
รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ผู้เข้าประชุม   

1. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค ำไทย   ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ. ดร.สุทธิรำ    สุทธสุภำ   กรรมกำร 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมกำร 
4. ผศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมกำร 
5. รศ.ดร.พรชัย   รำชตนะพันธุ์  กรรมกำร 
6. อ.ดร.ลินดำ    ถิรภัทรพันธ์  กรรมกำร 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมกำร 
8. นำยวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมกำร 
9. นำงสำววลัยลักษณ์  แหลงค ำ   กรรมกำร 
10. นำงสุดำลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขำนุกำร 
   

ผู้ไม่เข้าประชุม 
  - 
 
เริ่มประชุมในเวลา  09.00  น. 
 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ TCAS 2563 
รอบท่ี 1 portfolio (เสำร์ที่ 11 มค 63 07.30 น. ห้องประชุม 1-4 สนง คณะ) 

ผศ. ดร. สุฐพัศ ค ำไทย และ ผศ. ดร. สุทธิรำ สุทธสุภำ 
รอบท่ี 2 โควตำ (เสำร์ที่ 18 เมย 63 07.30 น. หอประชุมคณะฯ) 

ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ และ ผศ. ดร. สุทธิรำ สุทธสุภำ 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน (พุธที่ 13 พค 63 07.30 น. หอประชุมคณะฯ) 

รศ. ดร. พรชัย รำชตนะพันธุ์ และ ผศ. ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
รอบท่ี 4 admission (จันทร์ที่ 1 มิย 63 07.30 น. หอประชุมคณะฯ) 

อ. ดร. เปรม ทองชัย และ อ. ดร. ลินดำ ถิรภัทรพันธ์ 
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (เสำร์ที่ 13 มิย 63 07.30 น. ห้องประชุม 1-4 สนง คณะ) 

ผศ. ดร. สุฐพัศ ค ำไทย, อ. ดร. เปรม ทองชัย และ  
ผศ. ดร. สุทธิรำ สุทธสุภำ 

1.2 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (อว 8392(3)/ว1497 ลว. 18 ตค  
2562 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปถึงเดือนกรกฎำคมของปีถัดไปให้เบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือนสิงหำคมของปีนั้น ส ำหรับช่วงสิ้นปีงบประมำณ ให้ส่งใบส ำคัญกำรตั้งหนี้เบิกจ่ำยเฉพำะหลักฐำนกำรจ่ำยของ
เดือนสิงหำคม – กันยำยน ทั้งนี้ในกำรบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. กำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ือคืนเงินทดรองหมุนเวียนของส่วนงำน ให้ส่วนงำนรวบรวมหลักฐำนที่
เบิกจ่ำยจำกกองทุน แผนงำน งำน/โครงกำรและงบรำยจ่ำยเดียวกันจัดท ำใบส ำคัญกำรตั้ง
หนี้ใบเดียวกัน และกำรตั้งหนี้แต่ละครั้งไม่ควรน้อยกว่ำ 500 บำท 
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2. เมื่อด ำเนินงำนตำมโครงกำร และ/หรือใช้จ่ำยเงินตำมแผนกำรด ำเนิงำนแล้ว ขอให้ส่วนงำน
รีบด ำเนินกำรบิกจ่ำยโดยเร็ว เพื่อให้กำรบริหำรงินทดรองหมุนเวียนของส่วนงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วย –ในที่ประชุมรับทรำบ 
1.3 กำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ  

- ก ำหนดรับสมัคร(รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน – 27 ธันวำคม 2562  
- สอบสัมภำษณ์ วันที่ 10 มกรำคม 2563 เวลำ 11 – 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 

คณะฯ  
ที่ประชุมแจ้งหำกไม่มีผู้มำสมัครให้ยกเลิกวันสัมภำษณ์ 

1.4 ประกำศคณะอุตสำหกรรมเกษตร เรื่อง ก ำหนดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำอุตสำหกรรม 
เกษตร ประจ ำปี 2562 - 2563 (เอกสำรแนบ) -ในที่ประชุมรับทรำบ 

