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การรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประจําปีการศกึษา 2562 วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2563 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

มคอ 2 ปัจจุบัน 
1. อาจารย์ ดร.สุฐพัศ คําไทย 1. ผศ. ดร.สุฐพัศ คําไทย 
2. อาจารย์ ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ 2. ผศ. ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ 
3. อาจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  จันทนสกุลวงศ ์ 3. ผศ. ดร.กิตติศักด์ิ  จันทนสกุลวงศ์ 
4. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ สทุธภักติ 4. ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สุทธภักติ 
5  รศ. ดร.พิสฐิ ศรสีุริยจันทร์* 5  อาจารย์ ดร.วิญญู ศักดาทร* 
 
หมายเหตุ :  
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 
- สกอ. รับทราบหลักสูตรฯ เมือ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
- มีผลบังคับใช้หลักสูตรต้ังแต่ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
- มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากที่ระบุไว้ใน มคอ 2 โดยผ่านการอนุมัติโดย            

สภามหาวิทยาลัยแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
/  
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน 
 
อาจารย์ประจํา 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา และสถาบนัที่
สําเร็จการศึกษา  

(ปีที่สําเร็จการศึกษา) 

อาจารย์
ผู้รับผิด 
ชอบ

หลักสูตร 

อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

จํานวน
ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลงั 5 ป ี
(ปีปฏิทิน 

2558-2562) 
1. ผศ. ดร.สุฐพัศ คําไทย - วท.บ. วนศาสตร์ (วนผลิตภัณฑ์), 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
- วท.ม. วนศาสตร์ (วนผลิตภัณฑ์),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
- วท.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ 
  พอลิเมอร,์จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, 2561 
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2. ผศ. ดร. ลินดา  
     ถิรภัทรพันธ์ 

- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 
- วท.ม. (ปิโตรเคมีและ   
  วิทยาศาสตรพ์อลิเมอร์), 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542  
 - Ph.D.(Polymer Science &  
   Engineering), The University  
   of Manchester, UK, 2013 

   9 

3. ผศ. ดร.กิตติศักด์ิ   
จันทนสกุลวงศ ์

- วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  2551 
- M.Eng. (Organic and  
  Polymeric Materials) Tokyo, 
  Institute of Technology, 
  Japan , 2010 
- D.Eng. (Organic and  
  Polymeric Materials), Tokyo,   
  Institute ofTechnology,   
  Japan, 2013    

   15 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา และสถาบนัที่
สําเร็จการศึกษา  

(ปีที่สําเร็จการศึกษา) 

อาจารย์
ผู้รับผิด 
ชอบ

หลักสูตร 

อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

จํานวน
ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลงั 5 ป ี
(ปีปฏิทิน 

2558-2562) 
4. ผศ ดร.กัญญรตัน์         

                สทุธภักติ 
 

- วท.บ. (เคม)ี,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
 - วท.ม. (เคม)ี, 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- ปร.ด. (เคม)ี,   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 

   5 

5. อาจารย์ ดร.วิญญู        
                ศักดาทร 

- วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  อุตสาหกรรม),  
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  วิทยาเขตภาคพายัพ, 2544 
- คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
  อุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร  
  ลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ด. (การออกแบบและผลิต 
  แบบบูรณาการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุร,ี 2561 

   3 

6. รศ. ดร.พรชัย  
           ราชตนะพันธ์ุ 

- Ph.D. (Packaging), Michigan  
  State  University, USA, 2003 
- M.S. (Chemistry), Michigan  
  Technological University,  
  USA,  1999 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ),   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 

-   32 

7. รศ. ดร. เจิมขวัญ  
             สังข์สุวรรณ 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีการอาหาร), 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 
- M.S. (Packaging), Michigan  
  State University, USA, 2001 
- วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บ     
  เก่ียว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   
  2551 

-   14 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา  

(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

อาจารย์
ผู้รับผิด 
ชอบ

หลักสูตร 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

จ านวน
ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี 
(ปีปฏิทิน 

2558-2562) 
8. ผศ. ดร.สุทธิรา  

สุทธสุภา 
 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ,  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- M. Eng. (Polymer Chemistry), 
  Kyoto University, Japan,   
  2007  
- Ph.D. (Polymer Chemistry),  
  Kyoto University, Japan,  
  2010 

-   10 

9. อาจารย์ ดร.เปรม  
                ทองชัย 
(บรรจุเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2562) 

- วท.บ. (วสัดุศาสตร์),    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
- Ph.D.(Chemistry), University  
  of Bath, UK, 2019 

-   - 

หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก 2 
 
อาจารย์พิเศษ  
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา 
(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาที่สอน 
(ไม่น้อยกว่า 6 ปี) 

รายวิชาที่
รับผิดชอบ

สอน 

ภาระงาน
สอน/

กระบวน
วิชา  

(ร้อยละ) 

อาจารย์ประจ าที่
รับผิดชอบ
รายวิชาร่วม 

1. ไม่มีอาจารย์พิเศษ - - - - 
 

สรุปผลการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  /  
ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร /  
ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน /  
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันหรือเปิดหลักสูตร

ใหม่ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 256 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 
สกอ. ได้รับทราบหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้ ได้เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้ว 3 ปี มีระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตร 4 ปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรสม่ าเสมอตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2564 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผา่น 
/  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

จ านวนรับตามแผนที่ก าหนดใน มคอ. 2 70 70 70 70 
จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง  71 29 69 77 
ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 101.43 41.43 98.57 110.00 
หมายเหตุ :  1. จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 

     2. ทุกหลักสูตรรายงานร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2 
 

2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไร (การก าหนดจ านวนรับ การก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือก และการตัดสินใจรับเข้าศึกษา)  

สาขาวิชาวิชามีกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุตาม
ระบบที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ก าหนดรอบจ านวนรับนักศึกษา (TCAS 1 – TCAS) 
รวมถึงคณะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร อ้างอิง
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ตาเกฌฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปีการศึกษา 
2562 มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2560 และ 2561 
ทั้งนี้มีจ านวนเพ่ิมข้ึนมากกว่าจ านวนรับที่ก าหนดไว้ 70 คน เป็น 77 คน คิดเป็นร้อยละ 110  
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาคืออะไร  
กรณีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้จ านวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการ
ศึกษาคืออะไร 

จากผลจ านวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาดังหัวข้อที่ 2.1 นั้น มีสาเหตุมาจาก
ทางสาขาวิชาจึงเน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น  
- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ (facebook) เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน การได้รับ

รางวัลของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  การจัดท า clip video ประชาสัมพันธ์ 
- การเปิดให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าชมสถานที่และการเรียนการสอน (open house) ทีจ่ัดโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- การออกบูท ณ งานต่างๆ ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะมีโอกาสมารู้จักสาขาวิชา เช่น งาน STEM 

Thailand 
- การส่งโบรชัวร์ไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนเป้าหมาย 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนากระบวนการรับเข้าศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาเป็นไปตามจ านวนที่
ก าหนดและตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

ส าหรับวิธีการที่จะพัฒนากระบวนการรับเข้านักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เพ่ือให้เป็นไป
ตามจ านวนที่ก าหนดนั้น ทางหลังสูตรได้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก รูปแบบใหม่ดังนี้ 

- การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่าน instargram และ twitter โดย
ปรับรูปแบบมุ่งเน้นให้เห็นภาพการเรียนการสอนและการท าปฏิบัติการ แบบ online การใช้
ชีวิต และ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาที่เข้าใจได้ง่าย มีความทันสมัยมากขึ้น 

- ส่งเสริมนักศึกษาในสาขาวิชาให้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา การประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งในระดับชาติ และ นานาชาติ 

- จัดท าโครงการจัดท า clip video แนะน าเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
- เพ่ิมการส่งโบรชัวร์ไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
ภาคปกติ  

ปีการศึกษา จ านวน
รับเข้า 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษานั้นๆ 

สาเหตุของการ
ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแต่ละรุ่น 

(1) 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม (2) และการพ้นสภาพ 
(ระบุจ านวนตาม

สาเหตุ) 
2556 72 9 5 3 0 17 ลาออก/พ้นฯ 
2557 60 8 5 0 0 13 ลาออก/พ้นฯ 
2558 63 17 2 0 0 19 ลาออก/พ้นฯ 
2559 71 9 3 3 0 15 ลาออก/พ้นฯ 
2560 29 0 2 0 0 2 ลาออก/พ้นฯ 
2561 71 16 1 0 0 17 ลาออก/พ้นฯ 
2562 80 8 0 0 0 8 ลาออก 

หมายเหตุ :   จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 
     
 
 

2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
อัตราการคงอยู่ = (1)-(2) x 100 
              (1) 
 

ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ชั้นปีที่ 1 76.39    
ชั้นปีที่ 2  78.33   
ชั้นปีที่ 3   69.84  
ชั้นปีที่ 4    78.87 

 
3. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
2561 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 69.84 เป็น ร้อยละ 78.87 ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตร
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เทคโนโลยีการบรรจุมีการคงอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นในคณะอุตสาหกรรเกษตร 
มีสาเหตุอาจเกิดจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในการเรียนและให้ข้อมูลนักศึกษาถึง
ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิตท่ีจบในสาขานี้ ท าให้เด็กมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนเพ่ิมขึ้นกว่าในปีที่
ผ่านมา 
3.2 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มีวิธีการในการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีการคงอยู่มากขึ้น 
โดยด าเนินการตามวิธีการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับวิธีการของสาขาวิชา ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้  
- การพัฒนาการพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน การเตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของนักศึกษาสาขาวิชา จากโครงการปฐมนิเทศ โครงการ pre –
collage และ โครงการพี่ติวน้อง 

- การสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา เช่น ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนท างาน 
- การจัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างเรียนในสาขาวิชา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษามี

ส่วนช่วยการดูแลให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การด ารงชีวิตระหว่างเรียน และให้ข้อมูล
นักศึกษาถึงภาวะการณ์มีงานท า โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบัณฑิตที่จบใน
สาขานี้  

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนในรูปแบบศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 

- การเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ท าให้นักศึกษามีความมุ่งมั่น
ในการศึกษาและเรียนอย่างมีเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
ระดับปริญญาตรี 

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวน

รับเข้าศึกษา
จริงในแต่ละ 

จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละชั้นปี จ านวนส าเร็จ
การศึกษา

ตามหลักสูตร  
 รุ่น (1) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 (2) 

2556 72 63 58 55 55 42 
2557 60 52 47 47 47 35 
2558 63 46 44 44 44 31 
2559 71 62 56 56 56 ....... 

หมายเหตุ อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (มช.) ของปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีข้อมูล  ส านักทะเบียน
จะอนุมัติการส าเร็จการศึกษาในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  
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หมายเหตุ :   1. จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 
     2. กรณีหลักสูตรมีมากกว่าหนึ่งแผนการศึกษา สามารถรายงานจ านวนส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษาท่ีระบุใน มคอ. 2 
 

2. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
อัตราการส าเร็จการศึกษา =  (2) x 100 
             (1) 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 58.33 58.33 49.21 ....... 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 100 100 100 ....... 

 
3. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

หากวิเคราะห์จากข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2561 พบว่า 
ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 49.21 ซึ่งมีค่าลดลงจากเดิมในปี
การศึกษา 2560 โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลเนื่องจากนักศึกษามีความประสงค์ท่ีจะย้ายที่ศึกษาต่อไปคณะ
อ่ืนหรือที่สถานศึกษาอ่ืน อาจเกิดจากความรู้สึกไม่ชอบวิชาที่เรียน นักศึกษาหลายคนมีเป้าหมายที่
อยากจะเข้าศึกษาต่อคณะอ่ืนแต่สอบไม่ผ่าน อีกท้ังสาเหตุของการการได้คะแนนผลการเรียนที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ (GPA<1.50) ไม่สามารถข้ึนชั้นปีที่ 2 ได้ตามแผนการศึกษา อาจเนื่องมากจากนักศึกษา
ส่วนมากที่สอบได้สาขานี้มีคะแนนที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับคะแนนของคณะในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อ่ืนๆ ความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษา
ส่วนมากมคีะแนนสอบกลางภาคค่อนข้างน้อยและท าการถอดถอนกระบวนวิชา ซึ่งส่งกระทบโดยตรง
ต่อร้อยละของการส าเร็จการศึกษา  
 
3.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่ 
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 4.17  4.25 4.07 ....... 

