่อให้เกิดองค์ความรู้จากการท าวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่นได้ รวมถึงสามารถ
น าไปเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ในรูปของบทความฉบับเต็ม หรือต่อยอดสู่การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือมีผลิตภัณฑ์ที่
มีศักยภาพจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ หรือต่อยอดสู่การจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศได้               
ซึ่งสามารถเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังก่อให้เกิด            
ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
เครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น  ภาคเอกชน เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้การเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พิบูลสงคราม  
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ตอนที่ 1 สรุปผลการส ารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
1. การส ารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยนักศึกษา 
จากการส ารวจความต้องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ใช้หลักสูตรปี 2554 ทั้งหมดจ านวน 24 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คือร้อยละ 95.83 เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-23 ปี โดยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตร
คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลกคิดเป็นร้อยละ 20.83 จังหวัดสุโขทัยคิดเป็นร้อยละ 
8.33 จังหวัดก าแพงเพชรคิดเป็น 8.33 และจังหวัดอ่ืนๆ (ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี เลย และเพชรบูรณ์)  
จากการสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อร้อย
ละ 70.83 โดยสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 88.24 และใน
หลักสูตรอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 11.76 ส่วนความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ได้มีการส ารวจความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 20 ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ ค1 และ ค2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตมากที่สุดคือ มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 54.17 ให้ความส าคัญในการตัดสินใจมากที่สุด  
รองลงมาคือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้  
แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษาและความน่าสนใจ
ของหลักสูตร ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นอยู่ระหว่าง 4.08 – 4.38 ซึ่งเป็น
ความส าคัญระดับ “มากที่สุด”  นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตใน
ระดับ “มาก” คือ  สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมส าหรับการ
เรียนการสอนและการวิจัย  อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสม  
แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีความพร้อมและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สืบค้นข้อมูล  ความหลากหลายของ
สายการท าวิจัยตามที่ต้องการ  คณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  คณาจารย์มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง    มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่
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ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น  การบริการและจัดสวัสดิการที่ดีส าหรับนักศึกษาความสะดวกในการเดินทางมา
เรียน  คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการเวลาเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยอยู่
ใน/ใกล้เคียงกับภูมิล าเนาของตัวเอง ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเวลาเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์ 
เวลาราชการ) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ค1  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท     

ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากน้อยเพียงใด 
โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 25.00 62.50 12.50   

2. แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา 29.17 54.17 16.67   
3. ความน่าสนใจของหลักสูตร 20.83 70.83 4.17 4.17  

4. เวลาเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ) 8.33 25.00 45.83 20.83  
5. เวลาเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 8.33 25.00 58.33 8.33  

6. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง 29.17 45.83 12.50 4.17 8.33 
7. คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 16.67 37.50 33.33 4.17 8.33 

8. คณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 37.50 41.67  16.67 4.17 
9. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 4.17 37.50 37.50 20.83  

10. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน 16.67 45.83 25.00 8.33 4.17 

11. การบริการและจัดสวัสดิการที่ดีส าหรับนักศึกษา 16.67 41.67 37.50  4.17 
12. สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัย 
และพร้อมส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 

41.67 25.00 29.17  4.17 

13. แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีความพร้อมและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้สืบค้นข้อมูล 

29.17 45.83 16.67 8.33  

14. ความหลากหลายของสายการท าวิจัยตามที่ต้องการ 29.17 45.83 20.83  4.17 
15. การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา 25.00 58.33 16.67   

16. อาคารสถานที่เรียน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความ
เหมาะสม 

16.67 45.83 29.17 4.17 4.17 

17. สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้ 45.83 41.67 4.17 4.17 4.17 
18. มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็น 54.17 37.50 4.17  4.17 
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

19. มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

8.33 66.67 20.83  4.17 

20. มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมิล าเนาของตัวเอง 12.50 29.17 41.66 8.33 8.33 
 

ตารางที่ ค2 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท     

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ความหมาย 

1. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4.17  0.64 มากที่สุด 

2. แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา 4.13  0.68 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจของหลักสูตร 4.08  0.65 มากที่สุด 

4. เวลาเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ) 3.21  0.88 มาก  

5. เวลาเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 3.33  0.76 มาก 

6. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง 3.83  1.17 มาก 

7. คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 3.50  1.10 มาก 

8. คณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.92  1.21 มาก 

9. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 3.25  0.85 มาก 

10. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน 3.63  1.01 มาก 

11. การบริการและจัดสวัสดิการที่ดีส าหรับนักศึกษา 3.67  0.92 มาก 

12. สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 
ทันสมัย และพร้อมส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 

4.00  1.06 มาก 

13. แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีความพร้อมและน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้สืบค้นข้อมูล 

3.96  0.91 มาก 

14. ความหลากหลายของสายการท าวิจัยตามที่ต้องการ 3.96  0.95 มาก 

15. การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา 4.08  0.65 มากที่สุด 

16. อาคารสถานที่เรียน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมี
ความเหมาะสม 

3.67  0.96  
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ความหมาย 

17. สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับงานใน
อนาคตได้ 

4.17  1.01 มากที่สุด 

18. มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.38  0.92 มากที่สุด 

19 . มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่
ช่วยเหลือชุมชนในท้องถ่ิน 

3.75  0.79 มาก 

20. มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมิล าเนาของตัวเอง 3.29  1.08 มาก 

หมายเหตุ ความหมายของค่าเฉลีย่มีเกณฑ์ดังนี ้

คะแนน  1      =  มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินระดับน้อยทีสุ่ด    
คะแนน 1.01 – 2.00  =  มีความคิดเห็นในหัวข้อท่ีประเมินระดับนอ้ย     
คะแนน 2.01 – 3.00  =  มีความคิดเห็นในหัวข้อท่ีประเมินระดับปานกลาง     
คะแนน 3.01 – 4.00  =  มีความคิดเห็นในหัวข้อท่ีประเมินระดับมาก   
คะแนน 4.01 – 5.00  =  มีความคิดเห็นในหัวข้อท่ีประเมินระดับมากท่ีสุด 

 

2.  การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

จากการสอบถามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559-2560  
ทั้งหมดจ านวน 5 คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ก าลังศึกษา รหัส 59 จ านวน 2 คน เป็นเพศหญิงทั้ง 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษา รหัส 60 จ านวน 3 คน เป็นเพศชายทั้ง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาของหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ ค3 และ ค4 
พบว่า ด้านหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
อย่างชัดเจนและหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.80 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมา 
คือ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านหลักสูตรมีกิจกรรมหรือรายวิชาเรียน
เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่วนหลักสูตรมีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดเป็น 4.00 คะแนน อยู่ในระดับมาก 
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ส าหรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  คะแนน  
รองลงมา คือ การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.60 คะแนน  

ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด               
มีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.80-5.00 คะแนน โดยอาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอนและอาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครูเป็นหัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด 

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการท าวิทยานิพนธ์/ผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียน
เป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตรมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
รองลงมา คือ มีคะแนนเท่ากันเป็น 4.60 คะแนน ระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน การรักษาสภาพนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ ส่วนด้านได้รับความสะดวกในการติดต่อกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย     
น้อยที่สุดเป็น 4.40 คะแนน อยู่ในระดับมาก 

ส าหรับด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านวิธีการสอนส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้มาก
ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
3 ล าดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
และด้านหลักสูตรสามารถสร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษาเมื่อนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือวิจัยชั้ นสูง ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันเป็น 4.60 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก ส่วนด้านมีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็น 4.20 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

การวัดและประเมินผล พบว่า นักศึกษาให้คะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 4.60-4.80 คะแนน โดยด้านการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรมได้รับคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าได้รับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากันเป็น 4.60 คะแนน 

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า นักศึกษาให้คะแนนด้านกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน ระดับพึงพอใจมากที่สุด ส่วนกิจกรรมเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาให้คะแนนความ
พึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยเป็น 4.80 คะแนน ระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน ระดับพึงพอใจมากที่สุด ส่วนที่
นักศึกษาให้ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
และด้านความรู้ ซึ่งให้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็น 4.20 คะแนน 

ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาให้คะแนนความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน/การวิจัยมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเป็น 4.80 คะแนน รองลงมาเป็นด้าน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยโดยรวม  ขนาดของห้องเรียน/ห้อง
วิจัยมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  และความพึงพอใจโดยรวม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเป็น 4.60 คะแนน ระดับพึงพอใจมากที่สุด ส่วนด้านจ านวนหรือ
ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับจัดการเรี ยนการสอน/การวิจัย  การบริการระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น  หนังสือ เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  และมีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ในการท างานวิจัยมีคะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยเป็น 4.20 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 

 
ตารางที่ ค3  ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร     

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถปุระสงค์
ของหลักสูตร 

40.00 60.00  
  

(2) มีการจัดแผนการเรียนแตล่ะปีการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 100.00    

(3) มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษาอย่างชัดเจน 

80.00 20.00  
  

(4) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชา
และความต้องการของตลาดแรงงาน  

80.00 20.00  
  

(5) หลักสูตรมีกิจกรรมหรือรายวิชาเรียนเสริมทักษะใน 60.00 40.00    
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ศตวรรษที่ 21 
2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1) การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 60.00 40.00    

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 60.00 40.00    
(3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม  100.00     

3. อาจารย์ผู้สอน 
(1) อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม

กับรายวิชาที่สอน 
100.00   

  

(2) อาจารย์ในหลักสูตรสอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค ์
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

80.00 20.00  
  

(3) อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

80.00 20.00  
  

(4) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 100.00     
4. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(1) ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 40.00 60.00    