1.5 ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2563 -เอกสำรแนบ 
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร (13.30 น.),  
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (13.30 น.),  สภำวิชำกำร (13.30 น.),  
สภำมหำวิทยำลัย (09.30 น.) -ในที่ประชุมรับทรำบ 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 2.1 รับรองกำรรำยงำนประชุมเม่ือวันที่ 8 ตุลำคม 2562 และรำยงำนกำรประชุมสำขำวิชำ แจ้งเวียนให้
กำรรับรองทำง e-mail 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 กรอบระยะเวลำกำรเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชำ ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2563 ก ำหนดเสนอเอกสำรมำยังส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือตรวจสอบ ภำยในวันที่ 31 
มกรำคม 2563 ก ำหนดเสนอคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในกำร
ประชุมเดือนเมษำยน 2562 (ตำมก ำหนดประชุมประจ ำปี 2563) กำรเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชำใหม่และ
ปรับปรุงกระบวนวิชำจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 
เดือน  

-จะมีกระบวนวิชำระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ที่ต้องกำรปรับปรุง/เปิดใหม่ หรือไม่? 
   
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 ที่ประชุมพิจำรณำกำรตัดเกรดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 14 
กระบวนวิชำ และระดับบัณฑิตศึกษำ (ป.โท) จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ โดยใช้วิธีตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
 กระบวนวิชำ 603211 หลักกำรบรรจุ นักศึกษำได้รับอักษร F 22 คน ท ำข้อสอบไม่ได้  W 21 คน  

ทุจริตรอบสอบสวน 1 คน 
กระบวนวิชำ 603321 วัสดุในกำรบรรจุ นักศึกษำได้รับอักษร F 1 คน ท ำข้อสอบไม่ได้ ไม่เข้ำเรียน 
กระบวนวิชำ 603332 กระบวนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์  นักศึกษำได้รับอักษร F 2 คน ท ำข้อสอบไม่ได้  
กระบวนวิชำ 603421 กระบวนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์  นักศึกษำได้รับอักษร F 7 คน ท ำข้อสอบไม่ได้ 
กระบวนวิชำ 603441 วัสดุในกำรบรรจุ นักศึกษำได้รับอักษร F 1 คน ท ำข้อสอบไม่ได้ ไม่เข้ำเรียน 
กระบวนวิชำ 603496 วัสดุในกำรบรรจุ นักศึกษำได้รับอักษร W 1 คน  
กระบวนวิชำ 603497 สัมมนำ ได้รับอักษร  U จ ำนวน 2 คน  
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กระบวนวิชำ 603499 โครงงำนวิจัย นักศึกษำได้ล ำดับขั้น U 2 คน (นักศึกษำค้ำงชั้น 1 คน และชั้นปีที่ 
4 1 คน) 

 4.3 วิชำเอกเลือกชั้นปีที่ 3 (นศ. รหัส 60+59) เทอม1/62 ไม่เปิด จะเปิดให้เทอม 1/63        
               (603494, 603495, 603496, 603422, 603424) 
 4.4 แผนด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2564 – 2565 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
บรรจุ (ข้อ 1-14 ตำมเอกสำรแนบ) ที่ประชุมขอให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนแผนกำรศึกษำ/โครงสร้ำง
หลักสูตร และวิชำเอกเลือกจะเพ่ิมทำงด้ำนนวัตกรรม ทำงด้ำนบริหำร หรืออำจจะเป็นวิชำโทเพ่ิมเอกเลือกของ
สำขำด้ำนบริหำร กำรตลำด วิศวอุตสำหกำร เศรษฐศำสตร์ โลจิสติกส ์ ทั้งนี้ในทีป่ระชุมให้ไปศึกษำหำข้อมูล
เกี่ยวกับวิชำโทก่อน 
 4.5 กำรทบทวนแผนอัตรำก ำลังพนักงำนมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2563 - 2564 จ ำนวน 1 อัตรำ  
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ ได้รับจัดสรรปี2564  อัตรำสำยวิชำกำร จ ำนวน 1 อัตรำ เลขที่ประจ ำต ำแหน่ง  
  -ระบุเงื่อนไขต ำแหน่งอำจำรย์ พร้อมแต่งตั้งคกก.ด ำเนินกำรคัดเลือก และแจ้งบุคคลประกำศรับ
สมัคร  
ที่ประชุมมีมติใช้เงื่อนไขเดิม 
 4.6 เงินบริจำคเพ่ือจัดหำวัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ ส ำหรับสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ จ ำนวน 
14,200 บำท (เงินใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ชัดเจน ควรด ำเนินกำรใช้ให้เสร็จโดยไว) 
  ที่ประชุมมีมติให้ใช้จัดซื้อหำวัสดุอุปกรณ์แลปกำรเรียนกำรสอน 
 4.7 เงินบริจำคทุนกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ จ ำนวน 15,000 บำท 
   ที่ประชุมมีมติให้แบ่งเป็น 3 ทุน ๆละ 5,000 บำท เงื่อนไขกำรรับทุนเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 
1-4 ที่ขำดแคนทุนทรัพย์ มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 2.00 ขึ้นไป ให้เขียนเรียงควำมประวัติให้ พร้อมติดรูปถ่ำยที่พักอำศัย
จริงของตนเอง คณะกรรมกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์ในสำขำวิชำทุกคน 
 4.8 กิจกรรม Campus Recruitment บริษัทสยำมทบพันแพคเกจจิ้ง วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 
13 – 16.30 น.  