ในกรณีของค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ 4.04 มีค่าน้อยกว่าปีการศึกษา 2560 โดยทางสาขาวิชาตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น และ ไม่พ่ึงพอพอใจจากคะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้รับ จึงได้มี
การประชุมวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถสรุปสาเหตุหลักของค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่ลดลงนั้นสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้ 
1. เป็นผลมาจากนักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกระบวนวิชาเคมี ซึ่งเป็นกระบวนวิชาจ าเป็นต้องผ่านก่อนที่จะเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น
ซึ่งเป็นกระบวนวิชาที่จ าเป็นต่อการเรียนด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์  
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2. คะแนนวิชาหมวดวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาชาเทคโนโลยี
การบรรจุมีคะแนนค่อนข้างน้อย จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนได้ 
ดังนั้นทางสาขาวิชาจึงวางแผนแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวดังนี้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้มากขึ้น เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้นมาศึกษาที่สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ รวมถึงท าการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตในการลดกระบวนวิชาทาง
เคมีบางกระบวนวิชาที่ไม่จ าเป็นออก  

3.3 มีระบบในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้
ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
1.  สาขาวิชาชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษา 4 

ชั้นปี ให้นักศึกษาทราบและท าความเข้าใจให้ถูกต้อง รวมถึงจัดท าแผนผังกระบวนวิชาในแต่
ละชั้นปีให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพ่ือสามารถอธิบายโครงสร้างของหลักสูตร
และกระบวนวิชาที่มีเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ซึ่งอาจจะมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา 

2. ทางคณะฯ มีการจัดเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าศึกษาจริงซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านกระบวนวิชาพ้ืนฐานใน
ชั้นปีที่ 1 ได ้

3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจกับนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจ
และความพยายามในการเรียนให้มากขึ้น และโน้มน้าวให้ศึกษาต่อที่สาขาให้จบสี่ปี เนื่องจาก
อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุมีสูงมาก รวมถึงมีการ
ใช้ social media ในการน าเสนอเรื่องราวทันสมัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การท า
กิจกรรมของนักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจ
ของนักศึกษาให้ไม่ย้ายสาขาหรือย้ายคณะ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

กระบวนวิชาในภาพรวม
ของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินกระบวน

วิชาในภาพรวมของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 
กระบวนวิชาที่

ได้รับการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินกระบวน

วิชาในภาพรวมของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 
กระบวนวิชาที่

ได้รับการ
ประเมิน 

4.32 100 4.21 100 4.27 
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2. กระบวนวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.51  
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

รายช่ือ
กระบวนวิชาที่
ผลการประเมิน
ต่ ากว่า 3.51 

การวิเคราะห์
ผลการประเมิน
ตามรายการ
ประเมินใน

แบบประเมิน 

แนว
ทางแก้ไข/

พัฒนา 

รายช่ือ
กระบวนวิชา

ที่ผลการ
ประเมินต่ า
กว่า 3.51 

การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินตามรายการ

ประเมินในแบบ
ประเมิน 

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา 

ไม่มี - - 603396 อยากให้อาจารย์สอน
เรื่องการใช้โปรแกรม
ในการเรียนมากกว่านี้ 
เนื่องจากระยะเวลาใน
การเรียนการสอนมี
ค่อนข้างน้อย แล้วมา
อัดตอนท้าย และ
สั่งงานที่มีความ
ซับซ้อน และอยากให้ 
อาจารย์เน้นเฉพาะ
เรื่องท่ีส าคัณในเนื้อหา 
และหมั่นให้นักศึกษา
ลองใช้โปรแกรมที่
เรียนรู้มาท าประโยชน์
มากที่สุด 

1.จะน าโปรแกรมที่ใช้
ในการเรียนการสอน
ทั้ง Endnote 
Turnitin และการ 
search ข้อมูลต่างๆ 
มาเริ่มสอนให้เร็วขึ้น  
2.จะมีการให้งานเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้จริง 
ทั้งการหาข้อมูล การ
เขียนรายงาน การท า
บรรนานุกรม การเช็ค
ความซ้ าซ้อน โดยใช้
โปรแกรมต่างๆ 

เอกสารหมายเลข 1 ผลการประเมินกระบวนวิชา 
 
 

3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา (จากผลการประเมินปีการศึกษา 
2561) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

- - - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
อุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ 

และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย 
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

-มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับิดชอบ 
หลักสูตรในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

-มีระบบการดูแลรักษาโดยท าการตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน เช่น LCD  
คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน โต๊ะ เก้าอ้ี ให้มีความพร้อมก่อนชั่วโมงเรียน มอบหมายและก าชับการปฏิบัติงานของ
นักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการ และในโรงงานต้นแบบ ในเรื่องอุปกรณ์
ให้เพียงพอ และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมส าหรับใช้งานอยู่เสมอ พร้อมกับการก ากับ
ติดตามการท างานของนักวิทยาศาตร์ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร   

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

3.35 3.40 3.17 3.20 
เอกสารหมายเลข 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

4. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

นักศึกษาให้คะแนนประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่ ากว่า 3.5 คะแนน เนื่องจากสาเหตุดังนี้  
1. ห้องเรียน:  ในเรื่องความสว่างและอุณหภูมิของห้องไม่เพียงพอ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์  

ประกอบการเรียนการสอน (LCD, คอมพิวเตอร์, ระบบเสียง) โต๊ะและเก้าอ้ี 
2. ห้องปฏิบัติการ: ความไม่เพียงพอต่ออุปกรณ์/เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับการเรียนการสอนวิชา

ปฏิบัติการและส าหรับท าโครงงานวิจัย 
อย่างไรก็ตามคะแนนในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้  เป็นผลมาจากทาง
สาขาวิชาได้ท าการปรับปรุงและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงด าเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
ในการท าแล๊ปปฏิบัติการเพ่ิมมากขึ้นให้พอเพียงกับการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้รับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างโรงงานต้นแบบพลาสติกชีวภาพเพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยของนักศึกษา 

กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
      - 
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4.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

- มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และน าผลส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การบรรลุผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Learning Outcomes ของหลักสูตร (PLOs) 
Learning Outcomes ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน 

มคอ.2 

Learning 
Outcomes 
ของหลักสูตร 

(PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
1.   มีความรู้  
ความสามารถ  และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีการบรรจุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและ
การพัฒนาประเทศ 
2.  มีความคิดเชิงระบบ  
สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องและ
ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  มีศักยภาพที่จะ
ด าเนินการวิจัยใน
การศึกษาระดับสูงต่อไป 
4.  มีความใฝ่รู้  และ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ตลอดชีวิต 
5.  มีความรู้คู่คุณธรรม  
มีจริยธรรม  และ

หลักสูตรยังไม่มี
PLOs จึงขอ
รายงานด้วย
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Morals) 
สาขาวิชาฯ มีกลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
อาจารย์ 
3) การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2.  ด้านความรู้(Knowledge) 
สาขาวิชาฯ มีกลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ 
การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ การให้แบบทดสอบใน
ชั้นเรียน การเรียนโดยการให้   
ท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบ
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดย
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการ 
ถาม-ตอบปัญหาวิชาการใน
ห้องเรียน 

1.ผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
สาขาวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลง และมีความ
เป็นผู้น า เพื่อสามารถประกอบ
อาชีพตรงตามสายงาน หรือ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกิด
จากการเรียนกระบวนวิชาต่างๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุใน
การประกอบอาชีพด้านอื่นๆ ได้ 
โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การปฏิบัติการ ควบคู่กับการเรียน
ภาคทฤษฏี 
 
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Inovative Co-creator) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ตามรูปแบบ
ของศตวรรษท่ี 21 โดยอาศัยการ
ลงมือปฏิบัติ  (project base 
learning) เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาสามารถพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการ
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน 

มคอ.2 

Learning 
Outcomes 
ของหลักสูตร 

(PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

จิตส านึกต่อสังคม 
6.  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  สามารถ
ปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และมีคื
ประสิทธิภาพ 
 

2) มีการให้ความรู้โดยการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่ให้กับความรู้เดิมและ
การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่ง
ไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น มี
การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 
3) มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
จากการฝึกงานและสหกิจศึกษาใน
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงจาก
การพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
และเชิญวิทยากรภาคอุตสาหกรรม 
และนอกสถาบันมาบรรยายใน
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 
3. ด้านทักษะปัญญา 
(Cognitive Skills) 
สาขาวิชาฯ มีกลยุทธ์การสอนที่ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
1) มีการมอบหมายงานการ 
แก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและ
กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จ าลอง 
2) มีรายวิชาที่เสริมสร้างการ 
พัฒนาเชาวน์ปัญญาทาง
คณิตศาสตร์ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการ
อาหารได้ 
3) มีการเปิดโอกาสให้มีการ 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนมากยิ่งขึ้น 
4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
สาขาวิชาฯ มีกลยุทธ์การสอนที่ใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

บรรจุ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน
สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต 
 
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
Cititzen) สามาขาวิชาพัฒนา
คุณสมบัติการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งจากชักชวนนักศึกษา ร่วม
บริการชุมชนและสังคม โดยการ
น าความรู้ด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
หลักการบรรจุ การทดสอบวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ร่วมถึง
ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา 
สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
และ ชุมชน โดยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
สามารถน าไปจ าหน่ายได้จริง 
ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน 

มคอ.2 

Learning 
Outcomes 
ของหลักสูตร 

(PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) มอบหมายการท างานกลุ่ม 
ย่อย ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม
และสมาชิกของกลุ่ม 
2) มีการไปฝึกปฏิบัติงานใน 
ภาคสนาม ได้แก่ การไปฝึกงาน
และการท าสหกิจร่วมกับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
3) สอดแทรกกรณีศึกษาของ
ผลกระทบของทักษะด้านนี้ต่อ
ตนเองและสังคมในเนื้อหาวิชา
เรียน 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and 
Information Technology 
Skills) 
สาขาวิชาฯ มีกลยุทธ์การสอนที่ใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะใน
การวิเคราะห์หรือค านวณในทุก
รายวิชาที่ต้องฝึกทักษะโดยผู้สอน 
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) มอบหมายงานในรายวิชาให้มี
การน าเสนองานด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
Learning Outcomes ของ

หลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.   มีความรู้  ความสามารถ  
และทักษะในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการบรรจุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและการพัฒนาประเทศ 
2.  มีความคิดเชิงระบบ  
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องและประยุกต์เพ่ือ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  มีศักยภาพที่จะด าเนินการ
วิจัยในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
4.  มีความใฝ่รู้  และแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต 
5.  มีความรู้คู่คุณธรรม  มี
จริยธรรม  และจิตส านึกต่อสังคม 
6.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และมีคืประสิทธิภาพ 
 

1. การสอบถามและสัมภาษณ์บัณฑิต 
2. การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 
3. การวิเคราะห์จากการประเมินของ
กระบวนวิชาเอกบังคับ กระบวน
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ 
4. การวิเคราะห์จากผลการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา 

1. ผลการประเมินของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงระดับสมรรถนะ
ของผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
การสอน และ การเรียนรู้อยู่ในระดับดี
เป็นส่วนใหญ่ 
2. ผลการประเมินสามารถน ามาพัฒนา
หลักสูตรได้เหมาะสมกับบริบทของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ทั้งระดับ
หน่วยการเรียนรู้ ระดับรายวิชา และ
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ผลการประเมินสามารถก าหนดให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการการเรียน การ
สอน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือให้
ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของกระบวนวิชาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุมีผลท าให้พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
4. ผลการประเมินมีส่วนสนับสนุนให้
ผู้เรียนน ากระบวนวิชาในหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ 
ทัง้งานวิจัยเชิงส ารวจ และ งานวิจัยเชิง
ปฏิบัติ เป็นประโยชน์ต่อการท างานใน
อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
14 กระบวนวิชา  11  กระบวนวิชา 78.57 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
11 กระบวนวิชา 8  กระบวนวิชา 72.73 

เอกสารหมายเลข 3 กระบวนวิชาทวนสอบ 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือ 

กระบวนวิชา 
TQF 

 
วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง

ปรับปรุง 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 
1. 603211 
PRINCIPLE OF 
PACKAGING 

1.2 
2.1 
3.2 
4.3 
5.3 

การพิจารณาความสอดคล้องกัน
ของ มคอ.3 และ มคอ.5 
 

- การก าหนดวัตถปุระสงค ์
กระบวนวิชาสอดคล้องกับ 
ค าอธิบายกระบวนวิชาและ 
ครอบคลมุมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ ใน มคอ.3 
- การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 

- ไม่มี 

2. 603322 
NATURAL 
MATERIALS FOR 
PACKAGING 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้า
ช้ันเรียนทั้งภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบตั ิ
- ประเมินผลจากการส่งรายงาน 
ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการท าข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
 
-ประเมินผลจากการท ารายงาน 
และ น าเสนองานท้ังภาค
บรรยายโดยมีเอกสารอ้างอิง   
- ประเมินผลจากการเขียนและ
สรุปความส าคญัจากบทความ
ทางวิชาการบนฐานข้อมูลสากล 
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์

- นศ. ส่งรายงานทั้งภาคบรรยาย
และภาคปฏิบตัิไดต้รงตามแวลา
และครบตามจ านวน นศ. ท่ี
ลงทะเบียน 
- ไม่พบการทุจรติระหว่างการท า
ข้อสอบทั้งกลางภาคและปลาย
ภาค 
 
 
 