(2) ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 40.00 60.00    
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน         

การเรียน  การรักษาสภาพนักศึกษา 
60.00 40.00  

  

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการท าวิทยานิพนธ์/ผลการเรียน
ของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

100.00     

(5) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ 

60.00 40.00    

5. การจัดการเรียนการสอน  

(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

40.00 60.00  
  

(2) การจัดทักษะหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
การเรียนการสอนและการท าวิจยัวิทยานิพนธ์ 

 
80.00 20.00    
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

(3) วิธีการสอนสง่เสริมให้นักศึกษาไดป้ระยุกต์แนวคิดศาสตร์
ทางวชิาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

100.00   
  

(4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 80.00 20.00    
(5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 20.00 80.00    

(6) มีรายวิชาที่ทนัสมัยหรือรายวิชาใหม่ที่เปิดสอน 80.00 20.00    
(7) หลักสูตรสามารถสร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษาเมื่อ

นักศึกษาจะต้องใช้เคร่ืองมือวิจัยชั้นสูง 
40.00 60.00  

  

6. การวัดและประเมินผล 

(1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

60.00 40.00  
  

(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และ
ข้อตกลง ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

60.00 40.00  
  

(3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุตธิรรม 80.00 20.00    
7. กิจกรรมเสริมของหลักสูตร 

(1) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การศึกษา
ดูงาน 

100.00   
  

(2) กิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย 

40.00 60.00  
  

8. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรไดพ้ัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 80.00 20.00    

(2) ด้านความรู ้ 20.00 80.00    
(3) ด้านทักษะทางปญัญา 40.00 60.00    

(4) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 80.00 20.00    
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
60.00 40.00  

  

(6) ด้านทักษะการปฏบิัติทางวชิาชีพ 40.00 60.00    

9. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(1) จ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือ

ส าหรับจัดการเรียนการสอน/การวิจัย 
20.00 80.00    
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

(2) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน/
การวิจัย 

80.00 20.00    

(3) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยโดยรวม  

60.00 40.00    

(4) การบริการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 40.00 40.00 20.00   
(5) หนังสือ เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ

เหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
20.00 80.00  

  

(6) ขนาดของห้องเรียน/ห้องวิจัยมีความเหมาะสมและมี
อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

60.00 40.00  
  

(7) มีห้องท างานวิจัย (ซึง่ไม่ใช่หอ้งเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้ในการท างานวิจัย 

40.00 40.00 20.00 
  

(8) ความพึงพอใจโดยรวมสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 60.00 40.00    

 
ตารางที่ ค4  คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคุณภาพและการ 
จัดการศึกษาของหลักสูตร     

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถปุระสงค์
ของหลักสูตร 

4.40  0.55 มาก 

(2) มีการจัดแผนการเรียนแตล่ะปีการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

4.00  0.00 มาก 

(3) มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
อย่างชัดเจน 

4.80  0.45 มากที่สุด 

(4) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชา
และความต้องการของตลาดแรงงาน  

4.80  0.45 มากที่สุด 

(5) หลักสูตรมีกิจกรรมหรือรายวิชาเรียนเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

 

4.60  0.55 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1) การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.60  0.55 มากที่สุด 

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.60  0.55 มากที่สุด 

(3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม  4.80  0.45 มากที่สุด 

3. อาจารย์ผู้สอน 
(1) อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวฒุิและประสบการณ์เหมาะสม

กับรายวิชาที่สอน 
5.00  0.00 มากที่สุด 

(2) อาจารย์ในหลักสูตรสอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค ์
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

4.80  0.45 มากที่สุด 

(3) อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนนุส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

4.80  0.45 มากที่สุด 

(4) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 5.00  0.00 มากที่สุด 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(1) ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.40  0.55 มาก 

(2) ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 4.40  0.55 มาก 

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน 
การเรียน การรักษาสภาพนักศึกษา 

4.60  0.55 มากที่สุด 

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการท าวิทยานิพนธ์/ผลการเรียน
ของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

5.00  0.00 มากที่สุด 

(5) อาจารย์ทีป่รึกษาให้ความชว่ยเหลือแก่นักศึกษาในด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านวชิาการ 

4.60  0.55 มากที่สุด 

5. การจัดการเรียนการสอน 
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวชิาและ

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
4.40  0.55 มาก 

(2) การจัดทักษะหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เรียนการสอนและการท าวิจัยวทิยานิพนธ์ 

4.80  0.45 มากที่สุด 

(3) วิธีการสอนสง่เสริมให้นักศึกษาไดป้ระยุกต์แนวคิดศาสตร์
ทางวชิาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

5.00  0.00 มากที่สุด 

(4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.80  0.45 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

(5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 4.20  0.45 มาก 

(6) มีรายวิชาที่ทนัสมัยหรือรายวิชาใหม่ที่เปิดสอน 4.80  0.45 มากที่สุด 

(7) หลักสูตรสามารถสร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาจะต้องใช้เคร่ืองมือวิจัยชั้นสงู 

4.40  0.55 มาก 

6. การวัดและประเมินผล 

(1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.60  0.55 มากที่สุด 

(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และ
ข้อตกลง ที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ 

4.60  0.55 มากที่สุด 

(3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุตธิรรม 4.80  0.45 มากที่สุด 

7. กิจกรรมเสริมของหลักสูตร 

(1) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การศึกษาดู
งาน กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 

5.00  0.00 มากที่สุด 

(2) กิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย 

4.40  0.55 มากที่สุด 

8. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.80  0.45 มากที่สุด 

(2) ด้านความรู ้ 4.20  0.45 มาก 

(3) ด้านทักษะทางปญัญา 4.40  0.55 มาก 

(4) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 4.80  0.45 มากที่สุด 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.60  0.55 มากที่สุด 

(6) ด้านทักษะการปฏบิัติทางวชิาชีพ 4.40  0.55 มาก 

9. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(1) จ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ส าหรับจัดการเรียนการสอน/การวิจัย 

4.20  0.45 มาก 

(2) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน/
การวิจัย 

4.80  0.45 มากที่สุด 

(3) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยโดยรวม  

4.60  0.55 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

(4) การบริการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 4.20  0.84 มาก 

(5) หนังสือ เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ
เหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.20  0.45 มาก 

(6) ขนาดของห้องเรียน/ห้องวิจัยมีความเหมาะสมและมี
อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

4.60  0.55 มากที่สุด 

(7) มีห้องท างานวิจัย (ซึง่ไม่ใช่หอ้งเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้ในการท างานวิจัย 

4.20  0.84 มาก 

(8) ความพึงพอใจโดยรวมสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 4.60  0.55 มากที่สุด 

หมายเหตุ ความหมายของระดับความพึงพอใจมีเกณฑ์ดังนี ้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.51 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

2.2 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารโดยผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รหัส 55 - 58 จ านวน 11 คนมี
ผู้ตอบแบบสอบถามกลับจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นเพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ81.82 
เพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26 - 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.55  ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31 - 35 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  และมีช่วงอายุมากกว่า 36 ปี  
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27  ท างานในหน่วยงานราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
โดยมีต าแหน่งงานเป็นนักวิชาการอุตสาหกรรม อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ครู (วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี) และพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ท างานในหน่วยเอกชนจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
โดยมีต าแหน่งงานดังนี้  Quality Assurance Officer  R&D Supervisor  ผู้จัดการฝุายคลังสินค้า   
หัวหน้างานประกันคุณภาพ  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี  และ
หัวหน้าแผนกควบคุม  

จากการสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ทั้งร้อยละ 100.00  ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาปรับปรุง
และประยุกต์ในการท างาน ได้แก่ 
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1.1 ใช้ความรู้ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ GMP HACCP 
1.2 ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการวิจัย  การวางแผนด าเนินงาน การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์

อาหารทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ตลอดจนการเลือกบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษา  
1.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นแก่สถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
1.4 น าเทคนิคการใช้เครื่องมือในการเรียนการท าวิจัยมาใช้ในการท างานได้ และการคิดวิเคราะห์

แยกแยะปัญหาต่างๆ และหาทางออกได้ 
1.5 ใช้ความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การท างานวิจัย 

โครงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ และพัฒนา
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อการใช้หลักสูตร  ซึ่งมีการประเมิน 5  ด้าน 
คือ ด้านบริบทของหลักสูตร  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต และคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้  มีระดับความพึงพอใจ  ค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับ
ความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ ค5 และ ค6 
 
ตารางที่ ค5  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อการศึกษาในหลักสูตร     

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ด้านบริบทของหลักสูตร      
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      

(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 45.45 54.55    

(2) เหมาะสมกับหลักสูตร 36.36 45.45 18.18   
(3) สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 72.73 18.18 9.09   

(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

72.73 27.27  

  

2.โครงสร้างของหลักสูตร      
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร 54.55 45.45    

(2) เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต  54.55 45.45    
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

(3) เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวชิาเฉพาะ (วชิาเอกบังคับ 
เอกเลือก) 

54.55 45.45 
   

3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร      
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร 36.36 63.64    

(2) เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

54.55 45.45  
  

(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปจัจุบัน 54.55 36.36 9.09   
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 45.45 45.45 9.09   

(5) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 54.55 36.36 9.09   
ด้านปัจจัยเบื้องต้น      

(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 54.55 36.36 9.09   

(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์/เครื่องมือในการเรียนการ
สอน 

36.36 54.55 9.09 
  

(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการทีส่่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน 

36.36 54.55 9.09 
  

(4) ความเพียงพอและความพรอ้มของหนังสือ/ต ารา/งานวิจยัทีใ่ช้ใน
การค้นคว้า 

54.55 36.36 9.09 
  

(5) ความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

45.45 45.45 9.09 
  

(6) ความเหมาะสมดา้นกระบวนการรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