- หลักสูตรแนะแนวทำงสัมภำษณ์งำนและแนวทำงประกอบอำชีพให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 
จ ำนวน 30 นำที  

  เริ่มเวลำ13 -13.30 น. 
- กิจกรรม workshop ส ำหรับกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดำษให้แก่นิสิต และให้นักศึกษำลง

มือปฎิบัติกำรออกแบบ 
   บรรจุภัณฑ์ด้วยกระดำษจริง ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 จ ำนวน 3 ชั่วโมง เริ่มเวลำ 13.30-

16.30 น. สถำนที่ขอใช้ที่สำขำวิชำ  
- โครงกำรทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 ที่เรียนดี ขำดแคลน จ ำนวน 1 ทุน ทำงบริษัทฯ 
ขอให้ทำงสำขำวิชำด ำเนินกำรคัดเลือกนักศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์ก่อน แล้วทำงบริษัทจะเรียก
สัมภำษณ์นักศึกษำในช่วงเวลำ workshop 

- โครงกำรรับนักศึกษำฝึกงำน และฝึกสหกิจ ให้นักศึกษำยื่นใบสมัครในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 
2563 ทำงบริษัทจะพิจำรณำแจ้งผลภำยหลัง 

ที่ประชุมแต่งตั้งคกก.คัดเลือก เป็นอำจำรย์ในสำขำวิชำ ทุกคน ประกำศเงื่อนไขกำรรับ
ทุนเรียนดี ขำดแคลนทุนทรัพย์ ให้ผู้ยื่นรับทุนเขียนเรียงควำมประวัติส่วนตัว พร้อมติดรูปถ่ำยที่
พักอำศัยด้วย 

 4.9 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ  ผ่ำน เกณฑ์กำรประเมิน CMU 
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

ณ  ห้อง2-302  ชั้น 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
 

ผู้เข้าประชุม   
1. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค ำไทย   ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ. ดร.สุทธิรำ    สุทธสุภำ   กรรมกำร 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมกำร 
4. ผศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมกำร 
5. รศ.ดร.พรชัย   รำชตนะพันธุ์  กรรมกำร 
6. อ.ดร.ลินดำ    ถิรภัทรพันธ์  กรรมกำร 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมกำร 
8. นำงสุดำลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขำนุกำร 
    

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. นำยวรพงษ์    ทับรัตน์   ติดคุมแลป 

2. นำงสำววลัยลักษณ์  แหลงค ำ   ติดคุมแลป 
 

เริ่มประชุมในเวลา  13.00  น. 
 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 - 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 สืบเนื่องจำกวำระที่ 1.1 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 ขอแก้ไขรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
TCAS 2563 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน (พุธที่ 13 พค 63 07.30 น. หอประชุมคณะฯ) 

รศ. ดร. พรชัย รำชตนะพันธุ์ และ ผศ. ดร. สุฐพัศ ค ำไทย 
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (เสำร์ที่ 13 มิย 63 07.30 น. ห้องประชุม 1-4 สนง คณะ) 

ผศ. ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ, อ. ดร. เปรม ทองชัย และ  
ผศ. ดร. สุทธิรำ สุทธสุภำ 

3.2 สืบเนื่องจำกวำระที่ 4.10 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับปริญญำโท หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ  ผ่ำน เกณฑ์
กำรประเมนิ CMU 

- คกก. QA ระดับหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทรำบและพิจำรณำผลกำร
ประเมินเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อไป ซึ่งที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรได้ถำมถึงขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรทวนสอบมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบหรือไม่ 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว เนื่องจำกกำรทวนสอบเป็นกำรด ำเนินกำรระดับคณะควรจะเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมกำรวิชำกำรเพ่ือด ำเนินกำร 
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 14 มกราคม 2563 

