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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คณะ    เทคโนโลยีการเกษตร  
                                           

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย           : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ช่ือเต็ม (ไทย)     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)   
 ช่ือยอ (ไทย)       :  วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)   
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Science (Food Science and Technology)  

 ช่ือยอ (อังกฤษ)   :     B.S. (Food Science and Technology) 
 

3. วิชาเอก 
  (ไมมี) 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา  133  หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
 5.2 ภาษาที่ใช  

 ภาษาไทย  
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 5.3 การรับเขาศึกษา  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2550  
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

 ไมมี 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา เห็นชอบหลักสูตร  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอมหาวทิยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 6/2553  
วันที ่18  มิถุนายน  2553    

สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 8/2553  วันที ่25  มิถุนายน  2553 
เปดสอน ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2553 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ                  
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ในปการศึกษา 2555  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1  การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในดานการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต 

การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาล ความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร 

8.2  งานบริการ การขายเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และอื่นๆ ทางดานวิทยาศาสตรหรือดาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

8.3  นักวิจัย หรือผูชวยนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 
8.4  นักโภชนาการ ในหนวยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
8.5  ประกอบธุรกิจสวนตัวที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 
 
 

x 
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9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิทุกระดับ สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

*9.1 อาจารย ดร.วิศนี    สุประดิษฐอาภรณ    วท.ด. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร 
การอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 

2550 
 

2541 
 

2537 

*9.2 อาจารย เกศนิี  อุปลศิลป                วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2549 
 

2543 

9.3 อาจารย อภิรดา  รินพล                  วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ 
     พัฒนาผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
 

2544 

9.4 ผูชวยศาสตราจารย สุพจน  บุญแรง       วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ทษ.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2540 
 

2536 
9.5 อาจารยนริศรา  วิชิต                       วท.ม. (วิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว) 
วท.บ. (วิศวกรรรม
กระบวนการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
 

2541 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   11.1.1 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมมีศักยภาพในการเปนแหลงผลิตอาหารเพื่อ
จําหนายในตลาดโลก สรางรายไดเพื่อการพัฒนาประเทศดวยการสงออกผลิตภัณฑอาหาร  จึงมี
ความตองการกําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร  
  11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน เปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายการทํางานอาชีพ  ทําใหเกิด
การแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศจึงตองปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น    
  11.1.3 สังคมปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  เปนสังคมแหงความรู
(knowledge based society)   ที่แขงขันกันดวยความรูความสามารถ  การผลิตบุคลากรระดับหัวหนา
งาน นักวิชาการที่มีความรูความสามารถจึงมีความจําเปน 
  11.1.4 สถาบันการศึกษาเปนที่พึ่งพาของประเทศในการเปนแหลงความรูและสรางสรรค
นวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนได  จากกระบวนการเรียนการสอนที่สรางสรรคความคิดวิเคราะห 

 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  11.2.1  ความตระหนักในการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมของสังคมโลก  จากปญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในอัตราเรง ความจําเปนในการใชพลังงานอยางประหยัดคุมคา  
  11.2.2  ความตื่นตัวดานความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ มีผลตอการกําหนดและการ
กํากับดูแลกฎหมายอาหาร กระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร  
  11.2.3  แนวโนมในการปรับเปลี่ยนการบริโภคสูธรรมชาติ โดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
หรือลดเวลาที่ใชในการผลิต ทําใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมขนาด
ใหญตองปรับกระบวนการผลิตใหทันสมัย 
  11.2.4  อุตสาหกรรมอาหารเปนการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรและประมง เกี่ยวของกับ
การใชแรงงานมาก  การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือกระบวนการจึงมีผลกระทบตอรายได
ของคนจํานวนมาก 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  12.1.1  ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและ
ความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจดานอาหาร  
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  12.1.2  ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเปนที่
ยอมรับระดับสากล 
  12.1.3  ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร และ
สอดคลองกับกฎหมายทั้งของประเทศ และกฎหมายสากล 
  12.1.4  ใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  12.1.5   เนนการพัฒนาความรูและฝกทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารใหมีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของทองถ่ิน 
  12.2.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
  12.2.3 สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัยที่นําไปใชไดจริง 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอืน่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
   AGI 1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 

  AGI 2401  หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
  13.3 การบริหารจัดการ  

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ
ดานเนื้อหาวิชา การจัดตารางเรียน ตารางสอบและผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มุงพัฒนา
บุคคลใหมีความรูคูคุณธรรม  มีทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห คิดเปน แกปญหาเปน มีทักษะ
ดานการแปรรูปและถนอมอาหาร   การจัดการกระบวนการผลิต  และการประกันคุณภาพ   ผสาน
ภูมิปญญาไทยประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไดอยางยั่งยืน สามารถประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการผลิตที่ปลอดภัยและคํานึงถึงความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
 1.2  วัตถุประสงค 
  เพื่อผลิตบัณฑติใหมีความรู ความสามารถ  มีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน  โดยมีลักษณะ   
ที่พึงประสงค ดังนี ้

1.2.1  เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ
นักวิทยาศาสตรการอาหารใหมีมาตรฐานและความยั่งยืน 
 1.2.2  มีความรู  ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  และ
นําไปประยุกตใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  และแกไขปญหาดานการจัดการในองคกรธุรกิจ
และองคการภาครัฐไดเปนอยางดี รวมทั้งศึกษาตอในระดับสูง 
 1.2.3  มีเปาหมาย  หลักการในการดําเนินชีวิต  มีพลังความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหมี
สวนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
 1.2.4  มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 1.2.5 มีทักษะดานวิชาชีพและทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
การวิจัย โดยนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2.6  มีทักษะชีวิต คิดอยางมีเหตุผล ใชปญญาในการแกปญหา การเผชิญสถานการณและ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
 1.2.7  มีความเขาใจและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1.ปรับปรุงระบบอาจารยที่      
ปรึกษาใหมุงผลสัมฤทธิ์ 

การเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม เตรยีมความพรอมดาน
การปรับตัวและเทคนิคการ
เรียนรู 

2. มอบหมายอาจารยที่
ปรึกษาติดตามผลการเรียนรู
ของนักศึกษาอยางใกลชิด 

1. จํานวนนักศกึษาคงอยูใน
ช้ันปที่ 2 ไมนอยกวา 70% 

2.จํานวนนักศกึษาสอบผาน
(ระดับคะแนนสะสมไมต่ํา
กวา 2.00) ในแตละชั้นปไม
นอยกวา 70% 

2.สงเสริมการใชความรูเพื่อ 

การแกไขปญหาในสถานการณ
จริง 

 

3. ปรับปรุงการจัดฝก
ประสบการณภาคสนาม 

4. เพิ่มเติมกจิกรรมแกปญหา
ดานเทคนิคเบือ้งตน ของ
สถานประกอบการ 

3.เร่ิมการฝกประสบการณ
ภาคสนามที่มกีิจกรรมแกไข
ปญหาตั้งแตปที่ 3 ของการใช
หลักสูตร 

4. ผูประกอบการมีความพึง
พอใจผลงานของนักศึกษาใน
ระดับ  3.5 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3.เพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5. สอดแทรกภาษาอังกฤษใน
ทุกรายวิชาของกลุมวิชาชีพที่
สอนใหนกัศึกษาตั้งแตช้ันป
ที่ 1 

5. มีแผนการสอนที่มีการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษ 

6.ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
รายวิชาที่มีการสอดแทรก
ภาษาอังกฤษ 
7.รายงานของนักศึกษาที่ได
คนควาหรือแปลจากเอกสารที่
เปนภาษาอังกฤษอยางนอย 2 
ช้ินงานตอภาคเรียน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
 การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะ 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 

2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 ภาคการศึกษาที่ 1  มิถุนายน - กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม - กุมภาพันธ 
 2.2  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  
 2.2.1  ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาที่เรียนสาย
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
 2.2.2  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 2.3.1 นักศึกษาแรกเขามีปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งมีรูปแบบการ
เรียนแตกตางจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
 2.3.2 นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษไมดี 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยใหคําแนะนําการวางเปาหมายในชีวิต เทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลาโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา 
  2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ให
คําปรึกษาแนะนําที่มีปญหาเรื่องการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน   
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  2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา เชนวันแรกพบระหวางนักศึกษากับ
อาจารย และจัดกิจกรรมสอนเสริม เชน กิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนา
บุคลิกภาพใหนักศึกษาใหมทุกคน 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ช้ันปที่ 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปที่ 2 50 50 50 50 50 

ช้ันปที่ 3 50 50 50 50 50 

ช้ันปที่ 4 50 50 50 50 50 

รวม 200 200 200 200 200 

คาดวาจะจบการศึกษา 50 50 50 50 50 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
รายละเอียดรายรับ 

2553 2554 2555 2556 2557 

คาบํารุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

รวมรายรับ 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 

 
 2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
หมวด เงิน 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบดําเนนิการ 
1. คาใชจายบคุลากร 1,680,000 1,780,800 1,887,648 2,000,907 2,120,961 
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
3. ทุนการศึกษา      
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ปงบประมาณ 
4. รายจายระดบัมหาวิทยาลัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ก) 2,130,000 2,230,800 2,337,648 2,450,907 2,570,961 
  ข.งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) + (ข) 2,430,000 2,530,800 2,637,648 2,750,907 2,870,961 

จํานวนนักศกึษา * 200 200 200 200 200 

คาใชจายตอหวันักศกึษา 12,150 12,654 13,188 13,755 14,355 
 

 *  หมายเหตุ  จํานวนนักศกึษารวมหลักสตูรเกาและหลักสูตรปรับปรุง  คาใชจายตอหัว  
                            นักศึกษาตลอดหลักสูตร 51,747  บาท 
 
 2.7  ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก  ค) 
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบนัอุดมศึกษา 
    ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) และตารางเปรียบเทียบรายวิชา
ระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
พุทธศักราช 2548 กับ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553 (ภาคผนวก จ) 

 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร  
 3.1.1  จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  133 หนวยกิต  
 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          30     หนวยกิต                                              
  1)   กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                           9     หนวยกิต 
  2)   กลุมวิชามนษุยศาสตร                                                          6     หนวยกิต 
  3)   กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                           6     หนวยกิต 
  4)   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี              9     หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา                                                    97   หนวยกิต 
 1)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                          21   หนวยกิต 
 2)  กลุมวิชาชีพ      ไมนอยกวา                                    76   หนวยกิต 
       2.1)  บังคับ     63    หนวยกิต 
       2.2)  เลือก         ไมนอยกวา                                                        6   หนวยกิต 
  2.3)  ประสบการณภาคสนาม      7     หนวยกิต 
                      ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดงันี้       
   2.3.1)  แผนฝกประสบการณวิชาชีพ 
          2.3.1.1)  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ             1       หนวยกิต 
           2.3.1.2)  การฝกประสบการณวิชาชพี                        6        หนวยกิต     
    2.3.2)   แผนสหกิจศกึษา     
           2.3.2.1)  การเตรียมสหกจิศึกษา                               1    หนวยกิต 
           2.3.2.2)  สหกิจศกึษา                                                6    หนวยกิต   
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา                                           6        หนวยกิต 
   3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
   รหัสวิชา 
      หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร   
    รายวิชาในหลักสูตร จะใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 - 4 ตัวเวนชองวางแลวตามดวย
ตัวเลขอารบิก 4 ตัว นําหนาชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 - 4 ตัว เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 
   ตัวเลขลําดับที ่1  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 

 ตัวเลขลําดับที่ 2  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1)  ทฤษฎี/หลักการ                            แทนดวยตวัเลข 1 
2)  ประยุกต   แทนดวยตวัเลข 2 
3)  วิเคราะห    แทนดวยตวัเลข 3 



 

 

12

4)  ปฏิบัติ แทนดวยตวัเลข 4 
5)  อ่ืนๆ แทนดวยตวัเลข 5 
6)  .............. แทนดวยตวัเลข 6 
7)  .............. แทนดวยตวัเลข 7 
8)  ฝกประสบการณภาคสนาม   แทนดวยตวัเลข 8 
9)  ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ 
การสัมมนาและการวิจัย  

แทนดวยตวัเลข 9 

   ตัวเลขลําดับที ่3 – 4  บงบอกถึงลําดับ     
   วิชาบังคับกอน หมายความวา นักศกึษาทีจ่ะลงทะเบยีนรายวิชาที่มวีิชาบังคับกอน
จะตองผานการเรียนในรายวชิาที่ระบุไวกอน 

    รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       9 หนวยกิต บังคับ 9 หนวยกิต 
GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร       6 หนวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมซํ้ากลุม 
กลุม 1 

GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 

GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการพฒันาตนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

กลุม 2 
GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี 3(3-0-6) 
GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 

GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
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GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร   6 หนวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมซํ้ากลุม 

กลุม 1 
GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 1102 ทองถ่ินศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน 3(3-0-6) 

กลุม 2 
GSOC 1201 กฎหมายในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

กลุม 3 
GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื 3(3-0-6) 
GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

กลุม 4 
GSOC 2401 การจัดการการเงินและบัญชสีวนบุคคล 3(3-0-6) 
GSOC 2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 
GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี      9 หนวยกิต 
บังคับ 6 หนวยกิต 

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

เลือก 3 หนวยกิต 

GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
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GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 

GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0-6) 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา                              97 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ                             21  หนวยกิต 

BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3-6) 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

ENG 1601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 

MATH 1201 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

MATH 1202 คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-6) 

      2) กลุมวิชาชีพ  ไมนอยกวา                                               76         หนวยกิต 
           2.1) บังคับ                                                                    63          หนวยกิต 

AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
AGI 1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 3(3-0-6) 
AGI 3102 เคมีอาหาร 3(2-2-5) 
AGI 3104 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) 
AGI 3105 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-3-2) 
AGI 3106 วิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6)      
AGI 3107 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-2)      
AGI 3108 กฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
AGI 3109 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการประกัน

คุณภาพอาหาร 
3(3-0-6) 

AGI 3110 ปฏิบัติการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการ
ประกันคณุภาพอาหาร 

1(0-3-2) 
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AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5) 
AGI 3202 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) 
AGI 3301 หลักการวเิคราะหอาหาร 3(2-2-5) 
AGI 3901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมเกษตร 
3(3-0-6) 

AGI 4101 อาหารและโภชนาการ 2(2-0-4) 
AGI 4901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
AGI 4902 ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                   3 (250) 

CHEM 2401 เคมีอินทรียพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 
CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 2502 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-2) 
CHEM 2601 เคมีวิเคราะหพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 2602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหพื้นฐาน 1(0-3-2) 
CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 

CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 

STAT 2401 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

2.2)  เลือก                     ไมนอยกวา                       6                  หนวยกิต 

AGI 1102 วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
AGI 3203 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 3(2-2-5) 
AGI 3204 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-2-5) 
AGI 3205 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) 
AGI 3206 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภณัฑ 3(2-2-5) 
AGI 3207 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-2-5) 
AGI 3208 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภณัฑ 3(2-2-5)      
AGI 3209 เทคโนโลยีเนือ้สัตวและผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 
AGI 3210 เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล 3(2-2-5) 
AGI 3211 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
AGI 3212 เทคโนโลยีการทําแหงอาหาร 3(2-2-5) 
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AGI 3213 เทคโนโลยีการแชเย็นและการแชแข็งอาหาร               3(2-2-5) 
AGI 4201 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร 
3(3-0-6) 

AGI 4202 การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
AGI 4203 การใชประโยชนเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
AGI 4204 การประเมินคณุภาพอาหารโดยใชวิธีทางประสาทสัมผัส 3(2-2-5) 
AGI 4205 ผลิตภัณฑอาหารเพื่อเศรษฐกจิชุมชน 3(2-2-5) 
AGI 4206 การวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-2-5) 
AGI 4207 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-2-5) 
AGI 4903 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 

 

 
2.3) ประสบการณภาคสนาม           7   หนวยกิต แบงออกเปน 2 แผน 
ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่งดังตอไปนี ้

แผนฝกประสบการณวิชาชพี 

AGI 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมอาหาร 1(0-3-2) 

AGI 4801 การฝกประสบการณวิชาชพีทางอุตสาหกรรมอาหาร 6(560) 

  แผนสหกิจศึกษา 
COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2)      
COOP 4801 สหกิจศึกษา 6(560) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไมซํ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว 
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   3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิทุกระดับ สถาบันการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 2553 2554 2555 2556 

*1 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ 

 
วท.ด. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร 
การอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 

2550 
 

2541 
 

2537 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

*2 

อาจารย เกศนิี อุปลศิลป         
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2549 
 

2543 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

3 
 
 

อาจารย อภิรดา รินพล    
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
 

2544 

24 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

24 
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ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิทุกระดับ สถาบันการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 2553 2554 2555 2556 

      พัฒนาผลิตภัณฑ) 

4 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย สุพจน บุญแรง  

 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ทษ.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2540 
 

2536 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

อาจารย นริศรา วิชิต       
 

วท.ม. (วิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว) 
วท.บ. (วิศวกรรรม
กระบวนการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
 

2541 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิทุกระดับ สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 

ที่จบ 2553 2554 2555 2556 

1 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ   

 
วท.ด. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร 
การอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 

2550 
 

2541 
 

2537 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

อาจารย เกศนิี อุปลศิลป         
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2549 
 

2543 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

3 

อาจารย อภิรดา รินพล    
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ 
     พัฒนาผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
 

2544 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 



 

 

25

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิทุกระดับ สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 

ที่จบ 2553 2554 2555 2556 

4 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย สุพจน บุญแรง    

 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ทษ.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2540 
 

2536 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

อาจารย นริศรา วิชิต       
 

วท.ม. (วิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว) 
วท.บ. (วิศวกรรรม
กระบวนการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
 

2541 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

อาจารย นักสทิธิ์  ปญโญใหญ วท.ม. (วิทยาศาสตรและ       
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ       
เทคโนโลยีการอาหาร) 

 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2547 
 

2544 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

24 
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ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิทุกระดับ สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ. 

ที่จบ 2553 2554 2555 2556 

7 
 
 
 
 

อาจารย อภิชญา ทองทับ 
 

 วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
 

สถาบันพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2546 

24 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

24 
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 3.2.3  อาจารยพิเศษ 
  มีการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสาขาวิชาในแตละภาคการศึกษา 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  

 จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง   ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา   ซ่ึงจะจัดอยูในกลุมประสบการณภาคสนาม แตในทาง
ปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้  เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหา
ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาจึงอนุญาตใหเรียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพแทน 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนามของนักศกึษา มีดังนี ้
 4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
   4.1.2  บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อไปประยุกตใชทางดานอุตสาหกรรมอาหารโดยใช
ความรูและทักษะเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

    4.1.3  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
   4.1.4  มีระเบียบวินยั ตรงเวลา  เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
ประกอบการได 
 4.1.5  มีความกลาในการแสดงออก และนาํความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
 4.2  ชวงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศกึษา  จํานวน  16  สัปดาห 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 ขอกําหนดในงานวิจัย ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด  

5.1  คําอธิบายโดยยอ  
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ที่นักศึกษาสนใจ

สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในงานวิจัย ประโยชนที่จะไดรับจากการทํางานวิจัย มีขอบเขต
งานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
  5.2.1. มีการเรียนรูกระบวนการวิจัย 
  5.2.2. สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย 
  5.2.3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  
  5.2.4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 
  5.2.5. สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
  5.2.6. มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด  
 5.3  ชวงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 
 5.4  จํานวนหนวยกิต 

 3   หนวยกิต 
 5.5  การเตรียมการ  

 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1. ประเมินคุณภาพขอเสนองานวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 
5.6.2. ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกต

และจากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร 
5.6.3. ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่

เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 
5.6.4. มีการสอบและนําเสนอผลงานเมื่อส้ินสุดการวิจัย โดยการสอบใหมีคณะกรรมการ

สอบไมต่ํากวา 3 คน  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1. การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ  

วิชาชีพ เชน กฎหมายและมาตรฐานอาหาร การแปรรูป
อาหาร การประกันคุณภาพและการฝกประสบการณ
ภาคสนาม เปนตน 

2.ดานจิตสํานึกสาธารณะ 1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผนวกเขากับแตละรายวิชา 
เชน  โครงการในพระราชดํ า ริ  โครงการบํ า เพ็ญ
ประโยชน 

3.ดานการเปนผูนําและการทํางาน
เปนทีม 

1. การทํางานเปนทีมในชัน้เรียน 

2.มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียน
กันเปนหัวหนาในการดํ า เนินกิจกรรมเพื่อฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ เชน โครงการการจัดการ
โรงงานตนแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

3.การเปนผูนํานักศึกษารวมจัดโครงการตางๆใหกบั
คณะและมหาวิทยาลัย เชน กิจกรรมคายอาสาพัฒนา 
และงานทําบญุประเพณีตางๆ 

4.ดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

1. การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา 

2. การมอบหมายงานใหนกัศกึษารับผิดชอบในกจิกรรม
ตางๆ 

5.ดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 1.การจัดการเรยีนการสอนทีม่ีการเรียนรูดวยตนเอง เชน
การคนควาขอมูลสารสนเทศ หรือการทําปญหาพิเศษ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1  ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
   1)  ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต              

มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  ความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
   2)   ตระหนักและ เห็นคุณค าของการ เรี ยน รู   เ กิ ดความต องการ                

ความสนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
   3)  มีความตั้งใจ  เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง  อดทนขยันหมั่นเพียร  

ควบคูกับการใชสติปญญาในการแกปญหาจนประสบผลสําเร็จ 
   4)  เปนคนดี  สุภาพออนนอมถอมตน  กตัญูรูคุณ  ประหยัด  สุขุม  รูจัก

กาลเทศะและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   5)  มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงได 
   6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมทั้ง

การแสดงออกทางการแตงกายที่เหมาะสม 
 2.1.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  เคารพใน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  เชนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา  แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
การยกยองผูที่ทําดีใหสาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม 

  2)   กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน             
การสอนใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค
ของคนดี 

  3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในคุณธรรมที่ตองการจะปลูกฝง 

  4)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเนนย้ําใหผูเรียนเขาใจ  
เขาถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

 2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
  1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาชั้นตรงเวลา  สงงานตรง
เวลาและครบถวน  การรวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ เปนตน 
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  2)  ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยอย  สอบกลางภาคการศึกษา  
และการสอบปลายภาคการศึกษาที่เปนไปอยางสุจริต 
  3 )   ประเมินจากการ เข าร วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่ แสดงถึ ง                   
ความมีวินัย  ความพรอมเพรียง  ความเปนนําและผูตามที่ดี  ความเอื้ออาทรเพื่อน ความรักสามัคคี
และความเปนผูมีความกตัญู  สุภาพออนนอม 
 2.1.2  ความรู 
 2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
  1)  มีความรูความเขาใจในหลักการ  ขอเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่อง
ที่ศึกษากับชีวิตประจําวัน 
  2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  
  3)  มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 
  4)  มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  5)  มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 2.1.2.2   กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานความรู 
  1)  จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมใน
รายวิชาที่สอนไดอยางกลมกลืน 
  2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจไดอยางแทจริง 
  3)  จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสกับวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถในศาสตรหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองการปลูกฝง ตามโอกาสอันควร              
อาจกระทําดวยการเชิญวิทยากรมาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียน  หรือดวยการนําผูเรียนไปศึกษา          
ดูงาน  ณ  แหลงเรียนรูที่วิทยากรประจําอยู 
 2.1.2.3   กลยุทธการประเมินดานทักษะการเรียนรูดานความรู 
  1)  ประเมินดวยการสอบยอย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 
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  2)  ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน 
  3)  ประเมินจากชิ้นงานที่ผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนทั้งเปนกลุม
และรายบุคคล 
 
 2.1.3   ทักษะทางปญญา 
 2.1.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
  2)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  3)  มีทักษะทางการวิเคราะห  สังเคราะห และประเมินคา 
  4)  สามารถทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา  รวมทั้งวิธีการแกไขปญหา
โดยประยุกตความรูเพื่อแกปญหาได 
  5)  สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปญหาได 
  6)  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
  7)  พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตาม
แผนที่วางไวได 
 2.1.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาทกัษะทางปญญา 
  1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
คิดวิเคราะห  ใครครวญดวยเหตุผล  และมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุม  ฝกแกปญหาเปนกลุม  
จัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน 
  2)  จัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดง
บทบาทสมมุติ  ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝกสังเกตสัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลว  
สรุปเปนสาระความรู  แนวคิด  ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 
 2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) ประเมินดวยการสัง เกตพฤติกรรมทางปญญาของผู เ รียนตั้ งแต              
ขั้นสังเกต  ตั้งคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ 
  2)  ประเมินดวยการพูดรายงานผลการวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินคา
ในกรณีตัวอยาง  บทบาทสมมติ  บทความ  บทรอยกรอง หรือบทกวีนิพนธที่อานตอ หนาชั้นเรียน 
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  3)  ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจ
แกปญหาอยางมีเหตุมีผล  โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น 
 2.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1)  พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
  2)  พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
  3)  พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย  ตรงตอเวลา 
  4)  พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 

 5)  พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตอ
อาจารย      

 6)   มีความสามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน และการดํารงชีวิต 
 7)  มีบุคลิกภาพที่แสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มีความมั่นใจ  และมี

ความสุภาพ 
  2.1.4.2  กลยุทธการสอนที่สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู หรือ
เปนกลุม เพื่อฝกความรับผิดชอบ  ทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดีมีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ
ปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 
   2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกัน
เรียนรู เชน  ทํางานกลุม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การเลนกีฬาเปนทีม เปนตน 
  2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
   1)  สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน 
   2)  สรางแบบประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  สําหรับใหผูเรียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 
 
 2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะและการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1)  พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
  2)  พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
  3) ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร  สถิติประยุกตตอ             
การแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  
  4)  พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง  การพูด  การเขียน การอานและ
ตีความ โดยจัดทําเปนรายงาน   และนําเสนอในชั้นเรียน 
  5)  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
  6)  พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน 
 2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่สรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจดัประสบการณตรงใหผูเรียนได
มีโอกาสใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพวิเตอร  พรอมกับนําเสนอดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
  2)  จัดกจิกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและไดขอมูลที่ทันสมัย  ตรงกับวตัถุประสงคที่ตองการ 
 2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลย ี
  1)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด  ความเขาใจผานสื่อ
เทคโนโลยีแบบตาง ๆ   
  2)   สัง เกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีในระหว างรวมกิจกรรม              
การเรียนรูในชั้นเรียน หรือขณะรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 
 2.2  ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ 

  2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
  1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ   
  2) แสดงออกถงึความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ  
  3) มีวินยัและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
  4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
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  5) เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
 2.2.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การเรียนรูจากสถานการณจริง 
  2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
  3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย 
  4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู เชน เพิ่มแหลงฝกประสบการณ 
  5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา 
 2.2.1.3   กลยุทธการประเมินการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน 
  2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา 
  3) ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 
 2.2.2  ความรู 

 2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
  1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารอยางกวางขวางและเปนระบบ   ไดแก  ความรูความเขาใจดานเคมีอาหาร จุล
ชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการ
ทําวิจัย      