- นศ. สามารถท ารายงาน 
น าเสนอผลงาน วิเคราะห์และ
วิจารณ์บทความทางวิชาการได ้
- นศ. สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ประจ าวิชา 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้
- นศ. สอบผ่านกระบวนวิชานี้

- ควรมีการปรบัปรุง
เนื้อหารกระบวนวิชาให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา 
โดยใช้ผลงานวิจยัและ
บทความทางวิชาการมา
ประกอบการเรียนการ
สอน 
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 

โจทย์ปัญหาและการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นระหว่างการเรียน
การสอน 
- ประเมินผลจากการสอบภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตัิทั้งกลาง
ภาคและปลายภาค 
 
- ประเมินผลจากความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมลู รวบรวม
งานวิจัยและบทความทาง
วิชาการบนฐานข้อมูลสากลได ้
- ประเมินผลจากการแก้ไข
ปัญหาและ คิดวิเคราะห์ปัญหา 
และสรุปผล ท่ีเกิดระหว่างการ
เรียนในภาคบรรยาย และ 
ภาคปฏิบตั ิ
 
- ประเมินผลจากความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมลู รวบรวม
งานวิจัยและบทความทาง
วิชาการบนฐานข้อมูลสากลได ้
- ประเมินผลจากการแก้ไข
ปัญหาและ คิดวิเคราะห์ปัญหา 
และสรุปผล ท่ีเกิดระหว่างการ
เรียนในภาคบรรยาย และ 
ภาคปฏิบตั ิ
 
- ประเมินผลจากการท ารายงาน 
และ การน าเสนอผลงานในช้ัน
เรียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
- สามารถตอบค าถาม และ 
แสดงความคดิเห็นกับอาจารย์
ผู้สอนได ้
 
- ประเมินผลจากการใช้
คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการสืบค้น
บทความทางวิชาการและ
งานวิจัยต่างๆ บนฐานข้อมูล
สากลได้  

มากกว่าร้อยละ 97 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยและบทความทางวิชาการ
บนฐานข้อมูลสากลได้ทุกคน 
- นศ. สามารถท าความปฏิบตัิการ
ในกระบวนวิชาได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถน าเสนอผลงานวิจัย
และบทความทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถอ่านบทความ และ 
น าเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้ รวมถึง
สามารถตอบค าถามได้อยา่ง
ถูกต้อง 
 
 
 
- นศ.สามารถเรียนผ่านระบบ 
CMU-online และใช้คอมพิวเตอร ์
และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
การสืบค้นบทความทางวิชาการ
และงานวิจัยตา่งๆ บนฐานข้อมูล
สากลได้  
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
5.3 

- ประเมินผลจากการเรียนของ
นักศึกษาผ่านสื่อการเรยีนรู้โดย
ระบบ CMU-online 
 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงาน และ เขียนรายงานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้
- ประเมินผลจากเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนองาน 

 
 
 
 
- นศ.สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานได้
มากกว่า ร้อยละ 95 

3. 603332 
PACKAGE 
MANUFACTURING 
PROCESS 

2.2 
และ 
3.3  

พิจารณาความสอดคล้องกันของ 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์กระบวน
วิชาสอดคล้องกับค าอธิบาย
กระบวนวิชา 
2. การวัดและประเมินผล TQF 
จุดด า ด้านที่ 2.2 และ 3.3 ใช้การ
สอบกลางภาค และปลายภาค  
จุดขาว ด้านที่ 1.2 
ประเมินความมีวินยั ตรงต่อเวลา 
และความรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม โดยการประเมินจาก
พฤติกรรมการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การเข้าเรียน และ
ประเมินการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยสังเกตมีการ
คัดลอกงานส่งหรือคัดลอกงานจาก
แหล่งข้อมูลโดยไม่อ้างอิงหรือไม ่
ด้านที่ 2.4 และ 3.1  
ประเมินจากคะแนนสอบกลาง
ภาคและปลายภาคที่นักศึกษาท า
ได้  
ด้านที่ 4.3 และ5.3 มอบหมายท า
รายงาน น าเสนอหนา้ช้ันเรียนเป็น
กลุ่ม และน าเสนอหน้าช้ันเรียน
โดยใช้สื่อสารสนเทศ 

-จัดท าสื่อเรยีนรู้ออนไลน์
เพิ่มเตมิ 

4. 603352 
PACKAGING DESIGN 
1 

2.1 
5.3 

- สอบ 
- สืบค้นข้อมูลและส่งรายงาน
ทางอินเตอร์เน็ต 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรยีน
การสอน 
- การวัดและประเมินผลสอดคล้อง

- จัดหาแหล่งที่ศึกษาและ
ดูงานท่ีเหมาะสม 
- จัดให้นักศึกษาฝึกท างาน
จริงกับผู้ประกอบการเพื่อ
เป็นกรณศีึกษา 
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

กับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา 
- นักศึกษาสามารถเขา้ใจและ
ท างานตลอดจนน าเสนองานตามที่
รับมอบหมายส่งได ้
- นักศึกษาสามารถในระบบ
อินเตอรเ์น็ทมามีช่วยในการท างานได ้

5. 603371 MATG 
PKG INDUSTRY 

1.2 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 

5.3 
 

- ประเมินจากการเข้าเรียน การ
ส่งงาน การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินผลจากการสอบภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ  
  ทั้งกลางภาคและปลายภาค 
 
- ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานว่ามีความเข้าใจในเนื้อหา
ขนาดไหน 
- ประเมินผลจากการซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู ้
- ประเมินจากผลการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
 
 
 
- ประเมินจากการวิเคราะห์
ผลงานการน าเสนองานกลุ่มของ
ตัวเอง ด้านการใช้เครื่องมือใน
การท างานและการแก้ปัญหา 
 
- ประเมินจากการสบืค้นข้อมูล
ในงานท่ีนักศึกษาได้รับ
มอบหมายว่ามีความถูกต้องตาม
ประเด็นของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขหรือไม ่
 
- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ 
และการน าเสนอผลงานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยภาษาอังกฤษ 
 
- ประเมินผลจากการค้นหา
แหล่งข้อมูลในการน าเสนอ และ
สร้างสื่อการเรยีนการสอน 

- นศ. เข้าเรียน ส่งงานและ
น าเสนอได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
- นศ. สามารถท าขอ้สอบไดต้าม
เวลาที่ก าหนด 
 
- นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา 
หลักการต่างๆได้ตามเนื้อหาที่
ได้รับการเรียน และการค้นหาด้วย
ต้นเอง 
- นักศึกษาสามารถตอบค าถาม
เพื่อการประเมินผลได ้
- สามารถตอบค าถามข้อสอบได้
ตามความรู้ที่ได้รับการเรยีน 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานและเครื่องมือท่ีนักศึกษาใช้
ในการน าเสนอเพิม่เตมิ 
 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลูได้
ถูกต้องตามเนื้อหาท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 
- มีการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษที่
สามารถเข้าใจได้ในช้ันเรียนจาก
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือใน
การท าการทดลอง การสืบค้นและ
การสร้างสื่อการเรียนได้เป็นอย่าง
ดี 
 
 

-ให้ระยะเวลาในการ
ท างานและการท าข้อสอบ
ที่เหมาะสม 
 
 
 
- เพิ่มเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แนะน าเครื่องมือใหม่ๆ ใน
การน าเสนอ 
 
 
 
-แนะน าแหล่งข้อมูลในการ
สืบค้นหาข้อมลูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
-ให้ฝึกซ้อมการน าเสนอ
เพิ่มขึ้น 
 
 

- ฝึกสร้างสื่อการเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

6. 603421 
FLEXIBLE PKG 
MATERIALS 

1 . 2 , 
2.1, 
3.2, 
4.3, 
5.3 

- สอบย่อย และ สอบ 
- รายงาน 
- ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้
เรียน การเข้าสอบ และการส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

- การน าเสนอผลงานและ
อภิปราย 
- การน าเสนอรายงานหน้าช้ัน
เรียน 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรยีน
การสอน 
- การวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา 
- นักศึกษาสามารถเขา้ใจและ
ท างานตลอดจนน าเสนองานตามที่
รับมอบหมายส่งได ้
- นักศึกษาใช้ระบบอินเตอร์เน็ทใน
การหาข้อมูลพอลิเมอร์ตัวใหมโ่ดย
น าหลักกการที่เรียนมาใช้ในการ
อธิบายได ้
 

- 

7. 603441 
PACKAGING 
MACHINERY   

1.2  
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้า
ช้ันเรียน 
- ประเมินผลจากการส่งงาน 
โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการท าข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
 
-ประเมินผลจากการท างาน และ 
น าเสนองาน  
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างการเรียนการสอน 
- ประเมินผลจากการสอบทั้ง
กลางภาคและปลายภาค 
 
 
- ประเมินผลจากการแก้ไข
ปัญหาและ คิดวิเคราะห์ปัญหา 
และสรุปผล ท่ีเกิดระหว่างการ
เรียนในภาคบรรยาย  
- ประเมินผลจากการท างาน 
และ การน าเสนอผลงานในช้ัน
เรียน 
 

- นศ. เข้าช้ันเรียนตรงเวลาและไม่
พบการเช็คช่ือแทนกัน 
- นศ. ส่งงานได้ตรงตามเวลาและมี
การอ้างอิงที่มาของการน าข้อมูล
มาใช้อย่างเหมาะสม 
- ไม่พบการทุจรติระหว่างการสอบ 
 
 
- นศ. สามารถท างาน น าเสนอ
ผลงาน วิเคราะหเ์นื้อหาท่ีเป็น
สาระส าคญัทางวิชาการได ้
- นศ. สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ประจ าวิชา 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้
- นศ. สอบผ่านกระบวนวิชานี้
มากกว่าร้อยละ 97 
 
- นศ. สามารถน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีการเตรียมความ
พร้อมหากในอนาคตต้องมี
การสอนออนไลน ์
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

4.3 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 

- ประเมินผลจากการถกปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปญัหา 
ในระหว่างการเรียนในภาค
บรรยาย  
- ประเมินผลจากการเลือกใช้
และการเสาะแสวงหาข้อมลูมา
น าเสนอในช้ันเรียน 
 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงาน  
- ประเมินผลจากเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนองาน 

- นศ. สามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ  
อยู่เสมอและน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได ้
 
 
 
 
 
- นศ.สามารถเรียบเรียงเนื้อหาใน
การน าเสนอไดด้ ี
- นศ.สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานได้
ดีมาก 

8. 603452 PAG & 
DEVELOPMENT 

1.2 
2.1 
2.2 
2.4 
5.3 

- สอบ 
- รายงาน 
- ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้
เรียน การเข้าสอบ และการส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การน าเสนอผลงานและ
อภิปราย 
- การน าเสนอรายงานหน้าช้ัน
เรียน 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรยีน
การสอน 
- การวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา 
- นักศึกษาสามารถเขา้ใจและ
ท างานตลอดจนน าเสนองานตามที่
รับมอบหมายส่งได ้
- นักศึกษาสามารถในระบบ
อินเตอร์เน็ทมามีช่วยในการท างาน
ได ้

- จัดหาแหล่งที่ศึกษาและ
ดูงานท่ีเหมาะสม 
- จัดให้นักศึกษาฝึกท างาน
จริงกับผู้ประกอบการเพื่อ
เป็นกรณีศึกษา 

9. 603461 PKG IN 
FOOD INDUSTRY 

1.1, 
1.2  
 
 
 
 
 
 
 
2 . 1 , 
2.4 
 
 
 

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้า
ช้ันเรียนทั้งภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบตัิการ 
- ประเมินผลจากการส่งงาน 
โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการท าข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
 
-ประเมินผลจากการท างาน และ 
น าเสนองาน  
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างการเรียนการสอน 

- นศ. เข้าเรียนตรงเวลาและไม่พบ
การเช็คช่ือแทนกัน 
- นศ. ส่งงานได้ตรงตามเวลาและมี
การอ้างอิงที่มาของการน าข้อมูล
มาใช้อย่างเหมาะสม 
- ไม่พบการทุจรติระหว่างการสอบ 
 
 
 
- นศ. สามารถท างาน น าเสนอ
ผลงาน วิเคราะหเ์นื้อหาท่ีเป็น
สาระส าคญัทางวิชาการได ้
- นศ. สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่แสดงถึงการบูรณาการ

- ควรมีการเตรียมความ
พร้อมหากในอนาคตต้องมี
การสอนออนไลน์ 
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 
 

- ประเมินผลจากการสอบทั้ง
กลางภาคและปลายภาค 
 
 
- ประเมินผลจากการแก้ไข
ปัญหาและ คิดวิเคราะห์ปัญหา 
และสรุปผล ท่ีเกิดระหว่างการ
เรียนในภาคบรรยาย และ
ปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการท างาน 
และ การน าเสนอผลงานในช้ัน
เรียน 
 
- ประเมินผลจากการถกปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปญัหา 
ในระหว่างการเรียนในภาค
บรรยาย และปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการเลือกใช้
และการเสาะแสวงหาข้อมลูมา
น าเสนอในช้ันเรียนและการ
วิจารณผ์ลปฏิบัติการ 
 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงาน และการเขยีนรายงาน
ปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนองาน 
 

กับกระบวนวิชาอื่นได ้
- นศ. สอบผ่านกระบวนวิชานี ้
100% 
 
- นศ. สามารถน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ  
อยู่เสมอและน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได ้
 
 
 
 
 
 
- นศ.สามารถเรียบเรียงเนื้อหาใน
การเขียนและการน าเสนอไดด้ ี
- นศ.สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานได้
ดีมาก 

10. 603471 PKG 
PROCESS 
MANAGEMENT 

1.2 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 

- ประเมินจากการเข้าเรียน การ
ส่งงาน การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินผลจากการสอบภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ  
  ทั้งกลางภาคและปลายภาค 
 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานว่ามีความเข้าใจในเนื้อหา
ขนาดไหน 
 
- ประเมินผลจากการซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู้ในช้ันเรียน 

- นศ. เข้าเรียน ส่งงานและ
น าเสนอได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
- นศ. สามารถท าข้อสอบไดต้าม
เวลาที่ก าหนด 
 
- นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา 
หลักการต่างๆได้ตามเนื้อหาที่
ได้รับการเรียน และการค้นหาด้วย
ต้นเอง 
- นักศึกษาสามารถตอบค าถาม
เพื่อการประเมินผลได ้

-ให้ระยะเวลาในการ
ท างานและการท าข้อสอบ
ที่เหมาะสม 
 
 
 
- เพิ่มเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
 



27 
 

รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
2.2 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
5.3 

- ประเมินจากผลการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
 
- ประเมินจากการวิเคราะห์
ผลงานการน าเสนองานกลุ่มของ
ตัวเอง ด้านการใช้เครื่องมือใน
การท างานและการแก้ปัญหา 
 
- ประเมินจากการสบืค้นข้อมูล
ในงานท่ีนักศึกษาได้รับ
มอบหมายว่ามีความถูกต้องตาม
ประเด็นของปัญหาที่ต้องการ
แก้ไขหรือไม ่
 
- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ 
และการน าเสนอผลงานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยภาษาอังกฤษ 
 
- ประเมินผลจากการค้นหา
แหล่งข้อมูลในการน าเสนอ และ
สร้างสื่อการเรยีนการสอน 
 

 
 
 
- สามารถตอบค าถามข้อสอบได้
ตามความรู้ที่ได้รับการเรยีน 
 
 
 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานและเครื่องมือท่ีนักศึกษาใช้
ในการน าเสนอเพิม่เตมิ 
 
 
 
- มีการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษที่
สามารถเข้าใจได้ในช้ันเรียนจาก
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลูได้
ถูกต้องตามเนื้อหาท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
-แนะน าเครื่องมือใหม่ๆ ใน
การน าเสนอ 
 
 
 
-แนะน าแหล่งข้อมูลในการ
สืบค้นหาข้อมลูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
-ให้ฝึกซ้อมการน าเสนอ
เพิ่มขึ้น 
 
 
-ฝึกให้สร้างสื่อการเรียน
เพิ่มขึ้น 

11. 603496 SELECT 
TOPICS IN  
      PKT 3 

1.2 
1.3 
2.1 
2.3 
3.2 
4.3 
5.3 

การพิจารณาความสอดคล้องกัน
ของ มคอ.3 และ มคอ.5 
 

- การก าหนดวัตถุประสงค ์
กระบวนวิชาสอดคล้องกับ 
ค าอธิบายกระบวนวิชาและ 
ครอบคลุมมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ ใน มคอ.3 
- การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ไม่มี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
1. 603231 PKG 
STDS & 
REGULATIONS 

1.2 
2.1 
3.2 
4.3 
5.3 
 

การพิจารณาความสอดคล้องกัน
ของ มคอ.3 และ มคอ.5 
 

- การก าหนดวัตถุประสงค ์
กระบวนวิชาสอดคล้องกับ 
ค าอธิบายกระบวนวิชาและ 
ครอบคลุมมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ ใน มคอ.3 
- การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ไม่มี 
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

2. 603321 
MATERIALS IN 
PACKAGING 

1.2 
2.1 
3.2 
4.3 
5.3 
 

การพิจารณาความสอดคล้องกัน
ของ มคอ.3 และ มคอ.5 
 

- การก าหนดวัตถุประสงค ์
กระบวนวิชาสอดคล้องกับ 
ค าอธิบายกระบวนวิชาและ 
ครอบคลุมมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ ใน มคอ.3 
- การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ไม่มี 

3. 603333 
MATERIALS AND 
PACKAGES 
TESTING 

2.2 
และ 
3.3 

พิจารณาความสอดคล้องกันของ 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์กระบวน
วิชาสอดคล้องกับค าอธิบาย
กระบวนวิชา 
2. การวัดและประเมินผล TQF 
จุดด า ด้านที ่2.2 และ 3.3 ใช้การ
สอบกลางภาค ปลายภาค รายงาน
ปฏิบัติการ และสอบปฏิบตัิการ 
จุดขาว ด้านที่ 1.2 
ประเมินความมีวินยั ตรงต่อเวลา 
และความรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม โดยการประเมินจาก
พฤติกรรมการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การเข้าเรียน และ
ประเมินการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยสังเกตมีการ
คัดลอกงานส่งหรือคัดลอกงานจาก
แหล่งข้อมูลโดยไม่อ้างอิงหรือไม ่
ด้านที่ 2.4 และ 3.1  
ประเมินจากคะแนนสอบกลาง
ภาคปลายภาค รายงานปฏิบตัิการ 
และคะแนนสอบปฏิบตัิการที่
นักศึกษาท าได้  
ด้านที่ 4.3 และ5.3 มอบหมายท า
รายงาน น าเสนอหนา้ช้ันเรียนเป็น
กลุ่ม และน าเสนอหน้าช้ันเรียน
โดยใช้สื่อสารสนเทศ รวมทั้ง
ประเมินจากการเขียนรายงาน
ปฏิบัติการของนักศึกษา 
 

-จัดท าสื่อเรยีนรู้ออนไลน์
เพิ่มเตมิ 

4. 603341 
DYNAMICS OF 
PACAKAGING 

1.2, 
1.3, 
2.1, 

- ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้
เรียน การเข้าสอบ และการส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 

- 
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

5.3 - ประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 
- สอบ 
- รายงาน 
-การน าเสนอผลงาน 

 

5. 603396 
RESEARCH 
METHODOLOGY IN 
PKT TECH 

 1.1 
1.2 
1.4 
2.1 
2.3 
2.4 
3.2 
4.1 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

- ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้
เรียน การเข้าสอบ และการส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- สอบ 
- รายงาน 
-การท าโปรแกรม Endnote, 
Turnitin 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 
 

- 

6. 603423 
BIOPOLYMER FOR 
PKG MAT 

1.2 
2.1 
2.3 
3.2 
4.3 
5.3 
 
 

การพิจารณาความสอดคล้องกัน
ของ มคอ.3 และ มคอ.5 
 

- การก าหนดวัตถุประสงค ์
กระบวนวิชาสอดคล้องกับ 
ค าอธิบายกระบวนวิชาและ 
ครอบคลุมมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ ใน มคอ.3 
- การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ไม่มี 

7. 603462 
PACKAGING 
PRINTING 

1.1 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 

- สังเกตจากงานท่ีสั่งมีการ
คัดลอกผลงานหรือไม่ ท้ังภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติโดยมี
การอ้างอิง แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการท าข้อสอบ
กลางภาค และปลายภาค 
 
- ประเมินจากการเข้าเรียน การ
ส่งงาน การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินผลจากการสอบภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ  
  ทั้งกลางภาคและปลายภาค 
 
- ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการน าเสนอ

- นศ. ส่งงานโดยไม่มีการคัดลอง
ผลงาน น าเสนอและอ้างอิงผลงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
- ไม่พบการทุจรติระหว่างการท า
ข้อสอบทั้งกลางภาคและปลาย
ภาค 
 
- นศ. เข้าเรียน ส่งงานและ
น าเสนอได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
- นศ. สามารถท าข้อสอบไดต้าม
เวลาที่ก าหนด 
 
- นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา 
หลักการต่างๆได้ตามเนื้อหาที่
ได้รับการเรียน และการค้นหาด้วย

- แนะน าแหล่งข้อมูลใน
การค้นหาผลงานและการ
อ้างอิง 
 
 
 
 
-ให้ระยะเวลาในการ
ท างานและการท าข้อสอบ
ที่เหมาะสม 
 
 
 
- เพิ่มเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย 
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รายช่ือ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 

ผลงานว่ามีความเข้าใจในเนื้อหา
ขนาดไหน 
- ประเมินผลจากการซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู ้
  ระหว่างการท าปฏิบตัิการ  
- ประเมินจากผลการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
 
- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ 
และการน าเสนอผลงานท่ีได้รับ
มอบหมายในแตล่ะครั้งว่ามี
พัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไร 
- ประเมินผลจากการเรียนรู้นอก
ช้ันเรียนที่ไดร้ับมอบหมาย ผล
การค้นคว้า 
 
- ประเมินผลจากการค้นหา
แหล่งข้อมูลในการน าเสนอ และ
การหาข้อมูลเพื่อการหาตัวอย่าง
ต้นแบบท าปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติงาน 

ต้นเอง 
- นักศึกษาสามารถตอบค าถาม
เพื่อการประเมินผลได ้
- สามารถตอบค าถามข้อสอบได้
ตามความรู้ที่ได้รับการเรยีน 
 
 
 
- มีการน าเสนอและมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- สามารถหาข้อมลูได้ตามงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือใน
การท าการทดลอง การสืบค้นและ
การน าเสนอไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 603496 SELECT 
TOPICS IN PKT 3 

1.2 
1.3 
2.1 
2.3 
3.2 
5.3 

- ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้
เรียน การเข้าสอบ และการส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- สอบ 
- รายงาน 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรยีน
การสอน 
- การวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา 
- นักศึกษาสามารถเขา้ใจและ
ท างานตลอดจนน าเสนองานตามที่
รับมอบหมายส่งได ้
- นักศึกษาสามารถในระบบ
อินเตอร์เน็ทมามีช่วยในการท างาน
ได ้

- จัดหาสถานท่ีศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
กับเนื้อหากระบวนวิชา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 13 14 8 19 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 59 49 40 58 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 22.03 32.79 20.00 32.76 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  4.18 3.98 4.16 4.40 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

4.25 4.25 4.29 4.42 

ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 4.50 4.50 4.50 4.50 

เอกสารหมายเลข 4 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
 

2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร  
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

สาเหตุที่ค่าเฉลี่ยผลประเมินนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตมีค่า เฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมุ่งเน้นกระบวนวิชาพ้ืนฐานทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ การ
ทดสอบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตที่
ส าเร็จจากสาขาวิชานี้มีความสามารถในการน าความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ใช้ได้ดี นอกจากนี้
สาขาวิชาได้ท าการพัฒนาบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก จึง
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา ผลิตงานที่มี
คุณภาพ สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ การน าเสนอผลงาน ไม่ลอกเลียนแบบ หรือ
ละเมิดลิขสิทธ์ใดๆ ซึ่งสามารถสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการท างาน ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ของแต่ละกระบวนวิชาได้ 
2.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 

จากผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุได้คะแนนเฉลี่ยรวมคุณลักษณะ 6 ด้าน มีค่าเท่ากับ 4.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็
ภายหลังจากการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าวพบว่ามีคะแนนด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 
4.27 และ 4.23 ตามล าดับ ดังนั้น สาขาวิชามีนโยบายปรัปรุงคุณลักษณะบัณฑิตทั้งสองด้านโดย
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานเชิงคิดวิเคราะห์และวิจารณ์แบบกลุ่มในกระบวนวิชาต่างๆ 
ของสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษต่างประเทศมากขึ้น 
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3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
1. ใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
โปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบดีไซน์ 
2. สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ดี 
 

 
 
- จัดการเรียนการสอนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
ส าหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพ่ิมมากข้ึน  

 
 

- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาฯ จะ
น าไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป 
 3. มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและ

สามารถพัฒนาวิธีการท างานได้ 
4. วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
ความมุ่งม่ันและตั้งใจท างาน 
 

- ส่งเสริมทักษะในการเขียน
รายงาน การน าเสนอผลงาน การ
วิจารณ์ผล และสรุปผล โดย
สอดแทรกทักษะดังกล่าวใน
กระบวนวิชาต่างๆ 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1 ปี 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 57  48 29 58 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 59 49 29 58 
ร้อยละบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 96.61 97.96 97.50 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีท างานแล้ว 44 27 20 24 
จ านวนบัณฑิตท่ีท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 0 1 0 1 
จ านวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ 8 18 9 31 
จ านวนบัณฑิตท่ีก าลังศึกษาต่อ 5 2 1 2 
ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 84.62 60.87 76.32 44.64 
ค่าคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 4.23 3.04 3.82 2.23 