ณ  ห้อง2-302  ชั้น 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
 

ผู้เข้าประชุม   
1. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค ำไทย   ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ. ดร.สุทธิรำ    สุทธสุภำ   กรรมกำร 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมกำร 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมกำร 
5. รศ.ดร.พรชัย   รำชตนะพันธุ์  กรรมกำร 
6. อ.ดร.ลินดำ    ถิรภัทรพันธ์  กรรมกำร 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมกำร 
8. นำงสุดำลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขำนุกำร 
    

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. นำยวรพงษ์    ทับรัตน์   ติดคุมแลป 

2. นำงสำววลัยลักษณ์  แหลงค ำ   ติดคุมแลป 
 

เริ่มประชุมในเวลา  13.00  น. 
 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 สำขำวิชำได้รับเงินบริจำคสนับสนุนกำรศึกษำส ำหรับสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ จ ำนวน 40,000 
บำท 

1.2 สอบสัมภำษณ์ TCAS 2563 (รอบที ่1) เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2563 ที่ผ่ำนมำสำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรบรรจุ มีจ ำนวนผู้สอบสัมภำษณ์ 2 คน 

1.3 ก ำหนดสอบสัมภำษณ์ทุนกำรศึกษำประจ ำปี 2562 ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 

1.4 ก ำหนดจัดกิจกรรรมโครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์ฯ ครั้ง 1 วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ณ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรบรรจุ 

1.5 ก ำหนดจัดกิจกรรมโครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2 (ท ำบุญ+รับน้องใหม่) หลังขึ้นดอยแล้ววันที่ 
25 กรกฎำคม 2563 

1.6 ก ำหนดประชุมตัดเกรดสำขำวิชำ ภำคเรียนที่ 2/2563 (Final) วันที่ 7 พฤษภำคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 คณะอุตสำหกรรมเกษตร (ประชุมตัดเกรดส ำนักวิชำ วันที่ 7 พฤษภำคม 2563 เวลำ 
13.30 น. และประชุม คกก.บริหำรคณะ วันที่ 8 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 

1.7 ก ำหนดสอบสัมภำษณ์รับเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ วันที่ 8 
พฤษภำคม 2563 เลำ 09.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุม วันที่ 24 ธันวำคม 2562 และ วันที่ 14 มกรำคม 2563 
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ส านักงานคณะ 
 

ผู้เข้าประชุม   
1. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค ำไทย   ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ. ดร.สุทธิรำ    สุทธสุภำ   กรรมกำร 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมกำร 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมกำร 
5. ผศ. ดร.ลินดำ   ถิรภัทรพันธ์  กรรมกำร 
6. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมกำร 
7. นำงสุดำลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขำนุกำร   
    

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. รศ. ดร.พรชัย   รำชตนะพันธุ์  เดินทำงไปรำชกำร 
 2. นำยวรพงษ์    ทับรัตน์   ติดคุมสอบ 

3. นำงสำววลัยลักษณ์  แหลงค ำ   ติดคุมสอบ 
 

เริ่มประชุมในเวลา  13.30  น. 
 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เกณฑ์กำรคิดภำระงำนอ่ืนๆ จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมของส ำนักวิชำฯ พิจำรณำจำก
ระยะเวลำและปริมำณ ของคณำจำรย์ นักวิทยำศำสตร์ และพนักงำนปฏิบัติงำน ดังนี้ 
- หัวหน้ำโครงกำร 1.0 ชม.ท ำกำร/สัปดำห์ ส ำหรับโครงกำรระยะยำว(> 3 เดือน) 

          0.5 ชม./สัปดำห์ ส ำหรับโครงกำรระยะสั้น (<3 เดือน) 
      - คณะท ำงำน 0.4 ชม.ท ำกำร/สัปดำห์สัปดำห์ ส ำหรับโครงกำรระยะยำว(> 3 เดือน) 

0.2 ชม./สัปดำห์ ส ำหรับโครงกำรระยะสั้น (<3 เดือน) 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 2.1  รับรองกำรรำยงำนประชุมเม่ือวันที่ 24 ธันวำคม 2562 และรำยงำนกำรประชุมสำขำวิชำ วันที่ 14 
มกรำคม 2563  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ ต ำแหน่งเลขท่ี E2800058 
ปรับแก้ไขตำมมติที่ประชุมส ำนักวิชำฯ เมือวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 ดังนี้ 
1. คุณวุฒิปริญญำเอกทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรบรรจุ หรือสำขำอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
2. มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ/บรรจุภัณฑ์ฉลำด หรือมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรจัดกำร
อุตสำหกรรม กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (supply chain management) 
กำรจัดกำรนวัตกรรมและกระบวนกำรผลิตที่เก่ียวข้องกับกำรบรรจุและบรรจุภัณฑ์ พลวัตรกำรบรรจุ (dynamic) 
ระบบกระบวนกำรผลิตแบบอัตโนมัติ (automation) หรือ มีประสบกำรณ์ในภำคอุตสำหกรรม หรือ โลจิสติกส์ 
(logistics) 
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วาระท่ี 4.3 ปรับแผนการศึกษา 2563 
แผนการศึกษา ชั้นปีท่ี 1 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