45.45 54.55  
  

(7) ความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน 90.91 9.09    

ด้านกระบวนการ      
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

(1) มีการแนะน า ชี้แจงวัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา 

63.64 27.27 9.09 
  

(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

 
81.82 9.09 9.09 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

(3) มีการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตาม
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

63.64 27.27 9.09 
  

(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ในแต่ละรายวชิา 

45.45 45.45 9.09 
  

(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ 
การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

63.64 27.27 9.09 
  

(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

54.55 45.45  
  

(7) ความเหมาะสมของสัมพนัธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา 

81.82 18.18  
  

(8) มีกระบวนการก ากบัติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

90.91 9.09  
  

2.การวัดและประเมินผลการศึกษา      

(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวชิาให้ทราบ 72.73 27.27    

(2) ความเหมาะสมของวิธีการวดัและประเมินผล 63.64 36.36    
ด้านผลผลิต      

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา 63.64 36.36    
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร 63.64 36.36    

(3) คุณภาพในการปฏบิัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 54.55 45.45    
(4) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
63.64 36.36 

   

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้      

(1)  มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 63.64 27.27 9.09   
(2)  สามารถน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตไิปประยุกต์ใช้ในการ

ท างาน ประกอบอาชีพ เปน็ฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการ
วิจัย 

81.82 9.09 9.09 
  

(3)  สามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
72.73 9.09 18.18 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

(4)  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

54.55 36.36 9.09 
  

(5)  มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

54.55 36.36 9.09 
  

(6)  สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็น
ระบบ 

63.64 27.27 9.09 
  

(7)  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้ 

72.73 9.09 18.18 
  

(8)  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 81.82 18.18    
(9)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 81.82 18.18    

(10) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 63.64 36.36    
(11) สามารถน าเสนอความรู้เชงิวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 
63.64 27.27 9.09 

  

(12) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์
โลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

45.45 45.45 9.09 
  

 
ตารางที่ ค6  คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อการศึกษาในหลักสูตร     

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านบริบทของหลักสูตร   
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 4.45  0.52 มาก 

(2) เหมาะสมกับหลักสูตร 4.18  0.75 มาก 

(3) สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 4.64  0.67 มากที่สุด 

(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

4.73  0.47 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.โครงสร้างของหลักสูตร   

(1) เหมาะสมกับหลักสูตร 4.55  0.52 มากที่สุด 

(2) เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต  4.55  0.52 มากที่สุด 

(3) เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวชิาเฉพาะ (วชิาเอก
บังคับ เอกเลือก) 

4.55  0.52 มากที่สุด 

3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร   

(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร 4.36  0.50 มาก 

(2) เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.55  0.52 มาก 

(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปจัจุบัน 4.45  0.69 มาก 

(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 4.36  0.67 มาก 

(5) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 4.45  0.69 มาก 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น   

(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 4.45  0.69 มาก 

(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์/เครื่องมือในการเรียน
การสอน 

4.27  0.65 มาก 

(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการทีส่่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน 

4.27  0.69 มาก 

(4) ความเพียงพอและความพรอ้มของหนังสือ/ต ารา/งานวิจยัที่
ใช้ในการค้นคว้า 

4.45  0.69 มาก 

(5) ความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร 

4.36  0.67 มาก 

(6) ความเหมาะสมดา้นกระบวนการรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร 

4.45  0.52 มาก 

(7) ความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน 4.91  0.30 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ   

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

(1) มีการแนะน า ชี้แจงวัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

4.55  0.69 มากที่สุด 

(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

4.73  0.65 มากที่สุด 

(3) มีการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

4.55  0.69 มากที่สุด 

(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ในแต่ละรายวชิา 

4.36  0.67 มาก 

(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ 
การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

4.55  0.69 มาก 

(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.55  0.69 มากที่สุด 

(7) ความเหมาะสมของสัมพนัธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
และนักศึกษา 

4.82  0.40 มากที่สุด 

(8) มีกระบวนการก ากบัติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษา คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

4.91  0.30 มากที่สุด 

2.การวัดและประเมินผลการศึกษา   

(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวชิาให้
ทราบ 

4.73  0.47 มากที่สุด 

(2) ความเหมาะสมของวิธีการวดัและประเมินผล 4.64  0.50 มากที่สุด 

ด้านผลผลิต   

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา 4.64  0.50 มากที่สุด 

(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร 4.64  0.50 มากที่สุด 

(3) คุณภาพในการปฏบิัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 4.55  0.52 มากที่สุด 

(4) คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.64  0.50 มากที่สุด 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ ได้รับจากการศึกษา
หลักสูตรนี ้

  

(1)  มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.55  0.69 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

(2)  สามารถน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตไิปประยุกต์ใช้
ในการท างาน ประกอบอาชีพ เป็นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
และการวิจัย 

4.73  0.65 มากที่สุด 

(3)  สามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4.55  0.82 มาก 

(4)  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.45  0.69 มาก 

(5)  มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.45  0.69 มาก 

(6)  สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่างเป็นระบบ 

4.55  0.69 มากที่สุด 

(7)  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
ได้ 

4.55  0.82 มากที่สุด 

(8)  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 4.82  0.40 มากที่สุด 

(9)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.82  0.40 มากที่สุด 

(10) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.64  0.50 มากที่สุด 

(11) สามารถน าเสนอความรู้เชงิวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 

4.55  0.69 มากที่สุด 

(12)  ติดตามความก้ าวหน้าทาง เทคโนโลยี  นวัตกรรม 
สถานการณ์โลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.27  0.65 มาก 

หมายเหตุ ความหมายของระดับความพึงพอใจมีเกณฑ์ดังนี ้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.51 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต คือ เสนอให้เพ่ิมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และควรส่งเสริม
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แนวคิดของนักศึกษาในการผลิตอาหารให้เชื่อมโยงกับสมุนไพรที่มีผลกระทบทางด้านสุขภาพ และส่งเสริม
การน าสมุนไพรมาใช้เพิ่มขึ้นตามกระแสสังคมในปัจจุบัน 

 
2.3 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

การอาหารโดยผู้ใช้บัณฑิต 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รหัส 56 - 58 
จ านวน 9 คน มีผู้ ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามกลับ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 พบว่า 
มหาบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา 7 คน จากหลักสูตร ท างานในหน่วยงานราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 14.29 และท างานในองค์กรเอกชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71  โดยผู้ให้ข้อมูลเป็น
หัวหน้าแผนก/ฝุาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86  เป็นผู้จัดการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.57 เป็นผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และเป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  เมื่อสอบถามผู้ใช้บัณฑิตถึงนโยบายแรกในการพิจารณารับพนักงาน
เข้าท างาน พบว่า สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนโยบายที่มีผู้เลือกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100             
ส่วนหน่วยงานที่มหาบัณฑิตท างานมีความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเอกเคมี จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ ด้านภาษาและการ
สื่อสาร โดยคาดหวังว่ามหาบัณฑิตควรมีลักษณะ คือ ขยัน ใฝุรู้ พร้อมพัฒนาตนเอง มีไหวพริบ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที มีความรับผิดชอบในหน้าที่มีทักษะในการท างานในห้องปฏิบัติการเป็น
อย่างดี 

ผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิต โดยแสดงร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อลักษณะของมหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ ค7 และ ค8 

 
ตารางที่ ค7  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อลักษณะของมหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

ความคิดเห็น/พฤติกรรม 
คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
28.57 57.14 14.29 

  

2) แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 28.57 57.14 14.29   
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ความคิดเห็น/พฤติกรรม 
คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

28.57 71.43  
  

4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีม 

14.29 85.71  
  

5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 28.57 57.14 14.29   
6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

และสังคม 
 85.71 14.29 

  

2. ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

14.29 57.14 28.57 
  

2 )  มี ค วามสามารถในการสื บค้ นและติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

42.86 28.57 28.57 
  

3) มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

42.86 14.29 42.86 
  

4)  ตระหนักในธรรม เนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ 
ข้อก าหนดทางวิชาการ ซึ่ งมีการปรับเปลี่ ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

28.57 57.14 14.29 
  

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ

เข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง 

 85.71 14.29 

  

2) สามารถศึกษาวิ เคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ ท า งทฤษฎีที่ เ กี่ ย วข้ อง  ประสบการณ์ ใน
ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

28.57 57.14 14.29 

  

3) มีทักษะปฏิบัติจากเนื้อหาสาระของสาขาวิชาและ
การท าวิจัย 

42.86 28.57 28.57 
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ความคิดเห็น/พฤติกรรม 
คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

42.86 42.86 14.29 
  

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

14.29 57.14 28.57 
  

3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานส่วนรวม 

14.29 57.14 28.57 
  

4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

42.86 42.86 14.29 
  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ส ามารถระบ ุและน า เทคน ิคทา งสถ ิต ิห ร ือ
คณิตศาสตร์ที ่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

57.14  42.86 

  

2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียนรู้ จัก เลือกและใช้รูปแบบของการน า เสนอที่
เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

42.86 14.29 42.86 

  

3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูล
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

14.29 85.71  

  

4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อการรวบรวม
ข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด 

14.29 85.71  

  

5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

14.29 85.71  
  

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี

14.29 85.71  
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ความคิดเห็น/พฤติกรรม 
คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

สารสนเทศ 

7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม 

14.29 85.71  
  

 
ตารางที่ ค8  คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อลักษณะของมหาบัณฑิตตามเกณฑ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.14  0.69 มาก 

2) แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 4.14  0.69 มาก 

3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 4.29  0.49 มาก 

4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 4.14  0.38 มาก 

5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.14  0.69 มาก 

6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 3.86  0.38 มาก 

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

3.86  0.69 มาก 

2) มีความสามารถในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.14  0.90 มาก 

3)  มีความรู้ ในการบู รณาการองค์ความรู้ ในสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เก่ียวข้อง 

4.00  1.00 มาก 

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อก าหนดทาง
วิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

4.14  0.69 มาก 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 

1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ ได้ในการแก้ไขปัญหา
หรืองานอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง 

3.86  0.38 มาก 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจาก
การตัดสินใจนั้น 

4.14  0.69 มาก 

3) มีทักษะปฏิบัติจากเนื้อหาสาระของสาขาวิชาและการท าวิจัย 4.14  0.90 มาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ 

4.29  0.76 มาก 

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.86  0.69 มาก 

3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคล
และงานส่วนรวม 

3.86  0.69 มาก 

4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.29  0.76 มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ เสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.14  1.07 มาก 

2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.00  1.00 มาก 

3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

4.14  0.38 มาก 

4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสม และใช้อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปล

4.14  0.38 มาก 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

4.14  0.38 มาก 

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.14  0.38 มาก 

7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับ
ใช้งานได้และเหมาะสม 

4.14  0.38 มาก 

 
หมายเหตุ ความหมายของระดับความพึงพอใจมีเกณฑ์ดังนี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.51 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้ใช้บัณฑิต คือ มหาบัณฑิตบัณฑิตมีการใช้ความรู้ที่เรียน
มาอย่างสุดความสามารถและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความเป็นผู้น า มีอัธยาศัยดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

แบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ค าชี้แจง   แบบส ารวจฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ใน (     ) และกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ  (       )  ชาย    (       )  หญิง 
2. อายุ   (       )  20 - 23  ปี   (       )  24 - 26  ปี  

(       )  มากกว่า 26 ปี    
3. จังหวัดภูมิล าเนาเดิม......................................................................................................... .................. 
4. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท  หรือไม่ 

(       )  สนใจ    (       )  ไม่สนใจ 
5. ถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรที่คาดว่าจะศึกษาต่อ 

(       )  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(       )  หลักสูตรอ่ืนที่ไม่ใช่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

6. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร  หรือไม่ 

(       )  สนใจ 
(       )  ยังไม่สนใจ 

เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามากน้อยเพียงใด 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      
2. แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา      

3. ความน่าสนใจของหลักสูตร      
4. เวลาเรียนภาคปกติ (จันทร-์ศุกร์ เวลาราชการ)      

5. เวลาเรียนภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์)      
6. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง      
7. คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ      

8. คณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ      

9. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั      

10. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน      

11. การบริการและจัดสวัสดิการที่ดีส าหรับนักศึกษา      

12. สื่อ อปุกรณ์ เครื่องมือ และหอ้งปฏบิัติการที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้อม

ส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 

     

13. แหล่งศึกษาค้นควา้ที่มีความพร้อมและน าเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้สืบค้น

ข้อมูล 

     

14. ความหลากหลายของสายการท าวจิัยตามที่ต้องการ      

15 การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา      

16. อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสม      

17. สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้      

18. มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน 
     

19. มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ทางวชิาการไปเผยแพร่ชว่ยเหลือชุมชนใน

ท้องถิ่น 
     

20. มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมิล าเนาของตัวเอง      
 

ข้อเสนอแนะพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณอย่างสูงในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ชุดที่......... 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร การ
จัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอความอนุเคราะห์
ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 

ตอนที่ 3 ข้อร้องเรียนที่เสนอต่อหลักสูตร 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา 
   1.1 เพศ 
     1)  ชาย      2)  หญิง 
   1.2 ชั้นปี…………………. 
 1.3 คณะ ..................................................................................................................... ................... 
 1.4 หลักสูตร....................................สาขาวิชา......................................................................... ........ 
 1.5 ปีการศึกษา...............................ปีที่เข้าศึกษา............................................. ............................... 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

5  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก 
3  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย 
1  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. หลักสูตร 
(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

     

(2) มีการจดัแผนการเรยีนแตล่ะปกีารศึกษาเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตร 

     

(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
อย่างชัดเจน 

     

(4) หลักสตูรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

     

(5) วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21      

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  

(1) การก าหนดคุณสมบตัิผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      

(3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม       
3. การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  

(1) มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา (เฉพาะนกัศึกษา ปี ๑ ) อาทิ การปฐมนิเทศ
นักศึกษา การอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาเพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

     

(2) รูปแบบการจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมให้นักศึกษามคีวาม
เหมาะสม   

     

(3)  นักศึกษาสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ไปใช้ได้เป็นอยา่งดีในการเรียนในช้ันเรียน 

     

4. อาจารย์ผู้สอน 
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

(1) อาจารย์ในหลักสตูรมีคณุวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 

     

(2) อาจารย์ในหลักสตูรสอน เนื้อหา ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  

     

(3) อาจารย์ในหลักสตูรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     

(4) อาจารย์เป็นผู้มคีุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู      
5. อาจารย์ท่ีปรึกษา       

(1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ   

     

(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีความรู้
ความสามารถ ในการแนะน าการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    

     

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลา
เพียงพอในการให้ค าปรึกษา   

     

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ความ
สนใจ ติดตาม ผลการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ   

     

(5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ความ
ช่วยเหลือ  อื่นๆหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปญัหาตา่งๆ   

     

6. การจัดการเรียนการสอน 

(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา 
และวัตถุประสงค์การเรียนรู ้

     

(2) การใช้สื่อประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม      
(3) วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทาง

วิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู ้
     

(4) มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการเรียน 
การสอน 

     

(5) มีการจดัการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะศตวรรษที่ ๒๑      
(6) มีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาทาง 

การเรยีน 
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

7. การวัดและประเมินผล 

(1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ ์ 
และข้อตกลง ที่ก าหนดไวล้่วงหน้า 

     

(3) การวัดและประเมินผลมีประสทิธิภาพและยตุิธรรม      

8. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(1) ห้องเรียนมีอุปกรณเ์หมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู ้และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

     

(2) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู ้และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

     

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

     

(4) ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ 
นักศึกษา 

     

(5) สนามกีฬา ที่ออกก าลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม  เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 

     

(6) หนังสือต ารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริม
การเรียนรู้ 

     

(7) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น)  

     

(8) สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)  

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ชุดที่........ 
 
 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ค าชี้แจง   

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามถึงความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม อันจะเป็นผลสะท้อนกลับให้ทางหลักสูตรได้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไปในอนาคต จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านสละเวลาอันมีค่ายิ่งตอบค าถามให้ครบถ้วน และตรงตามความ
เป็นจริงมากที่สุด 

แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความซึ่งตรงตามความเป็นจริง และ/หรือเติมข้อความ
ลงในช่องว่างตามความเหมาะสมในข้อก าหนด 
1. เพศ 1.1  1.1   ชาย 1.2   หญิง  
2. อายุ 2.1   21 - 25  ปี 2.2  26 - 30  ปี 

 2.3  31 - 35  ปี 2.4  มากกว่า 36 ปี   
3. สถานที่ท างาน 3.1  หน่วยงานราชการ 3.2  หน่วยงานเอกชน 
  3.3  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.4   ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
4. ต าแหน่ง...................................................................................................................... ..................... 
5. สถานภาพงาน 5.1  สถานภาพงานเดิม 
  5.2  สถานภาพงานใหม่ (โปรดระบุ).................................................................... 
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6. การใช้ความรู้ที่ได้รับจาการศึกษา 
  6.1  ใช้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (โปรดระบุ)........................................ 
........................................................................................................................................................ ............... 
  6.2  ไม่ได้ใช้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (โปรดระบุ)................................ 
..................................................................................................................................................... .................. 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

5  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก 
3  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย 
1  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด 

หัวข้อในการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านบริบทของหลักสูตร      
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      

(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร      

(3) สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง      
(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่

พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

2.โครงสรา้งของหลักสูตร      

(1) เหมาะสมกับหลักสูตร      
(2) เหมาะสมของจ านวนหน่วยกติ       

(3) เหมาะสมต่อการจดัวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ เอก
เลือก) 

     

3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร      

(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร      
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หัวข้อในการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
(2) เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     

(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจบุัน      
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน      

(5) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต      
ด้านปัจจัยเบื้องต้น      

(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีเรียน      
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์/เครื่องมือในการเรียนการสอน      
(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการจดัการ

เรียนการสอน 
     

(4) ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ต ารา/งานวิจัยท่ีใช้ในการ
ค้นคว้า 

     

(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบตัขิองนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร      
(6) ความเหมาะสมด้านกระบวนการรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน

หลักสตูร 
     

(7) ความเหมาะสมด้านคุณสมบตัขิองอาจารย์ผูส้อน      

ด้านกระบวนการ      
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

(1) มีการแนะน า ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา 

     

(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา      

(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมใหผู้้เรียนมีพัฒนาการตาม
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

     

(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ในแต่ละรายวิชา 

     

(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษา
ดูงาน เป็นต้น 

     

(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

     

(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา 

     

(8) มีกระบวนการก ากับตดิตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระหว่าง      
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หัวข้อในการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา      

(1) มีการช้ีแจงเกณฑ์การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ      
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล      

ด้านผลผลิต      
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา      

(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร      
(3) คุณภาพในการปฏิบตัิงานของผู้ส าเร็จการศึกษา      

(4) คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

     

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้      

(1)  มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา      
(2)  สามารถน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตไิปประยุกต์ใช้ในการ

ท างาน ประกอบอาชีพ เป็นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการวิจัย 
     

(3)  สามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

     

(4)  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
รวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 

     

(5)  มีความเคารพกฎระเบยีบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และ
ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 

     

(6)  สามารถคิดวิเคราะหป์ัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ      

(7)  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้ 

     

(8)  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย      
(9)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้      
(10) มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      

(11) สามารถน าเสนอความรูเ้ชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

(12) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์โลก 
และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ชุดที่........ 
 