  2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนที่
เกี่ยวของ 

  3) มีความรูความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู   

  4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค รวมถึง
การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป   

 2.2.2.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน   การสรุปย้ําความรูใหม

หลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีก
วิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น  การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
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  2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การ
บรรยาย การทบทวน การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การ
เรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง  

  3) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกประสบการณวิชาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการทัศนศึกษานอกสถานที่ วิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมและ
นักวิชาการนอกสถาบันมาถายทอดความรูในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย 

  4) การถาม - ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน                   
 2.2.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในดาน

ตาง ๆ คือ 
  1) ประเมินจากผลงานระหวางภาคเรียน เชน การเขียนรายงาน การสอบ

ยอยและการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
  2) ประเมินจากการสอบขอเขียนและการสอบปฏิบัติ              
  3) ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต       

 2.2.3  ทักษะทางปญญา 
 2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) มีความสามารถในการคนหา ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการ
แกไขปญหา 

  2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น    

  3) สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจ ในกลุมเคมีอาหาร จุลชีววิทยา
อาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการวิจัย ใน
บริบททางวิชาชีพและวิชาการ  ไดแก การดูแลจัดการ การผลิตผลิตภัณฑอาหาร  การตรวจวิเคราะห
อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ  การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ  

  4) มีทักษะและความเขาใจภาคปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหา
สาระสําคัญของสาขาวิชา 
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 2.2.3.2   กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเร่ิมเขาศึกษา เร่ิม

จากโจทยที่งาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม   
  2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือ

สถานการณจําลอง 
  3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหได

ฝกคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ  
  4) การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นไดมากขึ้น 
 2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
  1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย 
  2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา   
  3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
 2.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุม 

  2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ 

  4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) ใชการสอนแบบกลุม ซ่ึงตองแนะนํา บทบาทความรับผิดชอบของแตละ
คนในการเรียนรูรวมกัน 
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  2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และ
ตําแหนงหนาที่ในกลุม     

  3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม 
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

 2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม  สรุปผลการ
ประเมินโดยใชความคิดเห็นสวนใหญ 

  2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 
 2.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใช
ในการวิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

  2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและ
ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสม และใชอยางสม่ําเสมอ  เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และส่ือสารขอมูล
ขาวสารและแนวความคิด  

  5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม 
  6) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและเหมาะสม 
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 2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห       
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชา
ที่ตองฝกทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมให
คําแนะนํา 

  2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมี
การนําเสนอดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชส่ือประกอบการนําเสนอ 

  3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน 

และนําเสนอดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล 
  2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคย

พบมากอน 
  3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือ

รายงานกลุมในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ                                                        
  4) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา 
  5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา   
(Curriculum Mapping) 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ 
มีความสามัคคี มีความรัก มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
  2) ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรู เกิดความตองการ ความสนใจและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู 
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  3) มีความตั้งใจ เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง อดทนขยันหมั่นเพียร ควบคูกับ
การใชสติปญญาในการแกไขปญหาจนประสบผลสําเร็จ 
  4) มีความเปนคนดี สุภาพออนนอมถอมตน กตัญูรูคุณ ประหยัดสุขุม รูจัก
กาลเทศะและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและสามารถ
แกไขขอขัดแยง 
  6) มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมท้ังการ
แสดงออกทางการแตงกายที่เหมาะสม 
 3.1.2  ความรู 
  1) มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษา
กับชีวิตประจําวัน 
  2) มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 
  3) มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม 
  4) มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  5) มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 
 3.1.3  ทักษะทางปญญา 
  1) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
  2) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  3) มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา 
  4) สามารทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา รวมทั้งวิธีการแกไขปญหาโดยประยุกต
ความรูเพื่อแกปญหาได 
  5) สามารถรวบรวม ศึกษาและสรุปประเด็นปญหาได 
  6) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
  7) พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วาง
ไวได  
 3.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
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  2) พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
  3) พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ตรง
ตอเวลา 
  4) พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 
  5) พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตออาจารย 
  6) มีความสามารถปรับตัวทั้งในการทํางานและการดํารงชีวิต 
  7) มีบุคลิกภาพที่แสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มีความมั่นใจและมีความสุภาพ 
  3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
   2) พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
   3) ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร สถิติประยุกตตอการแกไขปญหาได

อยางสรางสรรค 
   4) พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การเขียน การอานและตีความ โดย

จัดทําเปนรายงานและนําเสนอในชั้นเรียน 
   5) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

  6) พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

       

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทาง
วิชาการ    

                              

GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา                               

GHUM 1102 ความจริงของชีวิต                               

 GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู                               

GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ                               

GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการ
พัฒนาตนตามหลักปรัชญา
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

เศรษฐกิจพอเพียง 

GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี                               

GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                               

GHUM 2203 สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง 

                              

GHUM 2204 สุนทรียภาพกบัชีวิต                               

GSOC 1101 ไทยศึกษา                               

GSOC1102 ทองถิ่นศึกษา                               

GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา                               

GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                              

GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน                              

GSOC 1201 กฎหมายในชวีิตประจําวัน                               

GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย                               

GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื                                

GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ                               

GSOC 2401 การจัดการการเงินและการ
บัญชีสวนบุคคล 

                              

GSOC 2402 หลักการจัดการองคกร
สมัยใหม 

                              

GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ                               

GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบ
ธุรกิจ 

                              

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ                               
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                               

GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ                               

GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 

                              

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ                               

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต                               

GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย                                 
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 3.2  มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ 
 3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2)  แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
  3)  มีวินยัและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  4)  เคารพกฎระเบียบขอบังคบัขององคกรและสังคม 
  5)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 3.2.2  ความรู 
  1)  มีความรูหลักการทฤษฎี 
  2)  มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
  3)  รูความกาวหนาทางวิชาการ 
  4)  รูกฎระเบยีบ ขอกําหนดทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง 
 3.2.3  ทักษะทางปญญา 
  1)   สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูล จากหลักฐานใหม แลว
นําขอสรุปมาใช     
  2)  สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอน และเสนอแนวทางแกไขทีส่รางสรรค 
  3)  สามารถใชทักษะและความเขาใจในบรบิททางวิชาการและวิชาชีพ 
  4)  มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ไดรับการฝกฝน 
 3.4.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  มีความรบัผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย   ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 
  2)  สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  3)  วางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ 
  4)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 3.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  สามารถระบุและใชเทคนคิทางสถิติและคณิตศาสตร 
  2)  สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบ
การนําเสนอ       
  3)  สามารถระบุเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูล 
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  4)  มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชอยางสม่ําเสมอในการ
รวบรวมขอมลู แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลและแนวความคดิ 
  5)  สามารถใชคอมพิวเตอรจดัการเก็บขอมลูตางๆอยางเหมาะสม 
  6)  สามารถใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการติดตามความกาวหนา 
  7)  สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 
 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 

BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน      

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน      

ENG 1601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร      

ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน      

MATH 1201 คณิตศาสตร 1      

MATH 1202 คณิตศาสตร 2      

PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน       
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 
 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
2) กลุมวิชาชพี 
         2.1) บังคับ 

 

AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

      

AGI 1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องตน 

         

AGI 3102 เคมีอาหาร       

AGI 3104 จุลชีววิทยาทางอาหาร      

AGI 3105 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร       

AGI 3106 วิศวกรรมอาหาร       

AGI 3107 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร       

                           



 

 

50

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 
 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
AGI 3108 กฎหมาย มาตรฐานและการควบคุม

คุณภาพอาหาร 
         

AGI 3109 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
และการประกันคุณภาพอาหาร 

      

AGI 3110 ปฏิบัติการสุขาภิบาลโรงงานอตุสาหกรรม
อาหารและการประกันคุณภาพอาหาร 

        

AGI 3901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่
เกี่ยวของกับอตุสาหกรรมเกษตร 

      

AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1      

AGI 3202 การแปรรูปอาหาร 2      

AGI 3301 หลักการวิเคราะหอาหาร      

AGI 4101 อาหารและโภชนาการ        
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 
 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
AGI 4901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
     

AGI 4902 ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร     

     

CHEM 2401 เคมีอินทรียพืน้ฐาน      

CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน      

CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน      

CHEM 2502 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน      

CHEM 2601 เคมีวิเคราะหพืน้ฐาน      

CHEM 2602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหพื้นฐาน      

CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน      

CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน      
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 
 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
STAT 2401 หลักสถิติ      

        2.2) เลือก    

AGI 1102 วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร      

AGI 3203 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว      

AGI 3204 เทคโนโลยีการหมัก      

AGI 3205 เทคโนโลยีขนมอบ       

AGI 3206 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภณัฑ      

AGI 3207 เทคโนโลยีผักและผลไม      

AGI 3208 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภณัฑ      

AGI 3209 เทคโนโลยีเนือ้สัตวและผลิตภัณฑ      

AGI 3210 เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล      
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 
 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
AGI 3211 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม        

AGI 3212 เทคโนโลยีการทําแหงอาหาร     

AGI 3213 เทคโนโลยีการแชเย็นและการแชแข็งอาหาร        

AGI 4201 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

    

AGI 4202 การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 

    

AGI 4203  การใชประโยชนเศษเหลือทางอุตสาหกรรม
เกษตร 

      

AGI 4204 การประเมินคณุภาพอาหารโดยใชวิธีทาง
ประสาทสัมผัส                  
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
AGI 4205 ผลิตภัณฑอาหารเพื่อเศรษฐกจิชุมชน         

AGI 4206 การวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร       

AGI 4207 บรรจุภัณฑอาหาร         

AGI 4903 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 

    

2.3) กลุมประสบการณภาคสนาม     

                แผนฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

AGI 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
อุตสาหกรรมอาหาร 

    

AGI 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรม
อาหาร 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
                 แผนสหกิจศึกษา  
COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา     

COOP 4801 สหกิจศึกษา     
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม         

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา  เปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยและ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์   ซ่ึงผูประเมินจากภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา        
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน   มีการประเมิน
ขอสอบโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบประจําสาขาวิชา 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรและครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังนี้ 
  2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
  2.2.2  การตรวจสอบจากผูประกอบการโดยการเขาสัมภาษณหรือสงแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 
  2.2.3  การประเมินตําแหนงหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
  2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถามหรือสัมภาษณในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและสมบัติดานอื่นๆของบัณฑิตที่เขาศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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  2.2.5  ประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพในเรื่องของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสในการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 
  2.2.6  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550  
 3.2  เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูสําหรับอาจารยใหม  ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย   
ของมหาวิทยาลัย / คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 1.2  สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชา   การสนับสนุนดานการศึกษาตอ   
ฝกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชา การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ   ฝกอบรม   ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และตางประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 2.2.2  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
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2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

   2.2.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม 
  2.2.2  มีการสงเสริมอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 
  2.2.3  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
  2.2.5  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
  2.2.6  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทําหนาที่กํากับดูแลและให
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยมี
แนวทางดําเนินการดังนี้ 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมิน 
1.พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถกาว
ทันหรือเปนผูนําในการ
สรางองคความรูใหมๆ
ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1.จัดหลักสูตรใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวชิาชีพทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 
2.ปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยโดยมกีารพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
 

1.หลักสูตรสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร มีความ
ทันสมัยและมกีารปรับปรุงสม่ําเสมอ  
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมิน 
2.สงเสริมใหนักศึกษา
เกิดการใฝรู มีแนวทาง
การเรียนที่สรางทั้ง
ความรูมีความ สามารถ
ในวิชาการ วิชาชีพที่
ทันสมัย 

2.จัดแนวทางการเรียนใหมทีั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
และมีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรมประจาํวิชาให
นักศึกษาไดศกึษาความรูที่
ทันสมัยดวยตนเอง 

2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศกึษาคนควาความรูใหม
ไดดวยตนเอง 
3.จัดทําบันทกึจํานวนและรายชื่อ
คณาจารยประจํา ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิ ประสบการณและการพัฒนา
อบรมของอาจารย 

3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเปนผูมีประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารย
ประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน 
6.สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการและ 
หรือ เปนผูเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
7.สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปศึกษาดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ 

4.จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรูและบนัทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
5. ผลการประเมินการเรียน การสอน
อาจารยผูสอนและการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการเรยีนรูโดย
นักศึกษา 
 
 

4.มีการประเมนิ
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 
 

8.มีการประเมนิหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรวงคุณวุฒิ
ภายในทุกปและภายนอก
อยางนอยทกุ 5 ป 
 

6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรทุก 2 ป 
7.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทกุๆ 5 ป 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมิน 
 
 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทกุๆ 2 ป 

 9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ 
เครื่องมือ งานวิจัย 
งบประมาณ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพือ่
เปนขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียน
การสอนโดยบัณฑิตที่สําเรจ็
การศึกษา 

 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 

 สาขาวิชาไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปจากคณะ ทั้งงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาจารยและพัฒนานักศึกษาตลอดจนสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

สาขาวิชาใชทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ   เชน หองสมุด  หอง
บริการคอมพิวเตอร  

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและตํารา

ที่เกี่ยวของเพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ
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ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อหนังสือดวย ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอยเพื่อบริการหนังสือ ตําราหรือวารสารเฉพาะ
ทางและคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน  

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 2.4.1 ใหมีการสํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา
จากผูสอนและผูเรียน 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได  