เอกสารหมายเลข 5 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 1 ปี 
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2. การวิเคราะห์ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่  : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

จากผลการส ารวจการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ของบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีการบรรจุปี 2562 พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงมีค่าเท่ากับร้อยละ 44.63 (ค่าคะแนนที่ได้มีค่า
เท่ากัน 2.23) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 76.32 (ค่าคะแนนที่ได้มีค่าเท่ากับ 
3.82) นั้นมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลกระทบต่อภาวการณ์มีงานท าของ
บัณฑิตจบใหม่ โดยผู้ประกอบการทางในภาคอุตสาหกรรมมีนโยบายลดอัตราการจ้างงาน ทั้งนี้จาก
การสอบถามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2562 ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ พบว่าว่าบัณฑิตบางส่วนอยู่
ระหว่างการตัดสินใจเรียนในระดับปริญญาโท หรือ อยู่ระหว่างเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาชีพและเรียนต่อในต่างประเทศ และ ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ (start up) เนื่องจากบัณฑิตต้องการประกอบอาชีพอิสระมากกว่าการท างาน 
ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบว่าบัณฑิตบางส่วนไม่ต้องการประกอบอาชีพ เนื่องจากจากพ่ึง
ส าเร็จการศึกษามีความต้องการพักผ่อนภายหลังการเรียน หรือ ต้องการช่วยเหลือธุรกิจของครอบครัว
ก่อน  
2.2 มีระบบในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพในสัดส่วน
ที่สูงขึ้นอย่างไร 

จากผลการส ารวจการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ของบัณฑิตปี 
2562 ท าให้ทางสาขาวิชาและคณะอุตสาหกรรมเกษตรตระหนักดีว่า นอกเหนือจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ถดถอย มีผลโดยตรงต่อภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต อย่างไรก็ตามพบว่า 
บัณฑิตบางส่วนต้องการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา ท าให้
สาขาวิชามีความจ าเป็นต้องการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพ่ือให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพ 
ได้จากการพัฒนาโครงการต่างๆ ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ ดังนี้ คือ  
- จัดท าโครงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน/การศึกษาต่อ 
- จัดท าโครงการอบรม หรือ ส่งบัณฑิตเข้าอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ start up 
- จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตส าหรับการน าเสนอผลงานและการสมัครงาน 
 

3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต 3.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. การท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางสงัคม 
เช่น การรณรงค์เร่ืองโลกร้อน การ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

หลักสูตรได้มีกระบวนวิชาการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม (601101 และ 
601102) ซึ่งมีกิจกรรมทางด้านจิต
อาสา (project base learning) เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนวชิา ดังนัน้
หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอน
ที่รองรับความต้องการท ากิจกรรม
อาสาที่ นศ. มีความต้องการท า
กิจกรรมอาสา และ ช่วยเหลือสงัคม 

นักศึกษาร้อยะ 100 ของ
สาขาวชิาเข้าร่วมกิจกรรม
กระบวนวชิาการเรียนรู้ผา่น
กิจกรรม เข้าร่วมโครงการค่าย
อาสาของคณะอุตสหากรรม
เกษตร 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

2. ฝึกกิจกรรมการเป็นผู้น าพัฒนาให้
นักศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกมาก
ขึ้นและการท างานในองค์กร 

หลักสูตรได้ส่งเสริมภาวการณ์เปน็
ผู้น าและการกลา้แสดงออกของ
นักศึกษาจากการสง่เสริมให้
กระบวนการวชิาในสาขามีการ
น าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และ มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนของคณาจารย ์
นอกจากนี้หลักสูตรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด
โครงการประกวดต่างๆ เช่น Food 
innovation 2019, Thai star 
packaging award 2019 และ Asia 
star packaging ward 2019 เป็นตน้ 
 

กระบวนวชิาในสาขาวิชามากกวา่-
-ร้อยละ 90 มีการน าเสนอผลงาน
หน้าชัน้เรียน 
-นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
บรรจุสามารถคว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 จากการ
ประกวดในงาน Food 
innovation 2019 
-นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุสามารถคว้ารางวัลชมเชย
อันดับ 1 จากการประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในงาน Thai 
star packaging award 2019 
และ ได้รางวัลดีเดน่ผลงาน
ประกวดออกออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในงาน Asia star packaging 
award 2019 

3. ควรชี้แจงเร่ืองทุนการศึกษาต่าง ๆ 
และแนวทางในการได้ทนุที่มีตั้งแต่ต้น 

สาขาวิขามีการด าเนนิการประกาศ/ชี้
แจ้งทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ทราบ จากการประกาศของหนว่ยงาน
การศึกษาของคณะ 

ด าเนินการประกาศทนุการศึกษา
ในงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
รวมถึงด าเนินการประกาศ
ทุนการศึกษาผา่นช่องทางสื่อ
ออนไลน์ตา่งๆ 

4. ควรบริหารจัดการวิชาสหกิจศึกษา
และการฝึกงานให้ดีกว่านี ้เพื่อให้
นักศึกษาไม่เสียผลประโยชน์และได้ใน
สิ่งที่ดีมีประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด 

สาขาวชิามีระบบจดัการวิชาการ
ฝึกงาน ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ของสาขาวิชา 

นักศึกษาทุกคนในสาขาวชิาได้
ฝึกงานในสถานประกอบการที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

5. อยากให้มีกิจกรรมที่เก่ียวกับทักษะ
การใช้ชีวิตในโลกของการท างานมาก
ขึ้น 

สาขาวชิาจะท าการจัดโครงการที่
เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานในอนาคต 

-จะด าเนนิการในปี 2563 

 
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ควรมีเครื่องมือทดสอบหรืออุปกรณ์
ที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้งาน และ
มีความทันสมัย 

-ทางสาขาวชิาได้มีการจัดปฏิบัตกิาร
ให้นักศึกษา ในกรณีที่มีเครื่องมือ
อย่างจ ากัด จัดการเรียนปฏิบัตกิาร
แบบกลุ่ม/เรียนปฏิบัติการแบบ
หมุนเวียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้

จ านวนของนักศึกษาต่อเคร่ืองมี 
น้อยลง และ นักศึกษามีโอกาสได้
ใช้เคร่ืองมือทุกคนทั่วถึงมากข้ึน 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ครบทุกคน 
ทั้งนี้ทางสาขาวชิาได้ด าเนินการท า
เร่ืองเสนอขอเครื่องมือ ให้พอเพียง
จากทางคณะ 

2. การเรียนการสอนมีความเข้มข้นและ
เหมาะสม อาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้
มีความทันสมัยมากยิ่งขึน้ และ ควรมี
การเรียนการสอนที่เจาะลึกไปในแต่ละ
เร่ือง 

-สาขาวชิาได้ด าเนินการปรับปรงุ
กระบวนวชิาให้มีเนื้อหากระบวนวิชา
ทีทันสมัย และ สง่เสริมให้มีการเรียน
การสอนในระบบ online และ การ
เรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 
เพิ่มข้ึน 

-มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ของ
กระบวนวชิาสอดคล้องกบั
เทคโนโลยีในปัจจบุันขึน้  
 
-มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
online และ น ารูปแบบการเรียน
การสอนแบบศตวรรษที่ 21 มา
ประยุกต์ใช ้

3. หาผู้เชี่ยวชาญมาสอนหลักสตูร
design  

-สาขาวชิามีการด าเนินการรับสมัคร
อาจารย์ที่มีความเชีย่วชาญด้านการ
สอนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

- ประกาศรับสมัครอาจารย์ด้าน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

4. ควรมีฝึกการปฏิบัตทิี่แท้จริง - ในกรณีการฝึกปฏิบัติ สาขาวชิาได้มี
การส่งเสริมการฝึกปฏิบัตจิริงในวิชา
ปฏิบัติการและ ปฏิบตัิเชิงลึกมาก
ขี้นในกระบวนวิชาโครงงานวิจัย 
(Research project 603499) 

นักศึกษาทุกคนได้ฝึกปฏบิัติและ
ใช้เคร่ืองมือมากข้ึนจากการท า
โครงงานวิจัย 

 
3.3 ด้านหลักสูตร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ควรเพิ่มในเร่ืองของการไปศึกษาดู
งานในโรงงานตา่งๆ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับ
นักศึกษา 

สาขาวชิาจะปรับปรุงการเรียนการ
สอนในภาคปฏบิัติการ ให้มีการดูงาน
จริงในสถานประกอบการ 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวน
วิชาและด าเนนิการในปีการศึกษา
ถัดไป 

2. ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้มาก
ยิ่งขึ้น 

สาขาวชิากระตุน้ให้นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่คณะจัด
ขึ้น 

ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มี
การจัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 

3. ควรฝึกการใช้ Excel และการท า 
Power point แก่นักศึกษา 

สาขาวชิาจะด าเนนิการจัดอบรม
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

อยู่ระหว่างด าเนนิการในปี
การศึกษาถัดไป 

4. เพิ่มอุปกรณ์วิจัยให้มากข้ึน เพราะ
ตอนท าโปรเจคต้องยืมของจาก
สาขาวชิาอ่ืนบ่อยมาก 

สาขาวชิาได้ด าเนินการท าเร่ืองเสนอ
ขอเครื่องมือ ให้พอเพียงจากทางคณะ 

อยู่ระหว่างขอด าเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆจาก
ทางคณะ 

5. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนนุการ
เรียนการสอนให้มากกว่านี้ เชน่ การ

สาขาวชิาจะด าเนนิการจัดโครงการ
ด้านงานบริการชุมชนให้กับ

อยู่ระหว่างด าเนนิการขอ
งบประมาณสนับสนนุจากคณะ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ออกพื้นที่การปฎิบัติงานจริง การท า
และการน าเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาเป็นตน้ 

ผู้ประกอบการที่ต้องการพฒันาและ
ออกแบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดการปฏิบัติงานจริง 

6. ควรจะมีปฏิบัติจริงมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ 
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพและเกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

-สาขาวชิาได้มอบหมายให้ อาจารย์ผู้
ประสานงานวชิาโครงงานวิจัย 
(603499) และ อาจรย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยส่งเสริมงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้
นักศึกษาไดฝ้ึกใช้เคร่ืองมือใน
ห้องปฏิบัติการมากข้ึน 

-นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตัิ และ 
ใช้เคร่ืองมือมากข้ึนในกระบวน
วิชาโครงงานวิจัย (603499) 

8. ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น
สากลมากข้ึน 

สาขาวชิามีการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ของ
กระบวนวชิาที่เปดิสอน โดย มี
การสอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษ
จากการเนื้อหากระบวนวชิา และ
การน าเสนอผลงาน 

9. อยากให้มีการเรียนเนื้อหาเก่ียวกับ 
packaging printing มากข้ึน และลด
วิชาเรียน design ลง เพราะมีเนื้อหาที่
ค่อนข้างเหมือนกัน 

-ด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาที่
เก่ียวข้องทางด้านการพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์ ทั้งนี้ สาขาวิชามีการด าเนนิการ
รับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ ์

- ประกาศรับสมัครอาจารย์ด้าน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดและ 
การพิมพ์ 

10. ควรเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับการพิมพ์ 
ระบบการพิมพส์ ี
11. อยากให้มีรายวิชาการใช้เครื่อง
ทดสอบต่าง ๆ ในสาขาวชิา 

- สาขาวชิาได้ด าเนินการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อนักศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มข้ึน 

-สาขาวชิาได้เปิดสอนกระบวน
วิชาหัวข้อเลือกสรรทางด้าน
เทคโนโลยีการบรรจุ (603496) ที่
มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการใช้
เครื่องมือต่างๆ และ มีการสาธิต
การใช้เคร่ืองมือระหว่างการเรียน
การสอน 
-นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตัิ และ 
ใช้เคร่ืองมือมากข้ึนในกระบวน
วิชาโครงงานวิจัย (603499) 
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ภาคผนวก 1 
ผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง เอกสารหมายเลข 6  รายงานการประชุม 

 
มี 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

มี 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  
เอกสารหมายเลข 7 รายงานมคอ.3 และ มคอ.4 

มี 
 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา  
เอกสารหมายเลข 8 รายงานมคอ.3 และ มคอ.4 

มี 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มี 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 3 กระบวนวิชาทวนสอบ 

มี 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มี 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน าด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร  เอกสารหมายเลข 9 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มี 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เอกสารหมายเลข 10 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนา 

มี 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

เอกสารหมายเลข 11 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

3.83 
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 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  
เอกสารหมายเลข 4 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ 

4.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1  ตวับ่งชี้ที่ 5 ผลการประเมินกระบวนวิชา   
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เอกสารหมายเลข 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตวับ่งชี้ที ่6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (มช.)
ตวับ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.)
ระดบัปริญญาตรี
ปีการศึกษา FST Biot FE PDT PKT MPT