 
 

แบบสอบถาม        
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามถึงความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อ
มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอันจะเป็นผลสะท้อนกลับให้ทางมหาวิทยาลัยได้แก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไปในอนาคตจึงใคร่
ขอความร่วมมือท่านสละเวลาอันมีค่ายิ่งตอบค าถามให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 

 
แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1   ข้อมูลเบื้องต้น 
 ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของท่าน   
 ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัย                
ควรด าเนินการ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 โปรดท าเครื่องหมายลงใน�หน้าข้อความซึ่งตรงตามความเป็นจริงและ/หรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่างตามความเหมาะสมในข้อก าหนด 

1. ช่ือบัณฑิต_________________________________________________________________
ส าเร็จการศึกษาจาก  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   
 

2. ลักษณะของหน่วยงานชื่อหน่วยงาน______________________________________________ 

2.1 � หน่วยงานราชการ     2.2 � รัฐวิสาหกิจ  2.3 � องค์กรเอกชน 
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2.4 � ธุรกิจส่วนตัว      2.5 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)______________________ 
3. ผู้ให้ข้อมูลชื่อ-สกุล____________________________________________________________ 
เบอร์โทร_________________________________________________________________
อีเมล________________________________________________________________________ 
 3.1 � เจ้าของกิจการ   3.2 � ผู้อ านวยการ    3.3 � ผู้จัดการ 
 3.4 � รองผู้จัดการ     3.5 � หัวหน้าแผนก/ฝุาย    3.6 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________ 
4. สิ่งท่ีเป็นนโยบายแรกในการพิจารณารับพนักงานของท่านได้แก่ 
 4.1 � สถาบันการศึกษา    4.2 � บุคลิกภาพ 4.3 � สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
 4.4 � ความสามารถพิเศษ 4.5 � สถานภาพ 4.6 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________ 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมจึงอยากทราบว่า
หน่วยงานของท่านมีความต้องการบัณฑิตในสาขาใด_____________________________________ 
และคุณลักษณะบัณฑิตแบบใด_____________________________________________________ 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็น/พฤติกรรมที่แสดงออกของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 = มากที่สุด       4 = มาก       3 = ปานกลาง          2 = น้อย          1 = น้อยที่สุด 

ความคิดเห็น/พฤติกรรม 
คะแนนการประเมิน 

1 
น้อยที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 )   มี จิ ต ส า นึ ก และตร ะหนั ก ใ นกา รป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

2) แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต      

3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม      
4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม      

5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
     

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
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ความคิดเห็น/พฤติกรรม 
คะแนนการประเมิน 

1 
น้อยที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด 

2) มีความสามารถในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

     

3) มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับความรู้ในศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

     

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางวิชาการ ซึ่ งมีการปรับเปลี่ ยนตามกาลเวลาเพื่ อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

     

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ

และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาหรืองานอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง 

     

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเช่ือมโยงความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัตแิละผลกระทบ
ที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

     

3) มีทักษะปฏิบัติจากเนื้อหาสาระของสาขาวิชาและการ
ท าวิจัย 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานส่วนรวม 

     

4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

     

2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการ      



(มคอ.2) หน้า 152 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

ความคิดเห็น/พฤติกรรม 
คะแนนการประเมิน 

1 
น้อยที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด 

เขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

     

4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อการรวบรวมข้อมูล 
แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

     

5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

     

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษใน
ระดับใช้งานได้และเหมาะสม 

     

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................ ............................... 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาคผนวก ง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
*********************** 

 

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๖(๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันที่  ๒๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับส าหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงใหม่ 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้ งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าที่

หลักสูตรหรือสาขาวิชาอยู่ในสังกัดและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี

 

พิมพ์ส าเนา 
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หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าของคณะ สถาบัน  ส านักหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าซึ่ง
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 
“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐานทาง
วิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งจากบุคคล ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

“คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีคุณสมบัติและหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาทั้งนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน
๒ คน  
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือ
การค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่าผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หรืออาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จัดตั้งตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออกค าสั่ง 

ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษามี ๓ ระบบ ดังนี้ 

๗.๑ การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐ สัปดาห์ 

๗.๒ การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้ 
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๗.๒.๑ การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกต ิ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

๗.๒.๒ การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา
ปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

๗.๒.๓ การศึกษาจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  

ระบบการจัดการศึกษาในข้อ ๗.๒.๑ – ๗.๒.๓ อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษก็ได้ 
๗.๓ การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ ๑ ภาคการศึกษาโดยมี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ จ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้
มีจ านวนชั่วโมงการเรียนตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๘  

การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ โดยให้แต่ละหลักสูตร
ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ข้อ ๘ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาคต้อง
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๒ประเภท 
ดังนี้ 

๘.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

๘.๒ การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน ๖ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค ส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ในระบบอ่ืนๆ ตามข้อ ๖ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษา
ในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ ๙ การคิดหน่วยกิต  ก าหนดดังนี้  
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๙.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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๙.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รั บมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

๙.๕ การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๙.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืนๆ ตามข้อ ๗ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบ
ค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 
หมวด ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข้อ ๑๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังนี ้
๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง มุ่ ง ให้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคมในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

๑๐.๓ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอื่น ให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกระดับหลักเกณฑ์
การเทียบความรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตร  

๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๑.๒ ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตโดยแบ่ง
การศึกษา เป็น ๒ แผน คือ 

แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แบบ ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้อง
มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๑๑.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบโดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง  

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
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แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้   

๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๓ 
ปีการศึกษา 

๑๒.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๒.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา   

 
หมวด ๓ 

การด าเนินการศึกษา 
 

ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน 
ดังนี้ 

๑๓.๑ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

๑๓.๒ คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

๑๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑๔.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

๑๔.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย  ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ 
๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณ ี

๑๔.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ  

๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๑๔.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
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๑๔.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ 
๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๔.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ  

๑๔.๓ ปริญญาโท 
๑๔.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๔.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ 
๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณ ี

๑๔.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแบ่งออกเป็น  ๒ 
ประเภทคือ 

๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

๑๔.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้ 

๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๔.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๔.๔ ปริญญาเอก 
๑๔.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

๑๔.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ 
๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณ ี

๑๔.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
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๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๔.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้ 

๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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๑๔.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนได ้

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ข้อ ๑๕ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่
เกิน ๕ คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ 
คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๑๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
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๑๕.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

ข้อ ๑๖ การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังนี้ 
๑๖.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้น

แต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมศึกษา หรือรายวิชาที่ได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ 
๑๖.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบนักศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร 
๑๖.๓  การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒ และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ ๑ และแบบ ๒ 

๑๖.๔ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจการศึกษา
อิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

๑๖.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัดว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒  
 

หมวด ๔ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๑๗.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
๑๗.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
๑๗.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการ

เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ทั้งนี้  ผู้ เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อ ๑๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
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ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่รับให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๙  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามข้อ ๑๗ ต้องน าหลักฐานมารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๕ 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ ๒๐ การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
๒๐.๑  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้   
ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

       A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 

                B ดี (Good) ๓.๐ 
                C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
                C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
                D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
                F ตก (Fail) ๐.๐ 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่สอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า 
B 

๒๐.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้นให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
IP การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 
V ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor) 
W การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
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๒๐.๓  การให้ S หรือ U จะกระท าได้ดังนี้ 
๒๐.๓.๑ เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือนับหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่า ไม่

สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็น
รายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ Uจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้  จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๒๐.๓.๒ รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  
๒๐.๔ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  

๒๐.๔.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้สอบเพราะปุวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 

๒๐.๔.๒ อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  

นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้
เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับข้ัน F ได้ทันท ี 

๒๐.๕ การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
๒๐.๕.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ  ๒๘ 
๒๐.๕.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๓๒ 
๒๐.๕.๓ นักศึกษาถูกสั่งพกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 
๒๐.๕.๔ นักศึกษาได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I   

เนื่องจากการปุวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด  
๒๐.๖ การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า ๑ ภาค

การศึกษา 
๒๐.๗ ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่คณะมอบหมาย 

ข้อ ๒๑ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้ผลการประเมินเป็น 
ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail) 
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ข้อ ๒๒ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินผลทุกภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนและให้ผล
การประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 

IP  การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 

S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

ข้อ ๒๓ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา   
กระบวนการวิจัย  การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินในวันสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และ/หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 

Excellent ดีเยี่ยม  

Good ดี  

Pass ผ่าน  

Fail ไม่ผ่าน  

ข้อ ๒๔ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
๒๔.๑ การเรียนซ้ า นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต่ ากว่า 

B 
๒๔.๒ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า 

๒.๕๐ สามารถเรียนซ้ าวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได้ 
ข้อ ๒๕ การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  

๒๕.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ ๒๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า 
หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้น
เฉลี่ยด้วย 

๒๕.๒  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึ้นไปเท่านั้น 
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๒๕.๓  ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาค
เรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้งหาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 

๒๕.๔  ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

๒๕.๕  การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ ๒ 
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

๒๕.๖ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได้ P รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาท่ีมีการประเมินผล 

ข้อ ๒๖ การทุจริตใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ  
นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ  อาจ

ได้รับโทษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๒๖.๑ ตกในรายวิชานั้น  
๒๖.๒  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
๒๖.๓  พ้นจากสภาพนักศึกษา 
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียน 