 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 
 การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําสาขาวิชาประชุมรวมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน   การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
โดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   ตลอดจนประชุม
ปรึกษาหารือ  หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร เพื่อใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยพิเศษตามคําแนะนําของคณะ โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา  และประสบการณทํางานตรงจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  บุคลากรสายสนับสนุนใหมีคุณวุฒิตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 มีการอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย 
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5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได  โดยคณาจารยประจําสาขาวิชาทุกคน
จะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา  และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงให
คําปรึกษา (office hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาพบได 
 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบที่ เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตางๆ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ ขั้นตอนและกระบวนการในการ
พิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น 
 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการมีงานทํา  ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและความตองการของตลาดแรงงาน เปนประจําทุกป พรอมทั้งนําผลการวิจัยมาปรับปรุง
คุณภาพของบัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดในเกณฑดีตอเนื่อง  2  ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป  ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3-
4 จํานวน 2 รายวิชาในแตละป 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปที่ผาน
มา 

 X X X X 

(8) อาจารยใหมทกุคน(ถามี)ไดรับการ
ปฐมนิเทศดานการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80     X 

(14) บัณฑิตไดงานทําไดรับเงินเดอืนเริ่มตนไม
ต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด     X 

   

หมวดที ่8   การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3           
ของแตละรายวิชา  และใหผูประสานรายวิชาประเมินกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน
ในครั้งตอไป   จากนั้นใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินทกัษะดังกลาวสามารถกระทําได ดังนี้  
 1.2.1  ประเมนิโดยนกัศึกษาในแตละรายวิชา 
  1.2.2  ประเมนิตนเองโดยอาจารยผูสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
 2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 
 2.2  ผูใชบัณฑิต 
 2.3  ผูทรงคุณวุฒิ 
 2.4  อาจารยผูสอน 
 2.5  กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ในสวนของผูใชบัณฑิตนอกจากการประเมินจากเอกสารแลวจะใชวิธีการสัมภาษณเกี่ยวกับ
เร่ืองความตองการการใชบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเพิ่มเติมดวย 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 สาขาวิชาผานการประเมินจากหนวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
  จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แตละรายวิชาที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดทันทซ่ึีงกจ็ะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต  
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ภาคผนวก  ก 
คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai  for Communication  

 ศึกษากระบวนการสื่อสาร การใชภาษาซึ่งประกอบดวย การใชคํา ประโยค 
สํานวนโวหารไดอยางเหมาะสม ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ดวยการสรุปความ 
การคิดวิเคราะห วิจารณ เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

GLAN 1102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English  for Everyday Communication  

ศึกษาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน
และเขียน  ในสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอรม  การอานขอความ  และ
อานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

A study of communication in fundamental English through listening, speaking, 
reading and writing in various situations. Practice English using role-play, form-filling, simple 
passages and e-mails in order to improve communicative skills for everyday life appropriately and 
efficiently. 

 

GLAN 1103   ภาษาองักฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 
   English for Academic Skills  

ศึกษาการใชพจนานุกรม  ทักษะการเดาความหมายของคําศัพท  การอานเพื่อหา 
หัวเร่ือง  ใจความหลัก  รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก  การอานเพื่อการคิดวิจารณ  และเพื่อสรุป
ความโดยใชกลยุทธในการอานและเขียนเชิงวิชาการ  รวมทั้งการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาและฝกใชทักษะทางวิชาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

A study of dictionary usage, word attack skills, topics, main ideas, and 
supporting details, critical reading and summary using academic reading and writing strategies 
including information retrieval from various kinds of sources in order to improve and apply 
academic skills appropriately and efficiently. 
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GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
 Contemplative Studies  

 ศึกษาศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง ความดี ความงาม ซ่ึงเปน
ความสุขที่เกิดจากปญญา ความตระหนักรูและความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ดวยการบมเพาะความรัก 
ความเมตตา การมีจิตสํานึกตอสวนรวม ความมีเหตุผล โดยใชกิจกรรม การเรียนรูดวยหัวใจที่
ใครครวญ ศาสตรแหงนพลักษณ ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของคนเกาแบบ การคิดอยางระบบ และการศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง พรอมกับประยุกตใชในการพัฒนาตน ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีตอผูอ่ืนและสังคม 

 
GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 The Philosophy of  Life  

 ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต โดยนําหลักความจริงของชีวิต 
หลักปรัชญา และหลักศาสนธรรมมาใชใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมายของ
ชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสันติสุข และแกไขปญหาไดดวยวิถีทางแหงปญญา 
ตลอดจนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใหเกิดความสมดุลของชีวิตภายใต
กระแสโลกาภิวัตน 

 
GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 
 Information Technology Literacy for Learning  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการเรียนรูสารสนเทศ สารสนเทศและ
สังคมสารสนเทศ  แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชกรณีศึกษา วิเคราะหความตองการ กล
ยุทธและกระบวนการสืบคนและประเมินคุณคาของสารสนเทศ ตลอดจนการอางอิงและการเขียน
รายการบรรณานุกรมที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช
สารสนเทศ เพื่อเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Personality Development  

ศึกษาทฤษฏีบุคลิกภาพ  ภาวะผูนํา ทักษะการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 
ทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ เนนการติดตอส่ือสารกับบุคคลใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล 
การตัดสินใจ การจูงใจ การเขาสังคมและการอยูรวมกับผูอ่ืน โดยใชหลักธรรมทางศาสนา วิเคราะห
และประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
GHUM 2102 พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self  Development Through the Sufficiency   
Economy Philosophy  
 ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ เพื่อ

การทํางานรวมกัน การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  

GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Music  

ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีที่มีตอชีวิตประจําวัน สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล โดยเนนการฟง
และดูเพื่อใหเกิดจินตนาการและซาบซึ้งในความงามของดนตรี พรอมกับแสดงออกในรูปแบบตางๆ 

 
GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Visual Arts  

ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ ประเภทของงานศิลปะ หลักการและ
องคประกอบเบื้องตนทางทัศนศิลป ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล เพื่อการพัฒนาประสาทสัมผัส
และเลือกสรรคุณคาความงามจากทัศนศิลป นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตามสภาพแวดลอม 
สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและความหมายของความเปนมนุษย 
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GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Performing Arts  

   ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหว ความรู
ทั่วไปของงานศิลปะและงานศิลปะการแสดง ลักษณะและองคประกอบของการแสดงประเภทตางๆ 
ของไทยและนานาชาติ หลักการเคลื่อนไหวและการสรางจินตนาการดานการแสดง โดยผาน
ประสบการณจริง เพื่อใหเห็นคุณคาของศาสตรทางการแสดง ซ่ึงเปนพื้นฐานที่นําไปใชพัฒนาและ
สรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 

 
GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics and Life  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประเภทของสุนทรียศาสตร ความรูความ
เขาใจ ความซาบซึ้งในสุนทรียศาสตรทางดนตรี ทัศนศิลป และศิลปะการแสดง โดยเรียนรูผาน
ประสบการณตรง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจ ซ่ึงนําไปสูคุณคาและความหมายของความ
เปนมนุษย 

 
GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

ศึกษาสภาพทั่วไปของประเทศไทย เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ที่ตั้ง อาณาเขต 
การแบงภูมิภาค ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โดยมุงเนนให
นักศึกษานําเสนอผลการศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศไทยใน
สถานการณปจจุบัน เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเปนไทย และเปนพื้นฐานในการ
ประยุกตใชเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางสันติสุข 

 
GSOC 1102 ทองถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 
 Local Studies in Thailand  

ศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังของทองถ่ิน ดานสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ โดยมุงเนนใหศึกษาความสัมพันธและ
ผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ทองถ่ินในสถานการณปจจุบัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ อันนําไปสูความรักและความภาคภูมิใจใน
ทองถ่ิน และนําไปประยุกตใชในการดํารงตนในสังคมไดอยางสันติสุข 
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GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 The Community and Development  

 ศึกษาลักษณะองคประกอบและโครงสรางชุมชน วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชน
กับการพัฒนา ทุนของชุมชนในมิติตางๆ โดยศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจชุมชนที่มีความ
หลากหลายซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อ
นําไปสูการเรียนรู และการปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Thai Society and the Sufficiency Economy Philosophy  

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม และประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสังคม ภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะนําไปสูการพึ่งตนเอง เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุข มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 
GSOC 2103 ความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Diversities of Society and Culture  

 ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชาติ ชาตินิยม ทองถ่ินนิยม ความหลากหลายใน
สังคมไทย การนําเสนอภาพความเปนตัวตน และการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง โดยวิเคราะหผาน
ปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น แกไขปญหาอยางสรางสรรค เขาใจและยอมรับกลุมคนที่แตกตาง 
ทางดานเพศ ชาติพันธุ กลุมคนดอยโอกาสที่ถูกกีดกันภายใตสังคมสมัยใหมอันนําไปสูความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 
GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวัิฒน 3(3-0-6) 
 The Globalized  World  

 ศึกษาสภาพและปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่มีผลกระทบตอภูมิภาคตางๆ 
ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน โดยการอภิปรายและวิเคราะหกรณีศึกษา 
เพื่อใหเกิดความรู   เขาใจ   ตระหนักและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในกระแสโลกา   
ภิวัตน 
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GSOC 1201 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Laws  in Daily Life  

ศึกษาที่มา ความหมาย ความสําคัญและสาระสําคัญของกฎหมาย  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของหลักนิติกรรม-สัญญา ละเมิด 
ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
โดยศึกษา คนควา วิเคราะห และอภิปรายกรณีตัวอยาง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

 
GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

 ศึกษาความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการของการเมืองการปกครอง
ไทย โครงสรางและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการปกครองไทยสมัยใหม ประกอบดวยการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญ อํานาจ อธิปไตย 
ระบบพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ระบบบริหารราชการไทยตามหลักธรรมาภิบาล การปกครอง
สวนทองถ่ิน และแนวโนมของการเมืองการปกครองไทย โดยศึกษา วิเคราะห และอภิปรายกรณี
ตัวอยาง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความเปนพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
ของไทย 

 
GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมท่ียั่งยนื 3(3-0-6) 
 Humanity  and Environmental  Sustainability  

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ความเขาใจถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ โดยเนนการสรางความรู ความเขาใจ วิเคราะห
อภิปราย ตลอดจนการประเมินสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมผานกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงคุณคา
ของการใชท รัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ  วิ ธีแก ไข  หลักการอนุ รักษ  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่ออยูรวมกันในสังคมดวยความผาสุก 
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GSOC 2302    การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Tourism for Quality of Life  

 ศึกษาความรูเบื้องตนและวิวัฒนาการดานการทองเที่ยว ความหมาย ความสําคัญ 
ลักษณะพื้นฐาน และรูปแบบการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในทองถ่ินและแหลงทองเที่ยว
สําคัญอื่นๆ การวางแผนทองเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนผลกระทบและการอนุรักษการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยศึกษาคนควา อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อประยุกตการทองเที่ยวสูคุณภาพชีวิตที่
ดี 

 
GSOC 2401 การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล 3(3-0-6) 
 Financial Management and Personal Accounting  

ศึกษา ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ การจัดการการเงินและบัญชีสวน
บุคคล การจัดทํางบประมาณ แหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ย การวางแผนใชเงินเพื่อเปน
หลักประกันของชีวิต การวางแผนภาษีและการเสียภาษีเงินได การจัดทํางบประมาณรายได หลักการ
จัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน ตลอดจนการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายใน
ครัวเรือน เพื่อสามารถวางแผนการใชจายเงินไดอยางเหมาะสม 

 
GSOC 2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 
                                 Principles of  the Management in Modern Organizations 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม การจัดการองคการ 
การจัดการทรัพยากรขององคกร หนาที่ในการจัดการ ประเด็นตางๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมดาน
การจัดการสมัยใหม โดยการศึกษาคนควาและกรณีศึกษา อันนําไปสูการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีผลตอการจัดการองคการ 

 
GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Humanity and the Economy  

ศึกษา ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และระหวาง
ประเทศ ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการโดยศึกษา 
คนควา อภิปราย และใชกรณีศึกษา เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
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GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental  Knowledge for Business Practices   

ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตางๆ และองคประกอบที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ ดานการจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล การบริหาร
สํานักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตางๆ โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปญหาที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
ธุรกิจ 

 
GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  

 ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร โดยการใชหลักตรรกะ การใชเหตุผล การคิดเชิงตัวเลข กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการแสวงหาความรูดวยวิธีตางๆ ผานการฝกปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางถูกตอง 

 
GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life  

ศึกษาหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล 
แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของอินเตอรเน็ต ความเกี่ยวของของสารสนเทศในการใช
ชีวิตประจําวัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการฐานความรูและการสราง
สารสนเทศ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมาย
ทางคอมพิวเตอร ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร โดยเรียนรูผานการปฏิบัติการใชโปรแกรมระบบ 
โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล และการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อดํารงชีวิต
อยางรูเทาทัน 
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GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for the Quality of Life  

ศึกษาความหมายและความสํ าคัญของวิทยาศาสตร เพื่ อ คุณภาพชี วิ ต 
กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเสริมสรางคุณภาพชีวิต อนามัยเจริญพันธุ 
ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม โดยการศึกษา คนควา วิเคราะห และใชกรณีศึกษา เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีคุณภาพ 

 
GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Science and Technology in Daily Life  

ศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีทองถ่ิน การประยุกตใชและผลกระทบ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สังคมและโลก โดยการศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปราย กรณีศึกษา 
เพื่อดําเนินชีวิตในประจําวันอยางรูเทาทัน ถูกตอง และปลอดภัย 

 
GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Food for the Development of Living Standards   