2559 3.59 3.86 3.60 3.72 3.35 3.53
2560 3.32 3.59 3.53 3.59 3.40 3.47
2561 3.19 3.50 3.26 3.28 3.17 3.37
2562 3.2

ระดบัปริญญาโท
ปีการศึกษา FST PDT Inter PKT

2559 3.47 4.00 4.26  - 
2560 3.52 3.65 4.44  - 

2561 3.93 3.61 ไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 3.93

2562 ไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน

ระดบัปริญญาเอก
ปีการศึกษา FST PDT Inter

2559 3.71 4.25  - 
2560 3.49 3.83  - 

2561 3.66 3.69 ไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน

2562 ไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน



 

สรุปแบบประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และความพึงพอใจ 

ต>อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรูB  

โดยนักศึกษาปริญญาตรชีั้นปJที่ 3-6 ในหลักสูตร  วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)    

ประจำปJการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม>  

 
1.ช้ันปJท่ี 

รายการ จำนวน รBอยละ 

2 0 0.00 

3 0 0.00 

4 26 72.22 

5 10 27.78 

6 0 0.00 

รวม 36 100 

 

2.สาขาวิชาท่ีท>านศึกษา 

รายการ จำนวน รBอยละ 

FST 103 28.69 

BIOT 41 11.42 

PKT 36 10.03 

FE 92 25.63 

PDT 48 13.37 

MPT 39 10.86 

รวม 359 100 

 

3.ความภาคภูมิใจของท>านท่ีไดBเปfนนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม> (2.91) 

รายการ จำนวน รBอยละ 

มาก 3 8.57 

ปานกลาง 27 77.14 

นBอย 4 11.43 

ไม>เลย 1 2.86 

รวม 35 100 

 

 

ลำดับที่……… 



 

2 

 

 
4.นักศึกษารับรูBวิสัยทัศนgของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รายการ จำนวน รBอยละ 

รูB 15 42.86 

ไม>รูB 20 57.14 

รวม 35 100 

 

5.นักศึกษาไดBรับรูBวิสัยทัศนgจากช>องทางใด 

รายการ จำนวน รBอยละ 

ผู/บริหาร 1 2.32 

หนังสือแจ/งเวียน 0 0.00 

ปBายประกาศ 11 25.58 

วันผู/ปกครองพบผู/บริหาร 3 7.00 

website 16 37.20 

วันปฐมนิเทศนักศึกษา 7 16.28 

แผSนพับ 4 9.30 

อ่ืนๆ 1 2.32 

รวม 43 100 

 

 

6.ท>านมีความรูBสึกต>อส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรูBอย>างไร (3.20) 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค>าเฉลี่ย 

x̄  นBอยที่สุด นBอย ปานกลาง มาก 
มาก

ที่สุด 

1.    หBองเรียน (3.50)  

   1.1 ความสวSางและอุณหภูมิของห/อง 0 1 13 19 3 3.67 

   1.2 ความพร/อมของอุปกรณ[ประกอบการเรียนการสอน 

         (คอมพิวเตอร[, ฉากรับภาพ, เครื่องฉาย LCD, ระบบเสียง) 

1 3 15 13 4 
3.44 

   1.3 โตeะและเก/าอี ้ 0 6 13 14 3 3.39 

2.    หBองปฏิบัติการ(2.30)  

   2.1 สภาพห/องปฏิบัติการ (ความสวSาง ความสะอาด ความ

เรียบร/อยของห/อง) 
1 7 23 5 0 2.89 

   2.2 ความพร/อมใช/ของอุปกรณ[/เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
8 11 14 3 0 2.33 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค>าเฉลี่ย 

x̄  นBอยที่สุด นBอย ปานกลาง มาก 
มาก

ที่สุด 

   2.3 ความเพียงพอของอุปกรณ[/เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
8 17 10 1 0 2.11 

   2.4 ความพร/อมใช/ของอุปกรณ[/เครื่องมือสำหรับทำ

โครงงานวิจัย  
8 20 5 3 0 2.08 

   2.5 ความเพียงพอของอุปกรณ[/เครื่องมือสำหรับทำ

โครงงานวิจัย  
9 19 4 4 0 2.08 

3.    โรงงานตBนแบบ(3.18)  

   3.1 สภาพพื้นที่ใช/งาน (ความสวSาง ความสะอาด ความ

เรียบร/อยของบริเวณใช/งาน) 
2 4 18 12 0 3.11 

   3.2 ความพร/อมใช/ของอุปกรณ[/เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
1 3 19 12 1 3.25 

   3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ[/เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
1 4 19 12 0 3.17 

4.    หBองคอมพิวเตอรg(3.49)  

   4.1 จำนวนเครื่องเพียงพอตSอการใช/งาน 0 3 12 13 8 3.72 

   4.2 ประสิทธิภาพของเครื่องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 1 6 14 13 2 3.25 

5. บริการดBานการเชื่อมต>ออินเตอรgเน็ตความเร็วสงู(3.52) 1 4 4 10 4 3.52 

6. หBองสมุด(3.33)  

   6.1 ความเพียงพอของหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ[และวารสาร 1 3 15 14 3 3.42 

   6.2 ความเหมาะสมของฐานข/อมูลเพื่อการสืบค/น 1 2 18 13 2 3.36 

   6.3 ความพร/อมของอุปกรณ[สำหรับสืบค/นข/อมูล 0 3 17 15 1 3.39 

   6.4 ความเหมาะสมของการจัดห/องสำหรับอSานและค/นคว/า

ข/อมูล 
1 6 16 12 1 3.17 

7. สภาพแวดลBอมทั่วไป(3.11)  

   7.1 ความสะอาดเรียบร/อยของอาคารสถานที ่ 2 5 16 13 0 3.11 

   7.2 ความเพียงพอของพื้นที่สำหรับทำงานหรือทำกิจกรรม

รSวมกัน 
1 6 22 7 0 2.97 

   7.3 ความเหมาะสมของโตeะเก/าอี้สำหรับทำงานหรือทำกิจกรรม

ภายนอกอาคาร 
2 6 19 9 0 2.97 

   7.4 ระบบสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟBา) 2 6 15 10 3 3.17 

   7.5 ระบบรักษาความปลอดภัย 2 2 17 13 2 3.31 
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7.ท>านมีความคิดเห็นต>อความเหมาะสมของโครงสรBางหลักสูตรสาขาวิชาท่ีท>านศึกษาอย>างไร (2.83) 

รายการ 

ระดับความเหมาะสม 
ค>าเฉลี่ย 

x̄  นBอยที่สุด นBอย ปานกลาง มาก 
มาก

ที่สุด 

1.กระบวนการรับเขBานักศึกษา(3.18)  

   1.1  มีการแจ/งคุณสมบัตขิองผู/สมัครและจำนวนรับที่ชัดเจน  3 4 11 17 1 3.25 

   1.2  มีขั้นตอนการคัดเลือกที่เหมาะสม 2 6 15 12 1 3.11 

2. การเตรียมความพรBอมก>อนเขBาศึกษา(2.94)  

   2.1  มีกิจกรรมปรับความรู/พื้นฐานให/มีความพร/อมทางการเรียน

มีความเหมาะสม 
4 5 17 9 1 2.94 

   2.2  มีกิจกรรมเตรียมความพร/อมให/สามารถเรียนใน

มหาวิทยาลัยอยSางมีความสุข   
4 4 18 8 1 2.94 

3. กระบวนใหBคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก>นักศึกษา(2.86)  

   3.1  มีการวางระบบการดูแลให/คำปรึกษาจากอาจารย[ที่ปรึกษา

และเจ/าหน/าที่  
6 6 16 7 1 2.75 

   3.2  มีการควบคุมดูแลการให/คำปรึกษาการทำโครงการวิจัย 

(Project) แกSนักศึกษา 
5 8 10 11 2 2.92 

   3.3  มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร/างทักษะ

การเรียนรู/ในศตวรรษที่ 21 
4 5 18 8 1 2.92 

4.   แผนการศึกษาของสาขาวิชาท>านมีความเหมาะสม(3.09) 2 3 11 5 2 3.09 

5. กระบวนวชิาในหลักสูตร(3.28)  

   5.1  กระบวนวิชาทางด/านสังคมศาสตร[และมนุษยศาสตร[ 1 3 19 8 5 3.36 

   5.2  กระบวนวิชาทางด/านภาษา 1 4 15 12 4 3.39 

   5.3  กระบวนวิชาการเรียนรู/ผSานกิจกรรม (GE) 2 2 18 11 3 3.31 

   5.4  กระบวนวิชาทางด/านวิทยาศาสตร[และคณิตศาสตร[พื้นฐาน 1 1 21 10 3 3.36 

   5.5  กระบวนวิชาทางด/านเอกบังคับ 2 3 17 10 0 3.09 

   5.6  กระบวนวิชาทางด/านเอกเลือก 2 5 12 11 5 3.34 

   5.7  กระบวนวิชาโท (ถ/ามี) 2 3 11 4 3 3.13 

3. การฝqกงาน (ถBามี) (3.31)  

   3.1  ระยะเวลาของการฝzกงาน 3 3 15 13 1 3.17 

   3.2  ความรู/ที่ได/รับจากการฝzกงาน 1 3 13 10 3 3.37 

   3.3  สถานประกอบการที่ไปฝzกงาน 1 5 11 6 6 3.38 

4. วิชาสหกิจศึกษา (ถBามี) (2.09)  

   4.1  ระยะเวลาของวิชาสหกิจศึกษา 2 1 5 0 0 2.38 

   4.2  ความรู/ที่ได/รับจากการไปสหกิจศึกษา 6 1 2 0 1 1.90 

   4.3  สถานประกอบการที่ไปสหกิจศึกษา 5 0 2 0 1 2.00 

5.   การดูงาน (ถBามี) (1.89)  

   5.1  ความหลากหลายของโรงงาน 8 1 1 1 1 1.83 

   5.2  ความเหมาะสมของโรงงาน 8 1 1 1 1 1.83 
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รายการ 

ระดับความเหมาะสม 
ค>าเฉลี่ย 

x̄  นBอยที่สุด นBอย ปานกลาง มาก 
มาก

ที่สุด 

   5.3  ประโยชน[ที่ได/รับจากการดูงาน 4 0 2 1 0 2.00 

 

 

7.  กระบวนวิชาหรือเน้ือหาวิชาในสาขาวิชาท่ีท>านเห็นว>ามีความสำคัญต>อการทำงานในอนาคต  
 

กระบวนวิชา จำนวน 

Design for Packaging(603451) 6 

Materials in Packaging(603321) 14 

Natural Materials for Packaging(603322) 1 

Packaging Printing(603462) 12 

packaging process management (603471) 2 

Packaging Standards and Regulations(603231) 4 

Packaging Systems and Testings(603331) 19 

Principles of packaging(603211) 1 

Up and Down Stream Processes(602455) 2 

Dynamics of Packaging(603341) 6 

Fundamental English 1/2/3/4 (001101/001102/001201 /001227) 1 

Quality Analysis in Product Development(605430) 1 

Flexible Packaging Materials(603421) 1 

Packaging Design and Development(603452) 1 

Packaging Machinery(603441) 2 

Quality Planning in Product Development(605432) 1 

Selected Topics in Packaging Technology 3(603496) 1 

Packaging in Food Industry(603461) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 3  กระบวนวิชาที่ทวนสอบ ปีการศึกษา 2562 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

กระบวนวิชาที่เปดิสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

 แจ้งรายช่ือกระบวนวิชา ที่ก าหนดให้มกีารทวนสอบฯ โดยอาจารย์ผู้สอน 
 

กระบวนวิชาที่เปดิสอนในหลกัสูตรฯ  

ภาคการศกึษาที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 จ านวน 14 กระบวนวชิา (ยกเว้นกระบวนวิชา 603493 603497 603499) 
 

 1. 603211 PRINCIPLE OF PACKAGING   ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา/รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ 

 2. 603322 NATURAL MATERIALS FOR PACKAGING  ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย 

 3. 603332 PACKAGE MANUFACTURING PROCESS ผศ.ดร.ลนิดา ถิรภัทรพันธ์ 

 4.  603352 COMP FOR PACAKAGING DESIGN 1  อ. ดร.เปรม ทองชัย 

  5. 603371 MATG PKG INDUSTRY   ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 

 6. 603421 FLEXIBLE PKG MATERIALS   รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ 

 7. 603441 PACKAGING MACHINERY   รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

 8. 603452 PKG & DEVELOPMENT   อ. ดร.เปรม ทองชัย 

 9. 603461 PKG IN FOOD INDUSTRY   รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

 10. 603471 PKG PROCESS MANAGEMENT  ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ จันทนสกุลวงศ์/อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา 

  11. 603493 INDUSTRY TRANINIG   ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

 12. 603496 SELECT TOPICS IN PKT 3   ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา/อ.สุฐพัศ ค าไทย 

 13. 603497 SEMINAR    รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ/คณาจารย์ 

 14. 603499 RESEARCH PROJECT   ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ จันทนสกุลวงศ์/คณาจารย์ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศกึษา 2562 จ านวน 11 กระบวนวชิา  

(ยกเว้นกระบวนวิชา 603200 (วิชา GE) 603497 และ 603499) 

 1. 603200 PACKAGING IN DAILY LIFE (วิชา GE) ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย  

 2. 603231 PKG STDS & REGULATIONS  ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

 3. 603321    MATERIALS IN PACKAGING   ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา/รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

 4. 603333 MATERIALS AND PACKAGES TESTING ผศ.ดร.ลนิดา ถิรภัทรพันธ์/ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย 

 5. 603341 DYNAMICS OF PACAKAGING  รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ 

 6. 603396 RESEARCH METHODOLOGY IN PKT TECH รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ 

 7. 603423    BIOPOLYMER FOR PKG MAT  ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา/ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย 

 8. 603462 PACKAGING PRINTING   ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 

 9. 603496 SELECT TOPICS IN PKT 3   อ. ดร.เปรม ทองชัย 

 10. 603497 SEMINAR    รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ/คณาจารย์ 

 11. 603499 RESEARCH PROJECT   ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์/คณาจารย์ 
 

รวมจ านวนกระบวนวิชา ท่ีเปิดสอนท้ังหมด __25____รายวชิา   ทวนสอบ_19_กระบวนวิชา คิดเป็น _76___% 

(ลงนาม).......................................... ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยกีารบรรจุ 

              (อาจารย์สุฐพัศ ค าไทย) 

          …………../………………/…………….. 