 

ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒๗.๒ ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม – ลด รายวิชาในแต่ละระบบการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
๒๗.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  พร้อมทั้ง

ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
๒๗.๔ รายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
๒๗.๕ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และ

ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๖หน่วยกิต การ
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ลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดอาจท าได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชา
ที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

๒๗.๖ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่
ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่ารักษาสถานภาพ 

๒๗.๗ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ  และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

๒๗.๘  ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดีและ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นจากทะเบียน
นักศึกษา 

๒๗.๙  ให้อธิการบดีอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่
ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  

การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกต้องอนุมัติก่อนพ้นก าหนดเวลา ๒ ปี
นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  

๒๗.๑๐ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดม  
ศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

๒๗.๑๑  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิ เศษได้แต่
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๘ การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียน   
๒๘.๑ การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระท าได้ภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๒๘.๒  การขอถอนรายวิชา กระท าได้ ดังนี้ 
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กรณีการถอนภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับอนุมัติการเพิกถอนแล้วรายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา 

กรณีการถอนเมื่อพ้นก าหนด ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาโดยมีบันทึกอักษร  “W” ในช่องผลการศึกษา 

การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ 

ข้อ ๒๙ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 

ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่
ก าหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนช าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง   การ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับจาก วันเปิดภาคการศึกษา 

 
หมวด ๗ 

สถานภาพของนักศึกษา  การลาพักการเรียน  และการลาออก 
 

ข้อ ๓๑ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๓๑.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๗  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
๓๑.๒ นักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๗ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
๓๑.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/หรือท า

การวิจัย  โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
๓๑.๔ สถานภาพของผู้เข้าศึกษา  

๓๑.๔.๑ นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  

๓๑.๔.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย 
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๓๑.๔.๓ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบภาษา
และสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ได้ 

๓๑.๔.๔ ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้า
ร่วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตท่ีเรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา 

ข้อ ๓๒ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
๓๒.๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน 
๓๒.๒  การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่การลา

พักในภาคการศึกษาแรกไม่อาจอนุญาตให้ลาพักได้ 
๓๒.๓  นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
๓๒.๔  นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับรักษา

สถานภาพเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๒.๕  นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
๓๒.๖  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นใบลาออกและต้องได้รับ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๓๓ การพ้นจากสภาพนักศึกษา  

๓๓.๑ ตาย 
๓๓.๒  ลาออก 
๓๓.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน 
๓๓.๔  ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ ากว่า ๒.๕๐  
๓๓.๕ สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ๓ ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน 
๓๓.๖ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ ๑๒ 
๓๓.๗  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา

ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
๓๓.๘  มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
๓๓.๙  ส าเร็จการศึกษา 
 

หมวด ๘ 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต 
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ข้อ ๓๔ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
๓๔.๑ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสถานภาพระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาไม่เต็ม

เวลาได ้ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๔.๒ นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ ๓๔.๑ ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ภาคการศึกษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

๓๔.๓ นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อก าหนดของหลักสูตรให้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาได้  

ข้อ ๓๕  การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๓๕.๑ การโอนหน่วยกิต นักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันหรือเทียบเท่าใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได้เฉพาะรายวิชาที่
สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไปโดยนับหน่วยกิตและผลการเรียน ในรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิต ต้องเป็น
รายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่ได้รับผลการเรียน ทั้งนี้ ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๕.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ
เข้าศึกษา ทั้งนี้ การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๓๖  การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศึกษา

นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๓๗ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระท าได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาคการศึกษาปกติและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ โดยนับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียน 

ข้อ ๓๘ การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่
ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 



(มคอ.2) หน้า 177 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ ๓๙ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๓๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจ านวน

หน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 

๓๙.๒ ปริญญาโท  
๓๙.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๓๙.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๓๙.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

๓๙.๓ ปริญญาเอก 
๓๙.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพ่ือ

เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
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คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๓๙.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบ

ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได ้

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

ข้อ ๔๐ การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ

ส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนสิ้นภาคการศึกษาสุดท้าย 
 

หมวด ๑๐ 
การประกันคุณภาพ 

ข้อ ๔๑ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

๔๑.๑ การก ากับมาตรฐาน 
๔๑.๒ บัณฑิต 
๔๑.๓ นักศึกษา 
๔๑.๔ คณาจารย์ 
๔๑.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๔๑.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ข้อ ๔๒ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ  ๕ ปี  

ข้อ ๔๓  หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๔๔ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ก่อนที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  จนส าเร็จการศึกษาหรือ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

สมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร 

(นายสมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นายคงศักดิ์ ศรีแก้ว  
    (อังกฤษ)  :  Mr. Khongsak Srikaeo 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 17 มกราคม 2517 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ 09-4251-1534 
 E-mail:   khongsak@psru.ac.th 

 ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 

Ph.D. (Food Science) University of Newcastle 2549 
M.App.Sc. (Food Science and 
Technology) 

University of Western Sydney 2543 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สตาร์ช  ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธัญชาติ  คาร์โบไฮเดรต 

ผลงานวิชาการ  
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Hao, P. T. and Lerdluksamee, C. 2018. Effects of heating 
temperatures and acid concentrations on physicochemical properties and 
starch digestibility of citric acid esterified tapioca starches. Starch. 71: 1-7. 

2 บทความ
วิจัย 

Srikaeo K. and Rahman, M. S. (2018). Proton relaxation of waxy and non-waxy 
rice by low field nuclear magnetic resonance (LF-NMR) to their glassy and 
rubbery states. Journal of Cereal Science. 82: 94-98. 

3 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Laothongsan, P. and Lerdluksamee, C. 2018. Effects of gums on 
physical properties, microstructure and starch digestibility of dried-natural 
fermented rice noodles. International Journal of Biological Macromolecules. 
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ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
109: 517-523. 

4 บทความ
วิจัย 

Mingyai, S., Srikaeo, K., Kettawan, A., Singanusong, R., Nakagawa, K., Kimura, F. 
and Ito, J. 2018. Effects of extraction methods on phytochemicals of rice bran 
oils produced from colored rice. Journal of Oleo Science. 67: 135-142. 

5 บทความ
วิจัย 

Mingyai, S., Kettawan, A., Srikaeo, K. and Singanusong, R. 2017. 
Physicochemical and antioxidant properties of rice bran oils produced from 
colored rice using different extraction methods. Journal of Oleo Science. 
66(6): 565-572. 

6 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Poungsampao, P., and Phuong, N. T. 2017. Utilization of the fine 
particles obtained from cold pressed vegetable oils: a case study in organic 
rice bran, sunflower and sesame oils. Journal of Oleo Science. 66(1): 21-29. 

7 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K., Boonrod, C. and Rahman, M.S. 2016. Effect of storage 
temperatures on the head rice yield in relation to glass transition 
temperatures and un-freezable water. Journal of Cereal Science. 70: 164-169. 

8 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K. and Singchai, J. 2016. Effects of konjac glucomannan and resistant 
starch on in vitro lipid digestion of non-dairy creamers. International Food 
Research Journal. 23(4): 1403-1408. 

9 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K. and Thongta, R. 2015. Effects of sugarcane, palm sugar, coconut 
sugar and sorbitol on starch digestibility and physicochemical properties of 
wheat based foods. International Food Research Journal, 22(3), 923-929. 

10 บทความ
วิจัย 

Srikaeo, K. and Arranz-Martínez, P. 2015. Formulating low glycaemic index rice 
flour to be used as a functional ingredient. Journal of Cereal Science. 61: 33-
40.  

11 หนังสือ คงศักดิ์ ศรีแก้ว. 2560. การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 
2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 269 หน้า. 

12 หนังสือ Srikaeo, K. 2016. Chapter 10 - Application of Starch Nanocomposites in the 
Food Industry. In P. M. Visakh & Y Long (Eds.), Starch-based Blends, 
Composites and Nanocomposites (pp.352-402). Cambridge: The Royal Society 
of Chemistry. 52 หน้า. 

13 หนังสือ Srikaeo, K. 2016. Chapter 2 - Starch: Introduction and Structure–Property 
Relationships. In P. M. Visakh & Y Long (Eds.), Starch-based Blends, Composites 
and Nanocomposites (pp.17-59). Cambridge: The Royal Society of Chemistry. 
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ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
44 หน้า. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
FST700 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

FST711 เคมีอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 

FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 4(3-2-7) 

FST751 เทคโนโลยีอาหารผง 3(2-2-5) 
FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพ่ือผู้สูงวัย 3(2-2-5) 

FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

FST760 ความปลอดภัยของอาหารและระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 
FST770 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-2-5) 

FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 

FST793 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
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2. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวเกตุการ ดาจันทา 
  (อังกฤษ)  :  Katekan Dajanta 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 16 เมษายน 2514  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ  08-6179-7207 
 E-mail:   dkatekan@hotmail.com 

 ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

จุลชีววิทยาทางอาหาร  อาหารหมัก  เคมีอาหาร พฤกษเคมีในอาหาร  
ผลงานวิชาการ 
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 ต ารา เกตุการ  ดาจันทา. 2561. สารต้านอนุมลูอิสระ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. 220 หน้า. 

2 บทความ
วิจัย 

เกตุการ  ดาจันทา และหทัยทพิย์  ร้องค า. 2560. ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณ
ไอโซฟลาโวนและความสามารถการต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า). วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. 45(1): 138-150. 