               หน่วยกติ 

001101 ม.อ.   101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1        

 Fundamental English 1    

3(3-0-6) 

953111 ศท .วว.  

SE 

111 ซอฟแวรส์ าหรับชีวิตประจ าวัน 

Software for Everday Life 

3(3-0-6) 

050100 ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย 

Usage of the Thai Language 

3(3-0-6) 

203111   ว.คม. 111 เคม ี1  

Chemistry  1                                

3(3-0-6) 

203115 ว.คม. 115 ปฏบัิติการเคมี 1           

Chemistry Laboratory 1                       

1(0-3-0) 

206103   ว.คณ. 103 แคลคูลัส 1  

Calculus 1                                 

3(3-0-6) 

211100 ว.ชท. 

BCT 

100 

100 

กินด ี: การมชีีวิตท่ีดีขึ้นและการป้องกันโรค 

Eating Well: Better Living and Disease Prevention 

3(3-0-6) 

   รวม 19 

 

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

 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

                    หน่วยกติ 

001102 ม.อ.   102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2       

Fundamental English 2    

3(3-0-6) 

206104   ว.คณ. 104 แคลคูลัส 2       

Calculus 2                           

3(3-0-6) 

602120   อ.ทช. 120 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งต้น  

Preliminary Agro-Industrial Microbiology           

3(3-0-6) 

602121  อ.ทช. 121 ปฏบัิติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น   

Preliminary Agro-Industrial Microbiology Laboratory 

1(0-3-0) 

140104 ร.ท. 

GP 

104 

104 

การเป็นพลเมือง 

Citizenship 

3(3-0-6) 

703103   บธ.กจ. 

  MGMT 

103 

103 

การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบือ้งต้น     

Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

95110 ศท.อ. 

ANI 

100 

100 

ชีวิตสมัยใหมก่ับแอนนิเมชัน 

Modern Life and Animation 

3(3-0-6) 

                                            รวม 19 
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

ณ ห้อง PKT 2-301 ชั้น 3 อาคาร 2 
ผู้เข้าประชุม   

1. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค ำไทย   ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ. ดร.สุทธิรำ    สุทธสุภำ   กรรมกำร 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมกำร 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมกำร 
5. ผศ. ดร.ลินดำ   ถิรภัทรพันธ์  กรรมกำร 
6. รศ. ดร.พรชัย  รำชตนะพันธุ์       กรรมกำร(Zoom) 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมกำร 
8. นำยวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมกำร 
9. นำงสำววลัยลักษณ์  แหลงค ำ   กรรมกำร 
10. นำงสุดำลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขำนุกำร   
    

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 -   

 
เริ่มประชุมในเวลา 13.00  น. 
 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 - 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

-  
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 ที่ประชุมพิจำรณำกำรตัดเกรดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 11 
กระบวนวิชำ และระดับบัณฑิตศึกษำ (ป.โท) จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ โดยใช้วิธีตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
 กระบวนวิชำGE 603200 บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจ ำวัน นักศึกษำได้รับอักษร W 4 คน 
 กระบวนวิชำ 603231 มำตรฐำนและกฏหมำยกำรบรรจุ นักศึกษำได้รับอักษร W 1 คน  

กระบวนวิชำ 603321 วัสดุในกำรบรรจุ นักศึกษำได้รับอักษร F 1 คน ท ำข้อสอบไม่ได้ ไม่เข้ำเรียน 
กระบวนวิชำ 603333 กำรทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์  นักศึกษำได้รับอักษร F 3 คน ท ำข้อสอบไม่ได้  
กระบวนวิชำ 603441 วัสดุในกำรบรรจุ นักศึกษำได้รับอักษร F 3 คน ท ำข้อสอบไม่ได้ ไม่เข้ำเรียน 
กระบวนวิชำ 603499 โครงงำนวิจัย นักศึกษำได้ล ำดับขั้น P 3 คน (นักศึกษำค้ำงชั้นรหัส 57 1 คน และ 

ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 2 คน) โดยนักศึกษำที่ได้รับอักษร P จะต้องด ำเนินกำรท ำโครงกำรวิจัยและแก้ไขล ำดับขั้นให้
แล้วเสร็จ ภำยในภำคเรียนที่ 1ปีกำรศึกษำ 2563 

กระบวนวิชำ 603892 สัมมนำ 2 ระดับบัณฑิตศึกษำ นักศึกษำได้รับอักษร U 1 คน เนื่องจำกนักศึกษำมี 
ควำมรู้และเข้ำใจในงำนของตนเองไม่มำกพอในกำรน ำเสนองำนและตอบค ำถำมไม่ได้  

4.2  กำรแบ่งภำระงำนสอนของคณำจำรย์ปีกำรศึกษำ 2563 ทีป่ระชุมได้พิจำรณำแบ่งภำระงำนสอนดังนี้ 
ภำระงำนสอนระดับปริญญำตรี 
ภำคเรียนที่ 1 /2563  
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- กระบวนวิชำ 603211 หลักกำรบรรจุ เนื่องจำกกระบวนวิชำนี้เป็นวิชำเอกบังคับส ำหรับนักศึกษำ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ และวิชำเลือกบังคับส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีพัฒนำผลิตภัณฑ์ ในที่
ประชุมจึงมีมติให้อำจำรย์ทุกท่ำนช่วยสอนคนละ 2 หัวข้อ โดยมีผศ.ดร.สุทธิรำ สุทธสุภำ เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชำำ 

- กระบวนวิชำ 603322 วัสดุธรรมชำติเพ่ือกำรบรรจุ  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.สุฐพัศ ค ำไทย (บรรยำย/แลป) 

- กระบวนวิชำ 603332 กระบวนกำรผบิตบรรจุภัณฑ์  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.ลินดำ ถิรภัทรพันธ์ 

- กระบวนวิชำ 603352 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน อำจำรย์ ดร.เปรม ทองชัย (บรรยำย/แลป) 

- กระบวนวิชำ 603371 กำรตลำดในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 

- กระบวนวิชำ 603421 วัสดุอ่อนตัวส ำหรับกำรบรรจุ 
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน รศ.ดร.พรชัย รำชตนะพันธุ์ 

- กระบวนวิชำ 603441 เครื่องจักรส ำหรับกำรบรรจุ  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

- กระบวนวิชำ 603453 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2  
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน อำจำรย์ ดร.เปรม ทองชัย (บรรยำย/แลป) 

- กระบวนวิชำ 603456 บรรจุภัณฑ์อำหำร         
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ (บรรยำย) และผศ.ดร.สุทธิรำ สุทธสุภำ 
(แลป) 

- กระบวนวิชำ 603471 กำรจัดกำรกระบวนกำรบรรจุ      
- ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 
- กระบวนวิชำ 603493 กำรฝึกงำน ในภำคเรียนที่ 1/2563 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบกำรท ำ

โครงงำนวิจัย 1 แทนกำรไปฝึกงำน/สหกิจศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผศ.ดร.สุทธิรำ 
สุทธสุภำ และคณำจำรย์ 

- เปิดกระบวนวิชำเอกเลือก 603494 หัวข้อเลือกสรรในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 1   
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.สุฐพัศ ค ำไทย 

- เปิดกระบวนวิชำ 603495 หัวข้อเลือกสรรในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 2  
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.สุทธิรำ สุทธสุภำ 

- กระบวนวิชำ 603497 สัมมนำ  
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผศ.ดร.ลินดำ ถิรภัทรพันธ์ และคณำจำรย์ แบ่งกลุ่มนักศึกษำ
จ ำนวน 2 คน : อำจำรย์ 1 คน  

- ปิดกระบวนวิชำเอกเลือก  603496 : หัวข้อเลือกสรรในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 3 
ภำคเรียนที่ 2/2563  

- กระบวนวิชำ GE 603200 บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจ ำวัน  
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.สุฐพัศ ค ำไทย 

- กระบวนวิชำ 603231  มำตรฐำนและกฎหมำยกำรบรรจุ   
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.สุทธิรำ สุทธสุภำ 

- กระบวนวิชำ 603321 วัสดุในกำรบรรจุ  
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ/ผู้สอน ผศ.ดร.สุทธิรำ สุทธสุภำ และ รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
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