 ศึกษาแหลงอาหารที่จําเปนตอคุณภาพชีวิต  อาหารสําหรับบุคคลในวัยตางๆ  ภูมิ
ปญญาอาหารพื้นบาน ผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คุณคาของอาหารกับสุขภาพ 
หลักการเลือกบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด อันประกอบดวย อาหารกับการชะลอความแก อาหาร
บําบัดโรค อาหารขจัดสารพิษ และการอานฉลากกํากับอาหาร การคิดและตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร 
โรคและอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักสุขอนามัย โดยศึกษาคนควา อภิปราย 
วิเคราะห และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Plants  for the Development of Living Standards  

 ศึกษาความสําคัญของพืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิที่เปนแหลงอาหาร เทคโนโลยีที่
เกี่ ยวของตอการปลูกพืช  การใชประโยชนจากพืชเพื่อการดํารงชีวิต  รวมทั้ งการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบตางๆ และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อการ
พัฒนาแบบยั่งยืน โดยการศึกษา วิเคราะห อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสรางสุขภาพกายและ
จิตใจใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0-6) 
 Sport and Health Sciences  

ศึกษาความสําคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย การเลือก
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสม การตรวจสอบ
สุขภาพทางกาย การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การปองกันและดูแลอาการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา โภชนาการกับการออกกําลังกาย และผลการออกกําลัง
กาย โดยเนนการฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ เพื่อใหเกิดพัฒนาการ
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
BIO 1101 ชีววิทยาพืน้ฐาน       3(2-3-6) 
 Fundamental  Biology  

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล  เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุและการเจริญเติบโต  
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในส่ิงมีชีวิต การสังเคราะหแสง การหายใจและการลําเลียงสาร
ในรางกาย  ระบบประสาทและฮอรโมน  กําเนิดและวิวัฒนาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวิต  
พฤติกรรมของสัตว  นิเวศวิทยา  ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
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CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Fundamental  Chemistry  

 ศึกษาเกี่ยวกับสสารและการวัด โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และเคมีส่ิงแวดลอม 

ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี การใช
อุปกรณ เครื่องมือพื้นฐาน และปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
ENG 1601 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 English for Sciences  

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการทางดานวิทยาศาสตร  
โดยการสืบคนขอมูล เอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะดาน  วิเคราะห  สังเคราะห และ
นําเสนอโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Developing English communication skills in scientific contents by retrieving, 
analyzing, synthesizing specific academic information and presenting it through information 
technology media. 

 
ENG 1603 ภาษาองักฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
 English for Work  

 พัฒนาผู เ รียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อ
จุดประสงคเฉพาะในการสมัครงาน การทํางานในองคกร เรียนรูมารยาท และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาใหสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการสืบคน และแสวงหาความรูจากสารสนเทศเพื่อการสมัคร
งาน และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

Skills development in listening, speaking, reading and writing English, 
specifically in job applications and working in the workplace. Learning the manners and culture of 
people from different countries. Acquiring abilities to use English in applications and for working 
efficiently. 
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MATH 1201 คณิตศาสตร 1 3 (3-0-6) 
 Mathematics 1  

เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  ระบบสมการเชิงเสน  ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ
ฟงกชันพีชคณิต  อนุพันธฟงกชันตรีโกณมิติ  อนุพันธฟงกชันแฝง  การประยุกตอนุพันธ  ปริพันธ
ไมจํากัดเขตและปริพันธจํากัดเขต การประยุกตปริพันธ  

 
MATH 1202 คณิตศาสตร 2 3 (3-0-6) 
 Mathematics 2  
                                 วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา  
 MATH 1201  คณิตศาสตร 1                               

ลําดับ  อนุกรม  อนุกรมกําลัง  เทคนิคการอินทิเกรต  การประยุกตของอินทิกรัล
จํากัดเขต อินทิกรัลเชิงตัวเลข 

 
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน  3(2-3-6) 
 Fundamental Physics    

ระบบหนวย  เวกเตอร  การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  เครื่องกล
อยางงาย  สมบัติเชิงกลของสสาร  กลศาสตรของไหล   การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดและคลื่นเสียง   
คล่ืนกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา  สมบัติเชิงความรอนของสสาร  ไฟฟา  แมเหล็ก  แมเหล็กไฟฟา  
สารกัมมันตรังสีและการประยุกตใชงาน   การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาอยางนอย 10 การ
ทดลอง 

 
2) กลุมวิชาชพี 

AG  2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-2-5) 
                                 Microbiology for Agriculture and Agro-Industry 
                                วิชาบังคบักอน   : ตองเรียนรายวิชา 
  BIO 1101ชีววทิยาพื้นฐาน 

ความสําคัญของจุลินทรียตอการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทของ                
จุลินทรียและการจัดจําแนก  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของจุลินทรีย เมแทบอลิซึม การ
เจริญเติบโต การสืบพันธุ พันธุกรรม การควบคุมจุลินทรีย จุลชีววิทยาประยุกตดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร บทบาทของจุลินทรียในดิน ปุยหมัก ปุยชีวภาพ ปศุสัตว โรคพืช และใน
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ส่ิงแวดลอม การถนอมอาหาร การกําจัดของเสียทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรดวยจุลินทรีย 
 
AGI 1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 3 (3-0-6) 
 Introduction to Food Science and Technology  

ขอบเขตและแนวโนมของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ลักษณะทาง
อุตสาหกรรมอาหาร องคประกอบของอาหาร ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร
และการควบคุม หลักเบื้องตนของการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ เชน ผลิตภัณฑเนื้อ 
ผลิตภัณฑนม อาหารทะเล ไขมันและน้ํามัน ธัญชาติ ผักผลไมเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑอาหารหมักดอง 
การบรรจุภัณฑอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร 

 
AGI 1102 วัตถุดิบสําหรบัอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 Raw Materials for Food Industry   
 วิชาบงัคับกอน    :  ตองเรียนรายวิชา   

               CHEM 1101 เคมีพืน้ฐาน 
                                 แหลงวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ความสําคัญและประเภทของวัตถุดิบ 
สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบทางการเกษตร ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพปริมาณและราคา
วัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบ มาตรฐานวัตถุดิบสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การตลาดสําหรับวัตถุดิบทางการเกษตร 
 
AGI 3102 เคมีอาหาร 3 (2-2-5) 
 Food Chemistry   

วิชาบงัคับกอน  :  ตองเรียนรายวชิา     
 CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน และ  

                                                          CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
องคประกอบทางเคมีของอาหาร สมบัติและการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมี และ

ชีวเคมีในอาหาร เชน สี กล่ินรส เนื้อสัมผัสของอาหารระหวางการแปรรูป และการเก็บรักษา  วัตถุ
เจือปนอาหาร (Food additives) 

 
 
 



 

 

80 

AGI 3104 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3 (3-0-6) 
  Food Microbiology   

วิชาบงัคับกอน  :   ตองเรียนรายวชิา  
 AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  
จุลินทรียที่ เกี่ยวของกับอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย การ

ปนเปอนและการเนาเสียของอาหารประเภทตางๆ โรคอาหารเปนพิษและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค    
จุลินทรียที่เกี่ยวของในกระบวนการแปรรูปอาหารดวยวิธีตางๆ การตรวจวิเคราะหและควบคุม              
จุลินทรียในอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร 

 
AGI 3105 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-3-2) 
 Food Microbiology Laboratory   

วิชาบงัคับกอน  :   ตองเรียนรายวชิา  
 AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  
ปฏิบัติขอกําหนดเบื้องตนในการใชหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร การ

สุมตัวอยางอาหาร การแยกเชื้อจุลินทรีย วิธีเจือจางตัวอยางอาหาร การใชเครื่องมือตางๆ การเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย การตรวจหาจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหารและเครื่องดื่ม การทดลองใช             
จุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร 
 
AGI 3106 วิศวกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
  Food Engineering   

วิชาบงัคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา    
 CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน  
การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรมและการผลิต    สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน 

อุณหพลศาสตร การไหลของของไหล การถายเทความรอน การถายเทมวลสาร หนวยปฏิบัติการที่ใช
ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 
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AGI 3107 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-2) 
 Food Engineering Laboratory   

วิชาบังคับกอน   : ตองเรียนรายวิชา   
 CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน  
ปฏิบัติการทางดานระบบหนวยทางวิศวกรรม การแปลงหนวย การวัดคา สมดุล

มวลสาร สมดุลพลังงาน เทอรโมไดนามิกส การไหลของของไหล จลนพลศาสตร 
 

AGI 3108 กฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3 (3-0-6) 
 Food Laws  Standardization and Quality Control  

วิชาบังคับกอน   : ตองเรียนรายวิชา  
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1  
ความหมายและความสําคัญของกฎหมายและมาตรฐานอาหาร องคกรที่เกี่ยวของ

กับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร  กฎหมาย มาตรฐานและขอบังคับทางการคาของอาหารทั้งในและ
ตางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารตลอดหวงโซอาหาร กฎหมายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหารและการคุมครองผูบริโภค หลักการควบคุมคุณภาพอาหารเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จรูป การควบคุมคุณภาพอาหารทางดานกายภาพ เคมี เทคนิค
ทางสถิติในการควบคุมคุณภาพอาหาร          

 
AGI 3109 สุขาภิบาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 

และการประกันคุณภาพอาหาร 
3 (3-0-6) 

 Food Plant Sanitation and Food Assurance  
วิชาบังคับกอน  : ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1  
ความหมายและความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร     การวางผังโรงงาน การ

วางระบบสุขาภิบาลดวยหลัก เกณฑและวิ ธีการที่ดี ในการผลิตผลิตภัณฑอาหาร   (Good 
Manufacturing Practice)   การจัดการน้ําและของเสีย  ความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหารกับการ
วางระบบการวิเคราะหจุดอันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control 
Points :  HACCP) ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management Systems) และ
ระบบ ประกันคุณภาพอาหารระดับสากลซึ่งเปนมาตรฐานของประเทศตางๆ 
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AGI 3110 ปฏิบตัิการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
และการประกันคุณภาพอาหาร  

1(0-3-2) 

 Laboratory for Food Plant Sanitation and Food 
Assurance 

 

วิชาบังคับกอน   : ตองเรียนรายวิชา    
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1  
ปฏิบัติการตรวจสอบปจจัยคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี จุลินทรียและประสาทสัมผัส

ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหารแลวเปรียบเทียบตามกฎหมายและมาตรฐานอาหารการตรวจสอบ
ความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหาร   การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใชในโรงงาน การตรวจวิเคราะห        
น้ําเสีย การจัดทําเอกสารรับรองการประกันคุณภาพระดับสากลซึ่งเปนมาตรฐานของประเทศตางๆ 

 

AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5) 
 Food Processing 1   

วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา  
 AGI 1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน  
การจัดการ การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  หลักการของการ

แปรรูปอาหารแบบตางๆ  การถนอมอาหาร เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใชความรอน  ความ
เย็น  การเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการของอาหารเมื่อผานการแปรรูปแบบตางๆ  ปจจัยกรรมวิธี
การแปรรูปซึ่งมีอิทธิพลตอคุณภาพอาหาร  บรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหารหลังการแปรรูป     
ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3202 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) 
 Food Processing 2   

วิชาบงัคับกอน   :  ตองเรียนรายวชิา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1  
เทคนิคการแปรรูปโดยการใชสารเคมี   การสกัด    การทําใหเขมขนแบบตางๆ  

การกรอง  เทคโนโลยีเมมเบรน  เอ็กซทรูดชั่น  การใชรังสีและคลื่นไมโครเวฟ  การใชความดันสูง 
โอมิกซเทคนิค  การอบแหง   เทคโนโลยีเฮอรเดิล   ผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค  (minimally 
processing และ fresh cut produce) ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
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AGI  3203  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  3 (2-2-5) 
 Post Harvest Technology  

วิชาบังคับกอน    : ตองเรียนรายวิชา   
 CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 
 ความสําคัญและปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยา

หลังการเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยว  การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  โรค
และแมลงหลังการเก็บเกี่ยวและการปองกัน ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3204 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-2-5) 
 Fermentation Technology   

วิชาบังคับกอน     : ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3104 จุลชีววิทยาทางอาหาร   
กระบวนการหมัก การแยกและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียในอุตสาหกรรมการ

หมัก การเตรียมเชื้อเร่ิมตนและปจจัยที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการหมัก จลนพลศาสตรของ
กระบวนการหมัก ประเภทของถังหมัก การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิตใน
อุตสาหกรรมการหมัก ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3205 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) 
 Bakery Technology   

วิชาบงัคับกอน   :   ตองเรียนรายวชิา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1   
ความสําคัญและความเปนมาของเทคโนโลยีขนมอบ     อุปกรณที่จําเปนในการ

ทําผลิตภัณฑขนมอบ สวนประกอบและหนาที่สําคัญในการทําผลิตภัณฑ   ผลิตภัณฑขนมอบ
ประเภทตางๆ  วัตถุเจือปนอาหารที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ การตรวจสอบผลิตภัณฑ ลักษณะการ
เสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมอบและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑขนมอบ                
ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
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AGI 3206 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 
 Cereal and Cereal Product Technology   

วิชาบังคับกอน  :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1   
โครงสราง คุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีววิทยา ระหวาง

การแปรรูปธัญชาติชนิดตางๆ ศึกษากรรมวิธีการแปรรปู และการใชผลิตภัณฑธัญชาติ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ การเสื่อมเสีย เทคโนโลยีการเก็บรักษาธัญชาติ และผลิตภัณฑตางๆ จากธัญชาติ               
ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมธัญชาติ การพัฒนาผลิตภณัฑและแนวโนมของการตลาด ฝกปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3207 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-2-5) 
 Fruit and Vegetable Technology   

วิชาบังคับกอน   :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1   
ความสําคัญของอุตสาหกรรมผักและผลไม  โครงสรางและองคประกอบของผัก