3 บทความ
วิจัย 

Techarang, T., Apichartsrangkoon, A., Pathomrungsiyounggul, P., Chaikham, P. 
and Dajanta, K. 2016. Viscoelastic behavior and physico-chemical 
characteristics of heated swai-fish (Pangasius hypophthalmus) based 
emulsion containing fermented soybeans. LWT-Food Science and 
Technology. 66: 63-71. 
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ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
4 บทความ

วิจัย 
ปวีณา ด่านพิกุลทอง  เกตุการ  ดาจันทา  และหทัยทิพย์  ร้องค า. 2560. ผลของเวลาการ
นึ่งและระดับความดันสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของ
ข้าวที่ผ่านกระบวนการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017, วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
หน้า A 832-841. 

5 บทความ
วิจัย 

เกตุการ  ดาจันทา และหทัยทิพย์  ร้องค า. 2559. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้าง
สารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 8: 13-26. 

6 บทความ
วิจัย 

ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  เกตุการ  ดาจันทา กาญจนา อาสนะ
คงอยู่ และศิริพร  ค าชุ่ม. 2559. อาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์การอาหาร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7.ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
หน้า 494-500. 

7 บทความ
วิจัย 

ภัณฑิรา ศรีด า และเกตุการ  ดาจันทา. 2558. การคัดกรองลูกแปูงพื้นเมืองที่มีศักยภาพ
ในการหมักข้าวหมากให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดสูงและมีกลิ่นของ
แอลกอฮอล์ต่ า. บทความฉบับเต็ม ในรายงานสืบเนื่องการประชมุวิชาการน าเสนองานวจิัย
ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. หน้า 129-139. 

8 บทความ
วิจัย 

ศิริพร  ค าชุ่ม, อุทัยวรรณ ฉัตรธง และเกตุการ  ดาจันทา. 2558. คุณภาพทางเคมี 
กายภาพและประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มน้ าข้าวหมากจากข้าวเหนียวด าก่ าม้ง .รายงาน
สืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
(Proceedings) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15. วันที่ 
23 กรกฎาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. หน้า 177-183. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
FST711 เคมีอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 

FST716 เทคโนโลยีของสารพฤกษเคมี 3(3-0-6) 
FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 

FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 4(3-2-7) 

FST722 บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
FST740 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

FST751 เทคโนโลยีอาหารผง 3(2-2-5) 
FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพ่ือผู้สูงวัย 3(2-2-5) 

FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
FST760 ความปลอดภัยของอาหารและระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 

FST770 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-2-5) 

FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 
FST793 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นายธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา 
    (อังกฤษ)  :  Mr. Thawatchai Supavititpatana 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด   : 11 พฤษภาคม 2508  

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ  08-8282-0003 
 E-mail:   s.thawatchai08@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
เทคโนโลยีอาหารหมัก  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืช  เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ กระบวนการแปร
รูปด้วยเทคนิคความดันสูง  การแปรรูปผักและผลไม้  การท าแห้งด้วยวิธีโฟม-แมท  
ผลงานวิชาการ  

ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

จุฬาลักษณ์ ปัญญาสะ  เยาวลักษณ์ ทองรัตน์  ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา และปิยวรรณ              
ศุภวิทิตพัฒนา. 2561. จ านวนจุลินทรีย์ในอากาศระหว่างการตากกล้วยภายในพาราโบลาโดม. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีส
เทิร์น. หน้า 992-998. 

2 บทความ
วิจัย 

ภูมิใจ สอาดโฉม ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. 2560. ผลของระดับ
อุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2560. วันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี. หน้า 277-282. 
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ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
3 บทความ

วิจัย 

ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  เกตุการ  ดาจันทา กาญจนา อาสนะคงอยู่ 
และศิริพร  ค าชุ่ม. 2559. อาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์การ
อาหาร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 
7. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 494-500. 

4 บทความ
วิจัย 

Seeta, W., Supavititpatana, T. and Supavititpatana, P. 2016. The reducing of 
starch retrogradation for wide strip rice noodle production under cold storage. 
Rajabhat Agriculture Journal. 15(1) : 27-36. 

5 บทความ
วิจัย 

วชิร  สมะวรรธนะ  ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา และธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา. 2558. สมบัติทาง
เคมีและการต้านอนุมูลอิสระของน้ าผึ้งจากดอกไม้ต่างชนิด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13. ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558. ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. หน้า 209-215. 

6 บทความ
วิจัย 

Chattong, U., Apichartsrangkoon, A., Chaikham, P., Supavititpatana, T. and Bell, 
A. E. 2015. Viscoelastic properties and physicochemical characteristics of 
pressurized ostrich-meat emulsion containing gum additives. Innovative Food 
Science and Emerging Technologies. 32: 64-69.  

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

FST711 เคมีอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 

FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 4(3-2-7) 

FST721 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร 3(2-2-5) 

FST722 บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
FST751 เทคโนโลยีอาหารผง 3(2-2-5) 

FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพ่ือผู้สูงวัย 3(2-2-5) 
FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

FST770 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-2-5) 

FST793 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
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4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 
    (อังกฤษ)  :  Mrs. Piyawan Supavititpatana 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 21 ตุลาคม 2513  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ  06-1267-0101 
 E-mail:   psupavititpatana@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
อาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2534 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
เทคโนโลยีอาหารหมัก เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืช เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 

ผลงานวิชาการ  
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

Halee, A., Supavititpatana, P., Ruttarattanamongkol, K., Jitrepotch, N., 
Rojsuntornkitti, K. and Kongbangkerd. 2018. Effects of solvent types and 
citric acid concentrations on the extraction of antioxidants from the 
black rice bran of Oryza sativa L. cv. Hom nin. Journal of Microbiology, 
Biotechnology and Food Sciences. 8(2); 765-769. 

2 บทความ
วิจัย 

จุฬาลักษณ์ ปัญญาสะ  เยาวลักษณ์ ทองรัตน์  ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา และปิยวรรณ ศุภ
วิทิตพัฒนา. 2561. จ านวนจุลินทรีย์ในอากาศระหว่างการตากกล้วยภายในพาราโบลาโดม. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ เร่ือง คุณภาพของการบริหารจัดการและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น. หน้า 992-998. 
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ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
3 บทความ

วิจัย 

ภูมิใจ สอาดโฉม ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. 2560. ผลของ
ระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2560. วันที่ 7-9 กันยายน 
2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี. หน้า 277-282. 

4 บทความ
วิจัย 

ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  เกตุการ  ดาจันทา กาญจนา อาสนะคง
อยู่ และศิริพร  ค าชุ่ม. 2559. อาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์การอาหาร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
หน้า 494-500. 

5 บทความ
วิจัย 

Seeta, W., Supavititpatana, T. and Supavititpatana, P. 2016. The reducing of 
starch retrogradation for wide strip rice noodle production under cold 
storage. Rajabhat Agriculture Journal. 15(1): 27-36. 

6 บทความ
วิจัย 

Samavardhana, K., Supavititpattana, P., Jittrepotch, N., Rojsuntornkitti, K. 
and Kongbangkerd, T.  2015. Effects of extracting conditions on phenolic 
compounds and antioxidant activity from different grape processing 
byproducts. International Food Research Journal. 22(3): 1171-1180. 

7 บทความ
วิจัย 

วชิร  สมะวรรธนะ  ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา และธวัชชัย  ศภุวิทิตพัฒนา. 2558. สมบัติ
ทางเคมีและการตา้นอนุมลูอิสระของน้ าผึง้จากดอกไม้ตา่งชนิด. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13. ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558. ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร. หน้า 209-215. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
FST700 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

FST711 เคมีอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 

FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 4(3-2-7) 

FST721 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร 3(2-2-5) 

FST722 บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
FST740 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 

FST751 เทคโนโลยีอาหารผง 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพ่ือผู้สูงวัย 3(2-2-5) 
FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

FST770 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-2-5) 
FST793 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
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5. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวอุทัยวรรณ ฉัตรธง 
  (อังกฤษ)  :  Miss Utaiwan Chattong 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 2 มิถุนายน 2519 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศพัท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ  08-1632-0217 
 E-mail:   utaiwan.c@psru.ac.th 

 ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

กระบวนการแปรรูปด้วยเทคนิคความดันสูง  การแปรรูปผักและผลไม้ การประยุกต์ใช้สารให้         
ความหวานในอาหาร บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร 
ผลงานวิชาการ  
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

จุฬารัตน์ สิงห์รักษ์  ศิริพร บุญเจียม  ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์  และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 
2561. ปริมาณกล้วยกรอบที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยวกล้วยกรอบตกเกรดผสม
ธัญพืช. งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and 
Technology Innovation)  19 พฤษภาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิรน จังหวัดอุบลราชธานี. หน้า 1061-1067. 

2 บทความ
วิจัย 

พรทิพย์ เหล่าทองสาร  วาศินี ชุนนะวรรณ์  สมจิตร ศรีบุญจันทร์  อุทัยวรรณ ฉัตรธง  และ
ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่ตรีผลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 151-155. 

mailto:utaiwan.c@psru.ac.th
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ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
3 บทความ

วิจัย 
นิพาดา ศิริภักดิ์  นิสา ยศสมบัติ  สุดารัตน์ พุ่มชื่น  ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ และอุทัยวรรณ 
ฉัตรธง. 2560. ผลของแปูงข้าวไรซ์เบอร่ีต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและทางประสาทสัมผัส
ของบราวนี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” 25-
26 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. หน้า A 757-
764. 

4 บทความ
วิจัย 

ศิริพร  ค าชุ่ม อุทัยวรรณ ฉัตรธง และเกตุการ  ดาจันทา. 2558. คุณภาพทางเคมี กายภาพ
และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มน้ าข้าวหมากจากข้าวเหนียวด าก่ าม้ง. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (Proceedings) เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15. วันที่ 23 กรกฎาคม 2558. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. หน้า 177-183. 