 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา....603211............... 

ภาคเรียนที่ ......1........ปกีารศึกษา.....2562......... 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วน

คะแนน% 
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- การเข้าเรียนตรงเวลา 
- การเข้าสอบ  
- การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

…10 % 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
- การส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

… 80…% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า 
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ 
อย่างเหมาะสม 

- ทักษะการใชส้ื่อ และการใชภ้าษาพูด จากการน าเสนอ
รายงานหน้าช้ันเรียน 
 

10 % 

หมายเหตุ เนื่องจากการเรียนการสอนมีการน าผลการเรียนรู้ (จุดขาว) เข้ามาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (603322) 

ภาคเรียนที่ .........1..........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนทั้ง 
  ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
- ประเมินผลจากการส่งรายงาน 
  ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติโดยมีการอ้างอิง   
  แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการท าข้อสอบกลางภาค 
  และปลายภาค 

10 % 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินผลจากการท ารายงาน และ น าเสนองาน 
  ทั้งภาคบรรยายโดยมีเอกสารอ้างอิง   
- ประเมินผลจากการเขียนและสรุปความส าคัญจาก 
  บทความทางวิชาการบนฐานข้อมูลสากล 
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และ 
  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการเรียน 
  การสอน 
- ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ  
  ทั้งกลางภาคและปลายภาค 

40 % 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

- ประเมินผลจากการฝึกทักษะการวางแผนการ 
  ทดลอง การใช้เครื่องมือภาคปฏิบัติการได้อย่าง 
  ถูกต้อง  
- ประเมินผลจากการท ารายงานผลการทดลองและ 
  วิจารณ์ผลจากการทดลองภาคปฏิบัติโดยม ี
  เอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 
  ระหว่างการท าปฏิบตัิการ  

20 % 

3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

- ประเมินผลจากความสามารถในการสืบค้นข้อมลู  
  รวบรวมงานวิจัยและบทความทางวิชาการบน 
  ฐานข้อมูลสากลได ้
- ประเมินผลจากการ คิดวิเคราะห์ปัญหา และ 
  สรุปผล ท่ีเกิดระหว่างการเรียนในภาคบรรยาย  

10 % 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
ทั้งหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลจากการท ารายงาน และ การน าเสนอ 
  ผลงานในช้ันเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
- สามารถตอบค าถาม และ แสดงความคิดเห็นกับ 
  อาจารย์ผูส้อนได้  

10 % 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่ เ กี่ ยวกับการ ใ ช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นบทความทางวิชาการ
และงานวิจัยตา่งๆ บนฐานข้อมูลสากลได้  
- ประเมินผลจากการเรียนของนักศึกษาผ่านสื่อการ
เรียนรูโ้ดยระบบ CMU-online 

5 % 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน และ เขียน 
  รายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
- ประเมินผลจากเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 
  การน าเสนองาน 

5 % 

 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 603332 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
- 
 

- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

 

2.2   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

35 % 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

35 % 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- 

- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

………..% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- 

- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

………..% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 603352 PACKAGING DESIGN 1  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา -  
 

1. การเข้าช้ันเรียน และ- การตรงต่อ
เวลา  5% 
2. สอบกลางภาค 15 % 
3. สอบปลายภาค 15 % 
4. ปฏิบัติการ 65 % 
 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 2.1 
- สอบ 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา -  
 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-  
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.3 
- สืบค้นข้อมูลและส่งรายงาน
ทางอินเตอร์เน็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาการตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (603371) 

ภาคเรียนที่ .........1..........ปกีารศึกษา........2563.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

- ประเมินจากการเข้าเรียน การส่งงาน การน าเสนอ
ผลงาน 
- ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ  
  ทั้งกลางภาคและปลายภาค 

20 % 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานว่ามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาขนาดไหน 
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 
  ระหว่างการท าปฏิบตัิการ  
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

30 % 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหารวมทัง้ประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

- ประเมินจากการวิเคราะห์ผลงานการน าเสนองาน
กลุ่มของตัวเอง ด้านการใช้เครื่องมือในการท างาน
และการแก้ปัญหา 

20% 

3.2 สามารถสบืค้นรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

- ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลในงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายว่ามีความถูกต้องตามประเด็นของ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือไม่ 

10% 

4.1 มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดสีามารถสือ่สารกับกลุม่คน
หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ และการน าเสนอ
ผลงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยภาษาอังกฤษ 10 % 

5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่ เ กี่ ยวกับการ ใ ช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลจากการค้นหาแหล่งข้อมูลในการ
น าเสนอ และสร้างสื่อการเรียนการสอน 10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา.........603421....... 

ภาคเรียนที่ ..........2.........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินการน าเสนอ 
 

5% 

2. ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
 

- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 

70% 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
 

- ประเมินการน าเสนอ 
ประเมินการท าปฏบิัติการและรายงาน 
 
 

10% 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4. 3 มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของ

ตนเองและทางวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
 

- ประเมินการท างานร่วมกัน 
- ประเมินการน าเสนอ 

5% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินการน าเสนอ การค้นควา้เอกสารทาง 
วิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 

 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา.........603441....... 

ภาคเรียนที่ ..........1.........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินการน าเสนอ 
 

5% 

2. ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
 

- ท ารายงานสรุปมโนทัศน์เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีส าคญั 
- ประเมินการน าเสนอ 
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 

75% 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

- ประเมินการน าเสนอ 
 
 

5% 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4. 3 มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของ

ตนเองและทางวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
 

- ประเมินการท างานร่วมกัน 
- ประเมินการน าเสนอ 

5% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินการน าเสนอ การค้นควา้เอกสารทาง 
วิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 603452 603452 PAG & DEVELOPMENT  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ผลการเรียนรู้ 

(จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) 
วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา0 1.2 
- สอบ 
- รายงาน 
- ประเมินจากพฤตกิรรมการเข้าเรียน 
การเข้าสอบ และการสง่งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ภาคบรรยาย 40 % 
- การเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลา และ
ความซื่อสัตย์ 5% 
- สอบกลางภาค 15% 
- สอบปลายภาค 20% 
 
ภาคปฏิบัติ 60 % 
- การเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลา และ
ความซื่อสัตย ์5% 
- การตรวจงานท่ีได้รับมอบหมาย 5% 
- การน าเสนอผลงาน อภิปลาย และ
ประเมินผลงาน 20 % 
- สอบกลางภาค 15 % 
- สอบปลายภาค 15 % 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 2.1 
- สอบ 
- รายงาน 
2.2.  
- สอบ 
- รายงาน 
-อื่นๆ  การน าเสนอผลงานและอภปิราย 
2.4. 
- สอบ 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา -  
 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-  
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ต้องพัฒนา 

5.3 
- สอบ 
- การน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา.........603461....... 

ภาคเรียนที่ ..........1.........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสตัยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินการน าเสนอ 
 

5% 

2. ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษาในศาสตร 
ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 

60% 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

- ประเมินการน าเสนอ 
ประเมินการท าปฏบิัติการและรายงาน 
 
 

15% 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4. 3 มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของ

ตนเองและทางวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
 

- ประเมินการท างานร่วมกัน 
- ประเมินการน าเสนอ 

5% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินการน าเสนอ การค้นควา้เอกสารทาง 
วิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 

 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาการจัดการกระบวนการบรรจุ (603471) 

ภาคเรียนที่ .........1..........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

- ประเมินจากการเข้าเรียน การส่งงาน การน าเสนอ
ผลงาน 
- ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ  
  ทั้งกลางภาคและปลายภาค 

20 % 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานว่ามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาขนาดไหน 
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 
  ระหว่างการท าปฏิบตัิการ  
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

30 % 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหารวมทัง้ประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

- ประเมินจากการวิเคราะห์ผลงานการน าเสนองาน
กลุ่มของตัวเอง ด้านการใช้เครื่องมือในการท างาน
และการแก้ปัญหา 

20% 

3.2 สามารถสบืค้นรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

- ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลในงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายว่ามีความถูกต้องตามประเด็นของ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือไม่ 

10% 

4.1 มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดสีามารถสือ่สารกับกลุม่คน
หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ และการน าเสนอ
ผลงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยภาษาอังกฤษ 10 % 

5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่ เ กี่ ย วกับการ ใ ช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลจากการค้นหาแหล่งข้อมูลในการ
น าเสนอ และสร้างสื่อการเรียนการสอน 10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา....603496............... 

ภาคเรียนที่ ......1........ปกีารศึกษา.....2562......... 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วน

คะแนน% 
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคญั 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน  
- การท างานกลุ่ม และ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

…20 % 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
- การบ้าน และ รายงาน 
 

… 70…% 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

-การน าเสนองานท่ีมอบหมายให้สบืค้นและการท ารายงาน (คะแนน
รวมกับ 
5.3) 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า 
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ 
อย่างเหมาะสม 

- ทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูด จากการน าเสนอรายงาน
หน้าช้ันเรียน 
 

10 % 

หมายเหตุ เนื่องจากการเรียนการสอนมีการน าผลการเรียนรู้ (จุดขาว) เข้ามาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา....603231............... 

ภาคเรียนที่ ......2........ปกีารศึกษา.....2562......... 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วน

คะแนน% 
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- การเข้าเรียนตรงเวลา 
- การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

…10 % 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
- การบ้าน และ รายงาน 
 

… 85…% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า 
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ 
อย่างเหมาะสม 

- ทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูด จากการน าเสนอรายงาน
หน้าช้ันเรียน 
 

5 % 

หมายเหตุ เนื่องจากการเรียนการสอนมีการน าผลการเรียนรู้ (จุดขาว) เข้ามาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา....603321............... 

ภาคเรียนที่ ......2........ปกีารศึกษา.....2562......... 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วน

คะแนน% 
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- การเข้าเรียนตรงเวลา 
- การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

…10 % 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
- การส่งรายงานและการบ้านท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

… 80…% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า 
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ 
อย่างเหมาะสม 

- ทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูด จากการน าเสนอรายงาน
หน้าช้ันเรียน 
 

10 % 

หมายเหตุ เนื่องจากการเรียนการสอนมีการน าผลการเรียนรู้ (จุดขาว) เข้ามาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 603333 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา - ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

………..% 

2.2   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- รายงานปฏิบัติการและสอบปฏิบตัิการ 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

42.5% 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- รายงานปฏิบัติการและสอบปฏิบตัิการ  
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

42.5% 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- 

- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

………..% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- 

- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 
- ……………………………………………………….… 

………..% 

 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา.........60341....... 

ภาคเรียนที่ ..........2.........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคญั 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินการน าเสนอ 
 

5% 

2. ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 

70% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินการน าเสนอ การค้นควา้เอกสารทาง 
วิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 

 

25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา.........603396....... 

ภาคเรียนที่ ..........2.........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสตัยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคญั 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินการน าเสนอ 
 

5% 

2. ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลีย่นแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษาในศาสตร 
ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 

55% 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
 

- ประเมินการน าเสนอ 
ประเมินการท าปฏบิัติการและรายงาน 
 
 

20% 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสือ่สารกับกลุม่คน
ทั้งหลายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ4. 3 มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการ

เรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
 

- ประเมินการท างานร่วมกัน 
- ประเมินการน าเสนอ 

5% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม 
5.2 สามารถแก้ไขปญัหาโดยน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกีย่วข้องอย่างสร้างสรรค ์
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินการน าเสนอ การค้นควา้เอกสารทาง 
วิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 

 

15% 

 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา....603423............... 