และผลไม การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเตรียมผักและผลไมกอนการแปรรูป เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใชแปรรูปผักและผลไม หลักการแปรรูปผักและผลไมดวยวิธีการตางๆ  แนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากผักและผลไม ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
 
AGI 3208 เทคโนโลยีน้ํานมและผลิตภณัฑ 3(2-2-5) 
 Milk Technology and Milk Product   

วิชาบงัคับกอน     :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1   
ความรูเกี่ยวกับน้ํานม โครงสรางเตานม การกลั่นสรางน้ํานม วิธีการและระบบ

การรีดนม สวนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํานม นมและผลิตภัณฑนมชนิด
ตางๆ และกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของน้ํานม การสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมนม ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
 
 



 

 

85 

AGI 3209 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 
 Meat Technology and Meat Product   

วิชาบงัคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1   
โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพเนื้อสัตว  การ

เปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว  สารเจือปน การปนเปอนและ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  
การแปรรูปเนื้อสัตว   ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว   การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ และบรรจุภัณฑ
สําหรับเนื้อสัตว  ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3210 เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล 3(2-2-5) 
 Starch and Sugar Technology   

 วิชาบงัคับกอน   :  ตองเรียนรายวชิา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1   
ความสําคัญของอุตสาหกรรมแปงและน้ําตาล  ชนิดของแปงและน้ําตาล สมบัติ

ทางเคมีและกายภาพของแปงและน้ําตาล คุณภาพของแปงและน้ําตาล เทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
แปงและน้ําตาล การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ การบรรจุและการเก็บรักษา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑอาหารจากแปงและน้ําตาล ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3211 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 
 Beverage Technology   

วิชาบงัคับกอน    :  ตองเรียนรายวชิา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1  
คุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑเครื่องดื่ม  กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม

อัดแกสคารบอนไดออกไซด  เครื่องดื่มไมอัดแกสคารบอนไดออกไซด   เครื่องดื่มจากผักและผลไม 
การผลิตเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เชน กาแฟ โกโก ชา การผลิตเครื่องดื่มชนิดผง กาแฟเทียม และ ครีม
เทียม ผลิตภัณฑเครื่องดื่มในตลาดปจจุบัน ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
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AGI 3212 เทคโนโลยีการทําแหงอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Dehydration Technology   

วิชาบังคับกอน     :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1  
ทฤษฎีและขอบขายของการทําแหง วิธีการทําแหงแบบตางๆ กลไกในการทํา

อาหารแหง การเปลี่ยนแปลงของอาหารในระหวางการทําแหง ปจจัยที่มีผลตอการทําแหง ประเภท
และเครื่องมือในการทําแหงอาหาร เทคนิคการทําแหงแบบใหมๆ การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
อบแหง ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3213 เทคโนโลยีการแชเย็นและการแชแขง็อาหาร 3(2-2-5) 
 Food Chilling and Freezing Technology   

 วิชาบงัคับกอน     :  ตองเรียนรายวชิา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1  
หลักการและวิธีการในการแชเย็นและแชเยือกแข็งอาหาร และผลิตผลการเกษตร 

การทํางานของระบบเครื่องทําความเย็น ปจจัยที่มีผลตอขบวนการคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผานการ
แชเย็นและแชเยือกแข็ง การควบคุมคุณภาพของการแชเย็นและการแชเยือกแข็ง การเก็บรักษา การ
ขนสง และการจําหนาย ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 3901 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

เกษตร 
3 (3-0-6) 

 Experimental Design and Statistics  in Agro - Industry  
วิชาบังคับกอน  :  ตองเรียนรายวิชา    
 STAT 2401 หลักสถิติ และ  

                                                           AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1 
หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง แผนการทดลองแบบแจกแจงทาง

เดียวและหลายทาง แผนการทดลองแบบ CRD  RCBD  Factorial แผนการทดลองแบบ Split Plot 
การวิเคราะหวาเรียนซและโควาเรียนซ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวางแผนการทดลอง
และการวิเคราะหทางสถิต ิ 
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AGI 4101 อาหารและโภชนาการ 2(2-0-4) 
  Food and Nutrition  

วิชาบงัคับกอน  : ตองเรียนรายวชิา  
 CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน  

  อาหารและคุณคาทางโภชนาการ     สารอาหารและความตองการพลังงาน  การยอยและเมแทบอลิ
ซึม  การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสําหรับวัยตางๆ โภชนาการกับการบําบัดโรค การ
ประยุกตโภชนาการกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการศึกษา อาหารเพื่อสุขภาพ 
 
AGI 4201 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Planning and Control of Food Plant Production  

วิชาบังคับกอน  :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3202 การแปรรูปอาหาร 2  
ระบบการผลิต การวางแผนทําเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การพยากรณความ

ตองการและกําหนดปจจัยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนกําลังการผลิต การ
วางแผนและควบคุมวัตถุดิบและสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การปรับปรุงกระบวนการผลติ
อาหารดวยเทคนิคทางสถิติและการควบคุมตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร 
 
AGI 4202 การจัดและบริหารโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Management and Administration of Food Industry 

Plant  
 

วิชาบงัคับกอน  :  ตองเรียนรายวชิา   
 AGI 3202 การแปรรูปอาหาร 2 
หลักการทั่วไปในการจัดและการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การ

จัดระบบการใช และการควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย การจัดการของเสียและการใชเทคโนโลยีสะอาด 
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AGI 4203 การใชประโยชนเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
 Agro-industry Waste and Utilization  

วิชาบังคับกอน  :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3202 การแปรรูปอาหาร 2  
ความหมายและความสําคัญเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร การนําเศษเหลือ

ทางการอุตสาหกรรมเกษตรมาใชในดานอุตสาหกรรม การผลิตแกสชีวภาพ การผลิตแอลกอฮอล 
การดัดแปลงเศษเหลือมาเพาะเห็ด การผลิตอาหารสัตว วัสดุอุปกรณที่ใชในการแปรรูปเศษเหลือทาง
อุตสาหกรรมเกษตร   ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี   

 
 

AGI 4204 การประเมินคุณภาพอาหารโดยใชวิธีทางประสาทสัมผัส 3(2-2-5) 
 Sensory Evaluation of Food Products  

วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวิชา   
                      AGI 3901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของกับ

                      อุตสาหกรรมเกษตร 
ความสําคัญและการใชการประเมินคาทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑอาหาร 

เงื่อนไขของการประเมินคาทางประสาทสัมผัส การทดสอบการยอมรับของผูบริโภค การทดสอบ
ความแตกตางและการทดสอบทางประสาทสัมผัสในเชิงพรรณนา การวางแผนและการวิเคราะห   ผล
ทางสถิติ ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 4205 ผลิตภณัฑอาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5) 
 Food Product for Community Economic   

วิชาบงัคับกอน  :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3201 การแปรรูปอาหาร 1                                                                
ภูมิปญญาทองถ่ินกับการแปรรูปอาหาร การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค

และโอกาสของผลิตภัณฑจากชุมชน กระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางมี
สวนรวม การตลาดของผลิตภัณฑจากชุมชน ผลของการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตอเศรษฐกิจชุมชน 
ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
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AGI 4206 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Research and Product Development   

วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา   
 STAT 2401 หลักสถิติ และ  

                                                          AGI   3201 การแปรรูปอาหาร 1  
วิวัฒนาการของการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในอดีตจนถึงปจจุบัน  และ

นวัตกรรมในอนาคต  ความสําคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ หลักการใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑใหม การระบุขอกําหนด
ผลิตภัณฑ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ และการทดสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 
AGI 4207 บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Packaging  

                                วิชาบังคบักอน :  ตองเรียนรายวชิา   
                       AGI   1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบือ้งตน  
                                 ความเปนมา จุดประสงค ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิดของ
วัสดุประเภทและคุณสมบัติทางดานกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหารตางๆ 
หลักการพิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุใหเหมาะกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร เครื่องมือและ
หลักการบรรจุหีบหอที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร ฉลากและการโฆษณา การออกแบบภาชนะ
บรรจุ  และระเบียบกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหาร  ฉลาก
โภชนาการ  รหัสผลิตภัณฑ 
 
AGI 4901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3 (3-0-6) 
 Seminar in Food Science and Technology  

ศึกษากรรมวิธีการสืบคนขอมูลแบบตางๆ ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิง
วิชาการ การเรียบเรียงขอมูล วิเคราะหขอมูล ศึกษาและคนควาขอมูลปญหาทางดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร แลวนํามาเรียบเรยีงเสนอรายงานเปนรายบุคคล 
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AGI 4902 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(250) 
 Special Problems in Food Science and Technology  

คนควา ทดลอง และวิจัยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือ
ปญหาที่เกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑอาหาร รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลและเสนอเปน
รายงานภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ 

 
AGI    4903 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 Special Topics in Food Science and Technology  

ความรูความกาวหนาและนวัตกรรมใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร คนควา วิเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปแบบการสัมมนาและรายงาน การอภิปรายและตอบขอ
ซักถามแลวสรุปความรูใหมที่ไดรับ 

 
CHEM  2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental Organic Chemistry  

วิชาบงัคับกอน  :  ตองเรียนรายวชิา   
 CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน  
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประวัติของวิชาเคมีอินทรีย พันธะในสารประกอบ

อินทรีย  ไฮบริไดเซชันของคารบอน การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย  สเตอริโอเคมี  สมบัติทาง
กายภาพ  การเตรียม  ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน  สารประกอบอะโรมาติก และ
สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดตางๆ  สารอินทรียในชีวิตประจําวัน 

 
CHEM 2402 ปฏิบตัิการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1 (0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory  

วิชาบงัคับกอน   : ตองเรียนรายวชิา   
 CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน  
 ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนในทางเคมีอินทรีย  การแยกและการทําให

บริสุทธิ์  การสกัด  การกลั่น  การกรอง  การตกผลึก  และโครมาโทรกราฟ  การวิเคราะหสารอินทรีย
เบื้องตน  การทดสอบหมูฟงกชัน  และการเตรียมอนุพันธของกรดอินทรีย 
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CHEM  2501 เคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental Physical Chemistry  

วิชาบงัคับกอน  :  ตองเรียนรายวชิา    
 CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน และ  

                                                          MATH 1202 คณิตศาสตร 2  
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร  

สมดุลวัฏภาค  จลนศาสตรและเคมีไฟฟา 
 
CHEM 2502 ปฏิบตัิการเคมีเชิงฟสิกสพืน้ฐาน 1 (0-3-2) 
  Fundamental Physical Chemistry Laboratory  

 วิชาบงัคับกอน   : ตองเรียนรายวิชา   
 CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน  
ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของแกส ของแข็งและของเหลว สารละลาย การ

ละลายได   และความรอนที่เกี่ยวของกับการละลาย     การหาความหนืดของสารละลาย   สมบัติ
คอลลิเกทิฟ สมดุลวัฏภาค อุณหพลศาสตรของการละลาย  จลนศาสตร  สภาพนําไฟฟาของ
สารละลายอิเล็กโทรไลต 

 
CHEM 2601 เคมีวิเคราะหพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental Analytical Chemistry  

วิชาบงัคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา   
 CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน  
ศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคนิคเบื้องตนในการวิเคราะห การเก็บตัวอยาง การเตรียม

ตัวอยางกอนการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและขอผิดพลาดจากการทดลอง การวิเคราะห
โดยน้ําหนัก การวิเคราะหปริมาณโดยการไทเทรต ศึกษาปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยา
การตกตะกอน    ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอน   สเปกโทรสโกปเบื้องตน   อัลตราไวโอเลต-
วิสิเบิลสเปกโทรสโกป อะตอมมิกแอบซอรบชันและอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรสโกป  การแยก
และการสกัดดวยวิธีตางๆ 
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CHEM 2602 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะหพื้นฐาน 1 (0-3-2) 
 Fundamental  Analytical Chemistry Laboratory  

วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวชิา   
 CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน  
 ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทางเคมีวิเคราะห การใชเทคนิคเบื้องตนในการ

วิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหปริมาณโดยการไทเทรต 
ศึกษาปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
เชิงซอน การแยกดวยทินเลเยอรโครมาโทรกราฟ     การสกัดแบบแบทช    การวิเคราะหทาง
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป 

 
CHEM  3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 Fundamental Biochemistry  

วิชาบงัคับกอน  :   ตองเรียนรายวชิา   
 CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน และ  

                                                       CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน  
ศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต สมบัติ หนาที่ และบทบาทของเซลล 

และองคประกอบของเซลล กรด-เบส บัฟเฟอรในเซลล  โปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต  ลิพิด 
กรดนวิคลีอิก วิตามิน และ ฮอรโมน การยอย การดดูซึม เมแทบอลิซึม ของคารโบไฮเดรต ลิพิด 
โปรตีน 

 
CHEM 3702 ปฏิบตัิการชีวเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-2) 
 Fundamental Biochemical Laboratory  

วิชาบงัคับกอน  :   ตองเรียนรายวิชา    
 CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน และ  

                                                            CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน  
ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร การทดสอบสมบัติและวิเคราะห

ปริมาณของกรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด และชีวพลังงานของเซลล 
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STAT 2401 หลักสถิติ 3 (3-0-6) 
 Principles  of  Statistics  

ความหมายของสถิติ   ขอบเขตและประโยชนของสถิติ   สถิติที่ ใช ใน
ชีวิตประจําวัน  ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ  หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  ตัวแปร
สุม  คาคาดหมายทางคณิตศาสตร โมเมนต การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม  แบบปวสซง  
และแบบปกติ  การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคาพารามิเตอร  การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย สัดสวน และความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การ
หาสหสัมพันธและการถดถอยเชิงเสนอยางงาย วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการให
เหมาะสมกับแตละวิชาเอก 

 
 
82.3) ประสบการณภาคสนาม 

AGI 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางอตุสาหกรรมอาหาร 1(0-3-2) 
 Preparation for Professional Experience in Food Industry   

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกประสบการณวิชาชีพ
บังคับทางเทคโนโลยีอาหาร เชน ดานอุตสาหกรรมอาหาร ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนรู
ปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระหวาง
การผลิต แลวฝกหัดการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร รูวิธีการใชเครื่องมือดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารทั้งในดานการแปรรูป การวิเคราะห และตรวจสอบคุณภาพ กับรวมถึง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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AGI 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมอาหาร 6(560) 
 Field Experience in Food Industry  

วิชาบังคับกอน  :  ตองเรียนรายวิชา   
 AGI 3801 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีดาน   

                    อุตสาหกรรมอาหาร  
การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือสถาบันการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารหรือเร่ืองที่
ฝกใหมีประโยชนแกการศึกษา การคนควา การแปรรูป การจําหนาย  

 
COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
                                 Cooperative Education Preparation 
       การปฏิบัติการ เตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการ  โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการ
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานใน
องคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหาร
คุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวชิา  
และมีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน    การเขียนรายงาน
โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน   
 
COOP 4801 สหกิจศึกษา 6(560) 
                                Cooperative Education 

วิชาบงัคับกอน  : ตองสอบผานรายวิชา   
 COOP 3801 เตรียมสหกิจศกึษา  

      การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใช
บัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 560  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทําโครงงาน   การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของ
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พนักงานพี่เล้ียง  อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  และเปน
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

96 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลกัสตูร 
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1. ดร. วิศนี สุประดิษฐอาภรณ 
 1.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 1.2ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี 
 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาเอก 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตร 

การอาหารและโภชนาการ) 
วท.ม. 

(วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ด. 
(วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

2537 
 
 

2541 
 
 

2537 
 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
       1.3.1 ผลงานวิจัย 
     วิศนี สุประดิษฐอาภรณ. ผลของอุณหภูมิและโปแทสเซียมซอรเบทที่มีตอ
คุณภาพการเก็บรักษาน้ําสม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2553. 
      วิศนี สุประดิษฐอาภรณ และเรณู ปนทอง. Effect of Nisin on the Keeping 
Quality of Orange Juices cv. Sai Nam Pung and cv. Khieo Wann. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  

2550. 
       วิศนี สุประดิษฐอาภรณ และจิราภา จารุวัฒน. ขันโตกเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา
แกงแคเมืองเชียงใหม. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549.  

1.3.2 ตํารา  หนงัสือ บทความทางวิชาการ 
วิศนี สุประดิษฐอาภรณ.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม, 2550. 

. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการแปรรูปและถนอมผลิตผล
เกษตร. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2549. 
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 1.3.3 ประสบการณการทํางาน 
1.3.3.1 หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน) 
1.3.3.2 อาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2548-ปจจุบัน) 
 
      2. อาจารย เกศินี  อุปลศิลป                                   

 2.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี 
 
 
ปริญญาโท 
 
 
 
ปริญญาเอก 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.ม.  

(วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
- 

2543 
 
 

2549 
 
 
- 

 2.3 ผลงานทางวิชาการ 
       2.3.1 ผลงานวิจัย 
 ไมมี 
 2.3.2 ตํารา  หนังสือ บทความทางวิชาการ  
  เกศินี  อุปลศิลป. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีขนมอบ. เชียงใหม  : 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2552. 
   .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการแปรรูปอาหาร 1. เชียงใหม  :  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2551. 
   .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการแปรรูปอาหาร 2.  เชียงใหม :  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2551. 
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   .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อ. เชียงใหม : 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2550. 
 2.3.3 ประสบการณการทํางาน 
  2.3.3.1 อาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2550-ปจจุบัน) 
  2.3.3.2 คณะอนุกรรมการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
(พ.ศ. 2550-ปจจุบนั) 
 

3. อาจารย อภริดา  รินพล                                  
 3.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี 
 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาเอก 

วท.บ.  
(เทคโนโลยีการ 
พัฒนาผลิตภณัฑ) 

วท.บ.  
 (วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการอาหาร) 
- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
- 

2544 
 
 

2548 
 
 

- 

3.3 ผลงานทางวชิาการ 
3.3.1 ผลงานวิจัย 

อภิรดา รินพล. การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของธัญพืชแทงพลังงานต่ํา
ในบรรจุภัณฑประเภทตางๆ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2550. 

3.3.2 ตํารา  หนงัสือ บทความทางวิชาการ 
อภิรดา รินพล. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหารเบื้องตน. เชียงใหม :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2553. 

.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม. 
เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2552. 

.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการ.  
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เชียงใหม : คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2551. 
3.3.3 ประสบการณการทํางาน 

  3.3.3.1 อาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2549-ปจจุบัน) 

4. ผูชวยศาสตราจารย สุพจน บุญแรง 
 4.1 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี 
 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

ทษ.บ.  
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

- 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- 

2536 
 
 

2540 
- 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
       4.3.1 ผลงานวิจัย 
 Chaiyana, J., Boonraeng, S., and Sinsuwongwat, S. “Isolation and Screening of 
Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria from Fermented Meat Products”. The 19 th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology. October, 9-12. The LC. 5 
Building, Faculty of Science and Technology, Thammasat, Rangsit Thailand.  
 Yasanga, N., Boonraeng, S., and Sinsuwongwat, S. “Screening of Bacteriocin-
Producing Lactic Acid Bacteria from Fermented Vegetable and Fruit  Products”. The 19 th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology. October, 9-12. The LC. 5 
Building, Faculty of Science and Technology, Thammasat, Rangsit Thailand. 
 สุพจน บุญแรง และทิวาวัลย ตะการ. “พฤติกรรมและทัศนคติผูบริโภคตอการ
พัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษาน้ําพริกตาแดง ตําบลดอนแกว 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม”. พิฆเนศวรสาร, ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม, 2548. 
 นวพร ลํ้าเลิสกุล และสุพจน บุญแรง. “การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตถ่ัวเนาอาหาร
หมักพื้นบานภาคเหนือ”. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ปที่ 5 เมษายน, 2545. 
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 4.3.2 ตํารา  หนังสือ บทความทางวิชาการ 
  สุพจน บุญแรง. คุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของผักอินทรียสดพรอม
บริโภค. เชียงใหม :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, แสงศิลป, 
2552. 
            . ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย. เชียงใหม :   

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2552.   
   .การควบคุมคุณภาพอาหาร. เชียงใหม :   

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2547. 
.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการแปรรูปอาหารและการถนอม

อาหาร. เชียงใหม :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2547. 
   .การแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม : หลักความรูพื้นฐานการใชความ
รอน . เชียงใหม :  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2545. 
  สุพจน บุญแรง และ อัตถ อัจฉริยมนตรี. เกษตรอินทรีย ทฤษฎีและการประยุกตใช
สําหรับเกษตรกร. เชียงใหม :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2550. 
 4.3.3 ประสบการณการทํางาน 

4.3.3.1 รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน) 

4.3 .3 .2 รองคณบดี รับผิดชอบงานวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2551-2552) 

4.3.3.3 รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2549-2550) 

4.3.3.4 ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2548-2549) 
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5. อาจารย นรศิรา  วิชิต                                     

 5.1 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ป พ.ศ. สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี 
 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาเอก 

วท.บ.  
(วิศวกรรรมกระบวนการ

อาหาร) 
วท.ม.  

(วิทยาการหลงัการเก็บเกีย่ว) 
- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
- 

2541 
 
 

2548 
 
- 

 5.3 ผลงานทางวิชาการ 
       5.3.1 ผลงานวิจัย 

นริศรา วิชิต. การวิเคราะหผลทางประสาทสัมผัสของกาแฟถั่วเหลือง. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2550. 
 5.3.2 ตํารา  หนังสือ บทความทางวิชาการ 

 นริศรา วิชิต. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวางแผนการทดลองและสถิติท่ี
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร. เชียงใหม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม, 2552. 

  .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  
เชียงใหม : คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2549. 

  .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบตัิการวิศวกรรมอาหาร.  
เชียงใหม : คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2548. 

  .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิศวกรรมอาหาร.  
เชียงใหม : คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2548. 
 5.3.3 ประสบการณการทํางาน 

5.3.3.1 อาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2548-ปจจุบัน) 
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ภาคผนวก ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2550 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) (๗) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ. ๒๕๔๗    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาทีเ่ขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวหรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“สภาวิชาการ”   หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่มีหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 



 

 

105 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลยั” หมายความวา คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม 

 “คณบดี”   หมายความวา คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่นักศึกษาสังกัด 

“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“หัวหนาภาควิชา”  หมายความวา หัวหนาภาควิชาของคณะหรือวิทยาลัยที่
นักศึกษาสังกัด 

“หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาของคณะหรือวิทยาลัยที่
ศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”  หมายคว ามว า อ า จ า ร ย ที่ ไ ด รั บก า รแต ง ตั้ ง โ ด ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 

“อาจารยผูสอน”   หมายความวา อาจารยที่คณะหรือวิทยาลัยมอบหมายให
สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“นักศึกษา”   หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“นักศึกษาภาคปกต”ิ  หมายความวา นักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจ 
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 

“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจําเปนมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 

ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจในการออกคําสั่งและ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินจิฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปญหา 
จากการใชขอบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
ขอ ๗ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคา

ในระดับสูง ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิตทักษะ
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
องคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ และสังคมแหงภูมิปญญา ทั้งนี้คงไวซ่ึง
ความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพแหงสังคม
ทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพของแตละสาขาวิชา 

ขอ ๘ ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหหากมีการ
จัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติหากมีการ
จัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
หนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๓ ภาคการศึกษา ประกอบดวย ๒ ภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูรอน 

การกําหนดและการปรับเปลีย่นวนัเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจดัทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศกึษาตามวรรคหนึง่และวรรคสอง 
แลวแตกรณ ี

กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะหรือ
วิทยาลัย ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง
หนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะกําหนด
วิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย หรือทั้งระบบในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน แตตองสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นและเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ 
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ขอ ๙ การคิดหนวยกิต 
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 

ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๙.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ 
หนวยกิตระบบทวิภาค 

ขอ ๑๐ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 

๑๐.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 

การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามสัดสวนที่
เหมาะสม โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถมี
ทักษะ รูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้ 
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๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 

๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดานที่จัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จํานวนหนวยกิตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนทุกหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร มี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ ใหสูง
กวาที่กําหนดไวได โดยจดัทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาที่มีความรูที่สามารถวัดมาตรฐานไดโดย
จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย

กวา ๑๒๐ หนวยกิต 
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆโดย
ครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี(๕ ป)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา ๑๕๐ หนวยกิต 
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ขอ ๑๒ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยาง
นอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได 

กรณีไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙เรื่อง 
กําหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให
อาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได
อีก ๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 
 

หมวด ๒ 
การรับเขาเปนนักศึกษา 

 
ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓.๓ คุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 
๑๔.๑ ผูสมัครเปนนักศกึษาจะมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยไดขึน้

ทะเบียนผูนั้นเปนนักศกึษาแลว 
๑๔.๒ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 
ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน 

๑๕.๑ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๕.๒ การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 

๑๕.๓ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนการศึกษาภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของสาขาวิชานั้นไดกําหนดไว
เปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไว หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่จะ
สําเร็จการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ํากวา ๙ หนวยกิต 

การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ
ขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบกระเทือนตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนให
ครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

๑๕.๔ นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนทุกครั้ง
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไวจะไมมีสิทธิลงทะเบียน
เรียน 

๑๕.๕ นักศึกษาที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศึกษาคืน 

๑๕.๖ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และมี
หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 

ขอ ๑๖ การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของแตละภาค

การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๑๗ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 
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๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชา และตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห 

๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษา 

ขอ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษา 
๑๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) 

๑๘.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 

๑๘.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๙ ภาคการศึกษา
และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา 

๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
๑๘.๒.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา

ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
๑๘.๒.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา 

และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษา 
๑๘.๓ หลักสตูรปริญญาตรี (๕ ป) 

๑๘.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา 

๑๘.๓.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ สําเร็จการศึกษาไมกอน ๑๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓๐ ภาคการศึกษาการนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาค
การศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

   หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ ๑๙ เวลาเรยีน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวชิาดังกลาวได ในกรณีที่นักศกึษามีเวลาเรียนนอยกวารอย
ละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินจิของคณะกรรมการประจําคณะ 
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ขอ ๒๐ ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลเมื่อส้ินสุดการ
เรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น โดยท่ีคะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ 

ขอ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี ้
    ระดับคะแนน            ความหมาย                  คาระดับคะแนน 

A   ดีเยีย่ม (Excellent)   ๔.๐ 
B+    ดีมาก (Very Good)   ๓.๕ 
B   ดี (Good)    ๓.๐ 
C+   ดีพอใช (Fairly Good)   ๒.๕ 
C   พอใช (Fair)   ๒.๐ 
D+   ออน (Poor)   ๑.๕ 
D   ออนมาก (Very Poor)   ๑.๐ 
F   ตก (Fail)    ๐.๐ 

ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ ดังนี้ 
(๑) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา

ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวา C 
(๒) รายวิชาทีเ่รียนตามหลกัสูตร ยกเวนขอ (๑) ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตอง

ไมต่ํากวา D 
(๓) ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได 

เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นตาม
เกณฑที่กําหนดในหลักสูตรได หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบไดครบตามเกณฑที่
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 

๒๑.๒ ระดับคะแนนที่ไมมีคาระดับคะแนน 
ระดับคะแนน   ความหมาย 
S   เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U   ยังไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 