5 บทความ
วิจัย 

Chattong, U., Apichartsrangkoon, A., Chaikham, P., Supavititpatana, T. and 
Bell, A. E. 2015. Viscoelastic properties and physicochemical characteristics 
of pressurized ostrich-meat emulsion containing gum additives. Innovative 
Food Science and Emerging Technologies. 32: 64-69. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
FST700 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 

FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 4(3-2-7) 
FST721 การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร 3(2-2-5) 

FST722 บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 

FST751 เทคโนโลยีอาหารผง 3(2-2-5) 
FST753 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 3(2-2-5) 

FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

FST770 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-2-5) 
FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 

FST793 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
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6. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวพิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์ 
  (อังกฤษ)  :  Miss Pimchanok Phrigboonchan 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 24 สิงหาคม 2516 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ  08-1971-7679 
 E-mail:   pimchanok5512@gmail.com 

 ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
  ผลิตภัณฑ์ประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นผลิตภัณฑ์อาหารว่าง อาหารจากแปูง เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอออล์ การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 
ผลงานวิชาการ  
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

พรนัชชา หอมมาลี  อุเทน กรีพรต  ค ารบ สมะวรรธนะ  ประภาศิริ ใจผ่อง  และ                      
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์. 2561. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงชาจากบัว. งานประชุม
วิชาการระดับชาติ เร่ือง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม คร้ังที่ 3 (The Third 
National Conference on Quality Management and Technology Innovation)  
19 พฤษภาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน จังหวัด
อุบลราชธานี. หน้า 1103-1108. 

2 บทความ
วิจัย 

พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์  ค ารบ สมะวรรธนะ  ประภาศิริ ใจผ่อง  พรนัชชา หอมมาลี  และ         
อุเทน กรีพรต. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากกลีบบัว. งานประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 297-303. 
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ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
3 บทความ

วิจัย 
ประภาศิริ ใจผ่อง และพิมพ์ชนก พริกบุญจันทร ์. 2561. การส ารวจและการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแม่น้ าน่าน. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 253-257. 

4 บทความ
วิจัย 

บุณยกฤต รัตนพันธุ์  วชิระ สิงห์คง  เอนก หาลี  และพิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์. 2560.          
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากร าข้าวหอมนิล . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2560 (The 2nd  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)  “การวิจัยสู่
เมืองนวัตกรรมอาหาร” (Research for Foodinnopolis) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ 
อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. 
หน้า 233-239. 

5 บทความ
วิจัย 

จุฑามาศ เรือนก้อน  ปิยะพร คงน้อย  พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์  ประภาศิริ ใจผ่อง และ         
ค ารบ สมะวรรธนะ. 2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเต้าหู้นมสดด้วยนมเม็ดบัว . 
วารสารแก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : 1555-1559. 

6 บทความ
วิจัย 

พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ และบุณยกฤต รัตนพันธ ุ์. 2558.  การพัฒนาน้ าข้าวกล้องงอก
ผสมน้ าผักพร้อมดื่ม วารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 :  87-92 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 
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7. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นาย ค ารบ สมะวรรธนะ 
  (อังกฤษ)  :  Mr. Khamrop  Samavardhana 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 19 กุมภาพันธ์ 2518 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ  086-449-2663 
 E-mail:   khampop@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 2546 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2540 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
  เทคโนโลยีเครื่องดื่ม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เทคโนโลยีของแปูง 
ผลงานวิชาการ  
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

พิชญ์สิริ เนตรทิพย์  มาริษา บัวเกตุ  และค ารบ สมะวรรธนะ. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เยลลี่จากน้ าผัก.  งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและ
นวัตกรรม คร้ังที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and 
Technology Innovation)  19 พฤษภาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิรน จังหวัดอุบลราชธานี. หน้า 1042-1049. 

2 บทความ
วิจัย 

พรนัชชา หอมมาลี  อุเทน กรีพรต  ค ารบ สมะวรรธนะ  ประภาศิริ ใจผ่อง  และ           
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์. 2561. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงชาจากบัว. งานประชุม
วิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม คร้ังที่ 3 (The Third 
National Conference on Quality Management and Technology Innovation)  19 
พฤษภาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน จังหวัดอุบลราชธานี. 
หน้า 1103-1108. 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
3 บทความ

วิจัย 
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์  ค ารบ สมะวรรธนะ  ประภาศิริ ใจผ่อง  พรนัชชา หอมมาลี  
และอุเทน กรีพรต. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากกลีบบัว. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 297-
303. 

4 บทความ
วิจัย 

จุฑามาศ เรือนก้อน  ปิยะพร คงน้อย  พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์  ประภาศิริ ใจผ่อง และ         
ค ารบ สมะวรรธนะ. 2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเต้าหู้นมสดด้วยนมเม็ดบัว . 
วารสารแก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1: 1555-1559. 

5 บทความ
วิจัย 

Samavardhana, K., Supawititpattana, P., Jitrepotch, N., Rojsuntornkitti, K. 
and Kongbangkert, T.  2015.  Effects of extracting conditions on phenolic 
compounds and antioxidant activity from different grape processing 
byproducts.  International Food Research Journal. 22(3) : 1169-1179. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

8. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวหทัยทิพย์  ร้องค า 
  (อังกฤษ)  :  Miss Hathaitip Rongkom 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 16 เมษายน 2526 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 
 โทรสาร   055-267081 
 โทรศัพท์มือถือ  089-641-3310 
 E-mail:   hathaitip_111@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
  จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
ผลงานวิชาการ  
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

เกตุการ ดาจันทา และ หทัยทิพย์ ร้องค า. 2560. ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอ
โซฟลาโวนและความสามารถการต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า). วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. 45(1): 138-150. 

2 บทความ
วิจัย 

ปวีณา ด่านพิกุลทอง  เกตุการ  ดาจันทา  และหทัยทิพย์  ร้องค า. 2560. ผลของเวลาการนึ่ง
และระดับความดันสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่
ผ่านกระบวนการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
หน้า A 832-841. 

3 บทความ
วิจัย 

เกตุการ ดาจันทา และ หทัยทิพย์ ร้องค า. 2559. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร๎าง
สารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 8(16): 13-26. 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
4 บทความ

วิจัย 
หทัยทิพย รองค า แดนชัย เครื่องเงิน พงศกร แสงหงษ ZawTunAung และ Aye 
NandarNyo. 2558. ผลของวิธีการฆาเชื้อระดับพาสเจอรไรซโดยการตมและการใชเครื่อง
อัลตราโซนิคตอคุณภาพของน้ าฝรั่ง.  สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 
2(1): 41-50. 

5 บทความ
วิจัย 

Rongkom, H., Phianmongkhol, A. and Wirjantoro, T.I. 2015. Microbial survival 
and sensory properties of intermediate-moisture apple and cantaloupe 
impregnated with Lactobacillus acidophilus during storage. CMU Journal of 
Natural Science. 14(2): 133-142. 

6 บทความ
วิจัย 

Wirjantoro, T.I., Phianmongkhol, A. and Rongkom, H. 2015. Lactobacillus 
enriched intermediate-moisture fruit products. CMU Journal of Natural 
Science. 14(2): 153-161. 

7 บทความ
วิจัย 

Phianmongkhol, A., Rongkom, H. and Wirjantoro, T.I. 2015. Effect of fruit 
sizes and processing time on vacuum impregnation parameters of 
cantaloupe and apple. CMU Journal of Natural Science. 14(2): 125-132. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

FST700 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
FST717 วัตถุเจือปนอาหารและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 

FST720 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 4(3-2-7) 

FST754 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

9. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวธัมมะทินนา  ศรีสุพรรณ 
  (อังกฤษ)  :  Miss Thammathinna Srisuphan 
 ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 2 สิงหาคม 2517 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267000 
 โทรสาร   055-267103 
 โทรศัพท์มือถือ  094-615-9656 
 E-mail:   tummatinna@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
  Business Management , Marketing, ระเบียบวิธีวจัยทางธุรกิจ 
ผลงานวิชาการ  
ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

ประสิทธิชัย นรากรณ์ และธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. 2561. ความไว้วางใจของผู้ขาย
และเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง.  วารสาร

บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 41(159): 
22-44. 

2 บทความ
วิจัย 

ประสิทธิชัย นรากรณ์ และธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. 2561. อิทธิพลของการเผยแพร่
ตัวตนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อิสระในการใช้งาน การไหลลื่น ความไว้วางใจระหว่าง
สมาชิก และความภักดีของลูกค้าที่ใช้เฟซบุ๊ก  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 38(2): 
121-145. 

3 บทความ
วิจัย 

ฐปนนันท์ สัญญากรณ์  ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  และประสิทธิชัย นรากรณ์. 2561. 
อิทธิพลของเนื้อหาที่ถูกสร้างจากธุรกิจ เนื้อหาที่ถูกสร้างจากผู้ใช้และการรับรู้ตราสินค้า
ที่ส่งผลต่อคุณภาพที่รับรู้ได้และความภักดีในตราสินค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ
ผู้ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่.  Veridian E-Journal,Silpakorn 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
 

ล าดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
University.  11(1): 322-342. 

4 บทความ
วิจัย 

ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบรายได้ และผลการด าเนินงานของธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์.  วารสารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11(1): 18-32. 

5 บทความ
วิจัย 

อนัญญา ปั้นเปรื่อง  อุษณีย์ เส็งพาณิช และธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. 2558. ทัศนคติที่มี
ต่อการปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์การพิทักษ์ปุาไม้ของประชาชนในเขตอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง.  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. 9(2): 109-124. 

6 บทความ
วิจัย 

สุกานดา ผิวอ่อนดี  อุษณีย์ เส็งพาณิช และธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ. 2558. แนว
ทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนของ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลท่าหม่ืนราม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.  วารสารมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 9(2): 125-141. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

FST771 ระบบคิดและการวางแผนการทดลองเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาหาร 3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 