๒๑.๓ สัญลักษณอ่ืน ๆ 
       สัญลักษณ    ความหมาย 

I   การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
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IP   การศึกษายังไมส้ินสุด (In progress) 
M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
W   การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 
V   เขารวมการศกึษา (Visitor) 
N   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

๒๑.๔ การใหสัญลักษณ 
๒๑.๔.๑ การให A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือ มีผลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน 

(๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๑.๔.๒ การให F นอกเหนือจากขอ ๒๑.๔.๑ จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 

(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙ 
(๒) เมื่อนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย 
(๓) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณีที่ผูสอนไมไดสงผลการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๒๑.๔.๓ การให S และ U จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให

เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ 
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้ 

(๑) รายวิชาทีผ่ลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน S 
(๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจใหไดระดับ

คะแนน U 
(๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษาตอง

ลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน S 
๒๑.๔.๔ การให I จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จและ

นักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนถาไม
ดําเนินการ ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จสิ้นและสงผลการประเมินภายใน
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ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน I 
เปน F หรือ U แลวแตกรณี ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 

๒๑.๔.๕ การให IP จะกระทําไดในกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลและประเมินผลโดยสงผล
การประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไม
เกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน IP
เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

๒๑.๔.๖ การให M จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปลี่ยน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 
หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน M เปน F หรือ Uแลวแตกรณี 

๒๑.๔.๗ การให W จะกระทําไดในกรณตีอไปนี ้
(๑) นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนดการ

เพิ่มถอนรายวิชา และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ 
สัปดาห 

(๒) นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

(๓) นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว แตถูกสั่งใหพักการเรียนในภาค
การศึกษานั้น 

๒๑.๔.๘ การให V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต และสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่อาจารย
ผูสอนกําหนด หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก ซ่ึงจะไดรับ
สัญลักษณ W แทน 

๒๑.๔.๙ การให N จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่สํานกัสงเสริมวิชาการ
และ งานทะเบยีนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตาม 
ประกาศมหาวทิยาลัย 

๒๑.๕ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้ 
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๒๑.๕.๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ ระดับคะแนน S 

๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรยีนจากการศึกษานอกระบบและ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้ 

CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 

CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 

CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการประเมิน
การศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอแฟม
สะสมผลงาน 

ขอ ๒๒ คาระดับคะแนนเฉลี่ย 
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยคิดจาก

รายวิชาที่มีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ ๒๑.๑ ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมปด
เศษ 

๒๒.๑ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คํานวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP M 
และ N ยังไมนํามาคิดคาเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑.๑ 

๒๒.๒ คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คํานวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนและสอบได ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ไดรับผลการศึกษาแลวสําหรับรายวิชาที่
ไดสัญลักษณ I IP M และ N ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับ
คะแนนตาม ขอ ๒๑.๑ 

๒๒.๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับ
หนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

๒๒.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนน
ต่ํากวา C หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทาซึ่งระบุไวในหลักสูตร ใหนับหนวยกิตและ คา
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนที่ดีที่สุด 
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หมวด ๕ 
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก 

 
ขอ ๒๓ การลา 

๒๓.๑ การลาปวย ลากิจ ที่รวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 

๒๓.๒ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลาเรียน 
และสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ 

ขอ ๒๔ การลาพักการศึกษา 
๒๔.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาดวยเหตุผลความจําเปนแลวแต

กรณี โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
๒๔.๒ การลาพักการศึกษา กระทําไดคร้ังละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษาถาจําเปนตอง

ลาพักการศึกษาตอ ใหยื่นคํารองใหม 
๒๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนักศึกษา 
ขอ ๒๕ การลาออก 

การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๖ 
การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษา 

 
ขอ ๒๖ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 

การเปลี่ยนประเภทนักศกึษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๒๗ การโอนยายสาขาวชิา 

๒๗.๑ การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงือ่นไขของสาขาวิชาที่รับ
โอนยาย 

๒๗.๒ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอืน่ใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
๒๗.๒.๑ นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นไดตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม และไดเรียน
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ตามแผนการเรียนที่กําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ หรือไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน 

๒๗.๒.๒ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๗.๒.๓ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอืน่ใหอยูในดุลพินิจของสาขาวิชา 
ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด พจิารณาอนุมัต ิ

๒๗.๓ การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการ
โอนยายสาขาวิชา 

๒๗.๔ เมื่อนักศึกษาไดโอนยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวทั้งหมดจะ
นาํมาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย 

ขอ ๒๘ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
๒๘.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูที่มีคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้

๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓ 
๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลยั 

รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน 
๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดบั 

คะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
๒๘.๒ การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา 

หัวหนาภาควชิา และคณบดคีณะที่จะรับโอนยาย 
๒๘.๓ การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมเีวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา

หนึ่งปการศกึษา การนับเวลาที่ใชในการศกึษาใหเปนไปตามขอ ๑๘ โดยใหนับระยะเวลา 
การศึกษา ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 

 
ขอ ๒๙ รายวิชาที่จะนํามาเทยีบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคย 

ศึกษา ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวัน 
สําเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา ฝกอบรม หรือ 
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มีประสบการณ 
ขอ ๓๐ ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๓๐.๑ ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา 
๓๐.๒ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม 
๓๐.๓ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 
๓๐.๔ เปลี่ยนสภาพของประเภทนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๑ เงื่อนไขในการเทยีบโอนผลการเรียน 
๓๑.๑ ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนสภาพ ตามขอ ๔๐.๑ 
๓๑.๒ การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจํากัด

จํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน 
ขอ ๓๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวน การเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๓๒.๒ ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนวยงานที่
มหาวิทยาลัยรับรอง 

๓๒.๓ ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยหรือ
จากประสบการณการทํางาน 

ขอ ๓๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน 
๓๓.๑ เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
๓๓.๒ เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝก

อาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

๓๓.๓ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภาหา
วิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมดโดยไมนําเงื่อนไข
ขอ ๒๙ และ ๓๓.๑ มาพิจารณา 

๓๓.๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมแลวตองไมเกิน
สามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๓.๕ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ใหบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน
ของนักศึกษา โดยใชสัญลักษณตามขอ ๒๑.๕ ในชองระดับคะแนน สําหรับผูที่ไดรับการยกเวนการ
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เรียนตามขอ ๓๓.๓ ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไม
ตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ขอ ๓๔ ผูที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๕ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเวน
การเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

๓๕.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ภาค
การศึกษาปกติ 

๓๕.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ภาค
การศึกษา 

๓๕.๓ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ ๓๐.๑ ใหนับจํานวนภาค
การศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคยศึกษา
และมีผลการเรียน 

ขอ ๓๖ การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๗ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน 

ขอ ๓๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนและ
การยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ ๓๙ ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมแตผูที่
ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 

หมวด ๘ 
การพนสภาพนักศึกษา 

 
ขอ ๔๐ นักศึกษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี ้

๔๐.๑ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา 
ขอใดขอหนึ่ง โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาที่กําหนดใหประเมิน ทั้งนี้การนับจํานวนภาคการศึกษาใหนับทั้งภาคการศึกษาที่มีการลา
พักการศึกษาดวย ดังนี้ 
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๔๐.๑.๑ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ินภาคการศึกษาที่ ๓ 
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๒ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๗๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ินภาคการศึกษาที่ ๖ 
สําหรับ นักศึกษา ภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๓ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือ
ส้ินภาคการศึกษาที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๔ ระดับปริญญาตรี (๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา
๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และที่ ๑๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส้ินภาคการศึกษาที่ 
๒๔ และที่ ๒๗ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๕ ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา 
๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือส้ินภาค
การศึกษาที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๙ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๔๐.๑.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐ 

๔๐.๑.๗ มีสภาพการเปนนักศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษากําหนดใน
ขอ ๑๘ 

๔๐.๑.๘ ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ย ตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคา
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ ถาใช
ระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดไวและไดคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาตองพนสภาพ 

๔๐.๒ สําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญา 
๔๐.๓ ตาย 
๔๐.๔ ลาออก 
๔๐.๕ กระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนสภาพ

การเปนนักศึกษา 
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หมวด ๙ 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา 

 
ขอ ๔๑ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 

๔๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๔๑.๑.๑ ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด

เฉพาะ โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ 
คะแนน และ ไมมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ 

๔๑.๑.๒ มีระยะเวลาในการศึกษาเปนไปตามขอ ๑๘ 
๔๑.๑.๓ มีความประพฤติดี 
๔๑.๑.๔ ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 
๔๑.๑.๕ ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๔๑.๑.๖สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

๔๑.๒ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 
๔๑.๒.๑ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑ตองยืน่

คํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนดมิฉะนั้นอาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๒.๒ กรณีที่นักศึกษายังไมขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ดวยมีความ
ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติตอ
มหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห กอนการสอบปลายภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับ
ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแลวตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 

๔๑.๒.๓ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑แต
มิไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑.๒ (๑) และไมไดขออนุมัติ
ลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภา 
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ 
เปนนกัศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

ขอ ๔๒ การใหปริญญา 
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อ

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให 
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา 
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ขอ ๔๓ การใหปริญญาเกียรตินิยม 
๔๓.๑ ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับปริญญาตรี (๔ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับปริญญาตรี 
(๕ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)นักศึกษา
ภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี (๔ ป) หรือมีระยะเวลา
ศึกษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี(๕ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาค
การศึกษาสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

๔๓.๑.๒ สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตาม
ขอ ๔๓.๑ (๑) 

๔๓.๑.๓ ไมมีรายวิชาใดที่เคยไดระดับคะแนน U หรือต่ํากวา C 
๔๓.๒ นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 

๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป 
๔๓.๓ นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 

๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ 
๔๓.๔ ในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม

อันดับ ๑ ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๓.๕๐ 
และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 
๓.๕๐ กรณีไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยแตละ
แหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

๔๓.๕ นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๔๓.๖ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการใหปริญญา
เกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ ๔๔ ช่ือปริญญา ใหใชช่ือปริญญาตามที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราช
กฤษฎีกาหรือกรณีที่ยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนด
ช่ือปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวด ๑๐ 
อาจารยท่ีปรึกษา 

 
ขอ ๔๕ อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
๔๕.๑ ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร 
๔๕.๒ ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
๔๕.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปล่ียนแปลงรายวิชาจากที่กําหนด

ในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน
ในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา 

๔๕.๔ วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
๔๕.๕ พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง 
๔๕.๖ ดานคุณธรรม จริยธรรม การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ

นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
๔๕.๗ รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัยที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษากระทําความผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนา
สาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในการ 
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป 

 
หมวด ๑๑ 

การประกันคณุภาพของหลกัสูตร 
 

ขอ ๔๖ การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใหมีการติดตามและควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แตละสาขาวิชา 

ขอ ๔๗ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 

ขอ ๔๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได ใหเสนอตอสภาวิชาการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนกรณีไป 
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บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๔๙ นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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  คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

   ท่ี    ๒๗ / ๒๕๕๒ 
     เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
...................................................... 

 
 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จและประกาศใชได  ใน
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางหมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาเอกและกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ) 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยใหมีหนาที่
นําขอมูลพื้นฐานจากการจัดเวทีประชาคม การสังเคราะหงานวิจัยสถาบันและผลการประเมิน
หลักสูตรมายกรางหลักสูตร  ปรับปรุงหลักสูตรฉบับรางใหสมบูรณแลวสงตนฉบับหลักสูตรให
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อดําเนินการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ  ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยศุภชัย ศรีธิวงค  ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยทิพยา    สิงหลักษณ        รองประธานกรรมการ 

 ๓. รองศาสตราจารย ดร. สุรีย   นานาสมบัต ิ ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เมธนิี   เหวซ่ึงเจริญ ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยอุมาพร   ศิริพินทุ  ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน   บุญแรง  กรรมการ 

 ๗. อาจารยอภิรดา    รินพล  กรรมการ 

 ๘. อาจารยอภิชญา    ทองทับ  กรรมการ 
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 ๙. อาจารยนักสิทธิ์    ปญโญใหญ กรรมการ 

 ๑๐. อาจารยเกศนิ ี  อุปลศิลป  กรรมการ 

 ๑๑. อาจารย ดร.วิศนี  สุประดิษฐอาภรณ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.อาจารยนริศรา  วิชิต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ส่ัง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

 
      (รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยศุภชัย  ศรีธิวงค) 
                                                                                คณบดี คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
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  คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

   ท่ี    ๓๒ / ๒๕๕๒ 
     เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
...................................................... 

 
 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จและประกาศใชได  ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยใหมีหนาที่ใหความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับรางและปรับปรุงหลักสูตรฉบับรางใหสมบูรณแลวสง
ตนฉบับหลักสูตรใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยศุภชัย ศรีธิวงค  ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยทิพยา    สิงหลักษณ        รองประธานกรรมการ 

 ๓.  รองศาสตราจารย ดร. สงวนศร ี  เจริญเหรียญ ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. รองศาสตราจารยรัตนา   อัตตปญโญ ผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน   บุญแรง  กรรมการ 

 ๖. อาจารยเกศนิ ี    อุปลศิลป กรรมการ 

 ๗. อาจารยอภิรดา    รินพล  กรรมการ 

 ๘. อาจารยอภิชญา    ทองทับ  กรรมการ 

 ๙. อาจารยนักสิทธิ์    ปญโญใหญ กรรมการ 
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 ๑๐. อาจารย ดร.วิศนี  สุประดิษฐอาภรณ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. อาจารยนริศรา  วิชิต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ส่ัง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

 
 
      (รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยศุภชัย  ศรีธิวงค) 
                                                                                คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

 