ภาคเรียนที่ ......2........ปกีารศึกษา.....2562......... 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วน

คะแนน% 
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- จากการเข้าเรยีนตรงเวลา 
 

10 % 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
- การส่งบ้าน และ รายงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

70 % 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

- สืบค้นและส่งรายงาน 10 % 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า 
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ 
อย่างเหมาะสม 

- ทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูด จากการน าเสนอรายงาน
หน้าช้ันเรียน 
 

10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (603462) 

ภาคเรียนที่ .........2..........ปกีารศึกษา........2562.............. 
ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสตัยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

- สังเกตจากงานท่ีสั่งมีการคัดลอกผลงานหรือไม่ ทั้ง
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติโดยมีการอ้างอิง   
  แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการท าข้อสอบกลางภาค 
  และปลายภาค 

10 % 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

- ประเมินจากการเข้าเรียน การส่งงาน การน าเสนอ
ผลงาน 
- ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ  
  ทั้งกลางภาคและปลายภาค 

20 % 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานว่ามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาขนาดไหน 
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 
  ระหว่างการท าปฏิบตัิการ  
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

30 % 

4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ และการน าเสนอ
ผลงานท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะครั้งว่ามีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นอย่างไร 
- ประเมินผลจากการเรียนรู้นอกช้ันเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย ผลการค้นคว้า 

20 % 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่ เ กี่ ยวกับการ ใ ช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลจากการค้นหาแหล่งข้อมูลในการ
น าเสนอ และการหาข้อมลูเพื่อการหาตัวอย่าง
ต้นแบบท าปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิงาน  

20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 603496 603496 SELECT TOPICS IN PKT 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ผลการเรียนรู้ 

(จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) 
วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 

1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 1.2 
- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน 
การเข้าสอบ และการสง่งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
1.3 

- ประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. คะแนนรวมในส่วนที่ 1 (รวมกับ
คะแนนสอบกลางภาค) 45 % 
- quiz, การบ้าน, เข้าห้องเรียน, สอบกลาง
ภาค 
 
2. คะแนนรวมในส่วนที่ 2 (รวมกับ
คะแนนสอบปลายภาค) 55 % 
- quiz, การบ้าน, เข้าห้องเรียน,น าเสนอ
ผลงาน, สอบปลายภาค 
 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 2.1 
- สอบ 
- รายงาน 
2.3 
- ประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 3.2 
- ประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-  
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ต้องพัฒนา 

5.3 
- รายงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4  ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ                                                      
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

ตารางที่ 21 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและจ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต  

หลักสูตร จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
(1) 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 
(2) 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  
(2)/(1)x100 

ระดับปริญญาตรี 303 103 33.99 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 58 19 32.76 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ ์ 48 14 29.17 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 50 13 26.00 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 34 10 29.41 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 29 44.62 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 48 18 37.50 
ระดับปริญญาโท 11 3 27.27 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2 1 50.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 2 22.22 
ปริญญาเอก 6 5 83.33 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 100.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 2 66.67 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 320 111 34.69 
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ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ตามคุณลักษณะบัณฑิต  

หลักสูตร จ านวน
บัณฑิตที่
ได้รับการ
ประเมิน 

คุณลักษณะบัณฑิต (7) 
ผลการ
พัฒนา 

บัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์

ของ 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

(8) 
ด้านทักษะ
การเป็น

พลเมืองโลก 

(1) 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ด้าน

ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

(5) 
ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

(6) 
ด้านวิชาชีพ 

ค่าเฉลี่ยรวม 
คุณลักษณะ 

6 ด้าน 
 

ระดับปริญญาตรี 103 4.36 4.08 3.92 4.41 4.03 4.25 4.16 4.17 4.10 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 19 4.46 4.35 4.27 4.64 4.23 4.58 4.40 4.26 4.39 
เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

14 4.57 4.29 4.01 4.48 4.04 4.32 4.26 4.39 4.19 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

13 4.13 3.92 3.83 4.25 3.94 4.19 4.02 4.00 3.99 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล 

10 4.53 4.23 4.12 4.43 4.26 4.25 4.30 4.40 4.24 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

29 4.23 3.84 3.61 4.28 3.92 4.07 3.97 4.00 3.91 

วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

18 4.36 4.07 3.90 4.43 3.92 4.17 4.12 4.14 4.02 

ระดับปริญญาโท 3 4.50 4.78 4.47 4.67 4.33 4.33 4.51 4.67 4.54 
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 

1 4.00 4.67 4.40 4.00 4.20 4.00 4.22 5.00 4.38 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

2 4.75 4.83 4.50 5.00 4.40 4.50 4.65 4.50 4.63 
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ผลการประเมินบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิต และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้บังคับบัญชา
บัณฑิต จ าแนกตามหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  58 คน จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.76 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ตามคุณลักษณะบัณฑิต  
ด้าน คุณลักษณะบัณฑิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
(SD) 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ทั้งจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.58 0.61 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของส่วนรวม 

4.53 0.61 

มีจิตอาสา มีน้ าใจ เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 4.58 0.61 
สามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของหลักการความถูกต้อง และใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

4.16 0.60 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.46 0.47 

ด้านความรู้ 

มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.00 0.67 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.42 0.61 
สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.63 0.50 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความรู้ 4.35 0.46 

ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหา
ในงานท่ีรับผิดชอบ 

4.21 0.79 

สามารถแสดงความคิดแบบองค์รวม 4.16 0.77 
สามารถวางแผนและจัดการการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานประสบ
ความส าเร็จ 

4.32 0.67 

มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ 4.47 0.70 
สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใช้ดุลยพินิจในการแก้ไข
ปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.21 0.71 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านทักษะทางปัญญา 4.27 0.58 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี  4.84 0.50 
มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม และมีทักษะการท างานเป็นทีม 4.42 0.69 
มีความรับผิดชอบในงาน/ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 4.68 0.48 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ยอมรับความแตกต่างของ
วัฒนธรรมในที่ท างาน 

4.63 0.60 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.64 0.47 
ด้านทักษะ

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.47 0.70 
สามารถค้นหา สืบค้น และใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงงานให้
ดีขึ้น  

4.42 0.61 
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ด้าน คุณลักษณะบัณฑิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สามารถใช้วิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย  
(แบบปากเปล่าและ/หรือโดยการเขียน) 

4.42 0.61 

สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน 

3.89 0.81 

มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการท างาน 3.95 0.41 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.23 0.45 

ด้านวิชาชีพ 

มีทักษะเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัตงิานด้านวิชาชีพ (เฉพาะงานด้านท่ี
รับผิดชอบ) 

4.53 0.51 

มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 4.63 0.50 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านวิชาชีพ 4.58 0.45 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต
(ค่าเฉลี่ยรวมคุณลักษณะ 6 ด้าน) 

4.40 0.41 

ผลการพัฒนา
บัณฑิตตาม 

อัตลักษณ์ของ 
มช. 

มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ หรือเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

4.32 0.58 

มีการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ 4.21 0.92 
ค่าเฉลี่ยรวมผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน)  

4.26 0.56 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านทักษะการเป็นพลเมืองโลก 4.39 0.46 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตเห็นว่าเป็นจุดเด่น/จุดแข็ง
รายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ความถี่ ร้อยละ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1 5.26 
ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ 4 21.05 
ด้านทักษะทางปัญญา 2 10.53 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 11 57.89 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 5.26 
รวม 19 100.00 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. ต้องฝึกความมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรงต่อเวลาเพิ่มขึ้น 
2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel, PowerPoint ได้อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ในการ

ท างาน  
3. ทักษะภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลเพื่อการสื่อสาร  
4. การเขียนสรุปความจากการประชุม 
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เอกสารหมายเลข 5 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 1 ปี  
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ตารางที่ 2.2.12.2 สถานภาพการท างาน 

ระดับ/สาขาวิชา 
ท างานแล้ว 

ท างานแล้วและ
ก าลังศึกษาต่อ 

ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ 

ก าลังศึกษาต่อ 
รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 CMU-QA 

(เฉพาะระดับปริญญาตรี) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละการได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
คะแนน 

ระดับปรญิญาตร ี 151 50.33 1 0.33 133 44.33 15 5.00 300 53.33 2.67 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 24 41.38 1 1.72 31 53.45 2 3.45 58 44.64 2.23 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 21 43.75 0 0.00 25 52.08 2 4.17 48 45.65 2.28 
เทคโนโลยชีีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

21 42.00 0 0.00 26 52.00 3 6.00 50 44.68 2.23 

เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเล 17 51.52 0 0.00 13 39.39 3 9.09 33 56.67 2.83 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

43 68.25 0 0.00 18 28.57 2 3.17 63 70.49 3.52 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25 52.08 0 0.00 20 41.67 3 6.25 48 55.56 2.78 
ระดับปรญิญาโท 8 80.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 10 80.00 - 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

6 75.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 8 75.00 - 

ระดับปรญิญาเอก 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 - 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 - 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 6 รายงานการประชุม 
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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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602211 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน Basic Biotechnology 7 สิงหาคม 2562 
11:45:51  (แบบที่ 2)

602315 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology 2 7 สิงหาคม 2562 
11:56:51  (แบบที่ 2)

602317 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology Laboratory 2 7 สิงหาคม 2562 
12:03:36  (แบบที่ 2)

602321 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology 7 สิงหาคม 2562 
12:04:53  (แบบที่ 2)

602322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology Laboratory 7 สิงหาคม 2562 
12:10:30  (แบบที่ 2)

602431 การหมักแอลกอฮอล Alcoholic Fermentation 7 สิงหาคม 2562 
12:18:55  (แบบที่ 2)

602432 อาหารหมักของทางตะวันออก Oriental Fermented Food 25 ตุลาคม 2562 
14:51:32  (แบบที่ 2)

602441 เอนไซมของจุลินทรีย Microbial Enzymes 7 สิงหาคม 2562 
12:28:53  (แบบที่ 2)

602464 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน Nanobiotechnology 7 สิงหาคม 2562 
12:32:07  (แบบที่ 2)

602497 สัมมนา 1 Seminar 1 7 สิงหาคม 2562 
12:38:44  (แบบที่ 2)

603211 หลักการบรรจุ Principles of Packaging 2 สิงหาคม 2562 
17:58:45  (แบบที่ 2)

603322 วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ Natural Materials for Packaging 3 สิงหาคม 2562 
14:01:12  (แบบที่ 2)

603332 กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ Package Manufacturing Process 3 สิงหาคม 2562 
13:59:47  (แบบที่ 2)

603352 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 Packaging Design 1 2 สิงหาคม 2562 
18:37:43  (แบบที่ 2)

603371 การตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ Marketing in Packaging Industry 3 สิงหาคม 2562 
14:15:53  (แบบที่ 2)

603421 วัสดุออนตัวสําหรับการบรรจุ Flexible Packaging Materials 2 สิงหาคม 2562 
18:45:56  (แบบที่ 2)

603441 เครื่องจักรสําหรับการบรรจุ Packaging Machinery 3 สิงหาคม 2562 
13:17:20  (แบบที่ 2)

603452 การออกแบบและพัฒนาการบรรจุ Packaging Design and Development 3 สิงหาคม 2562 
13:21:29  (แบบที่ 2)

603461 บรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมอาหาร Packaging in Food Industry 3 สิงหาคม 2562 
13:27:45  (แบบที่ 2)

603471 การจัดการกระบวนการบรรจุ Packaging Process Management 3 สิงหาคม 2562 
13:31:05  (แบบที่ 2)

603496 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 Selected Topics in Packaging Technology 3 3 สิงหาคม 2562 
13:32:52  (แบบที่ 2)

603497 สัมมนา Seminar 3 สิงหาคม 2562 
13:40:36  (แบบที่ 2)

603499 โครงงานวิจัย Research Project 3 สิงหาคม 2562 
13:46:39  (แบบที่ 2)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562   (ขอมูลวันที่ : 6 พฤษภาคม 2563)
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603200 บรรจุภัณฑในชีวิตประจําวัน Packaging in Daily Life 13 ธันวาคม 2562 
17:17:51  (แบบที่ 2)

603231 มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ Packaging Standards and Regulations 13 ธันวาคม 2562 
17:19:14  (แบบที่ 2)

603321 วัสดุในการบรรจุ Materials in Packaging 13 ธันวาคม 2562 
17:20:48  (แบบที่ 2)

603333 การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ Materials and Packages Testing 13 ธันวาคม 2562 
18:24:21  (แบบที่ 1)

603341 พลศาสตรการบรรจุ Dynamics of Packaging 13 ธันวาคม 2562 
17:22:46  (แบบที่ 2)

603396 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ Research Methodology in Packaging Technology 13 ธันวาคม 2562 
17:24:18  (แบบที่ 2)

603462 การพิมพบรรจุภัณฑ Packaging Printing 13 ธันวาคม 2562 
18:25:57  (แบบที่ 2)

603496 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 Selected Topics in Packaging Technology 3 15 ธันวาคม 2562 
14:18:33  (แบบที่ 2)

603497 สัมมนา Seminar 17 ธันวาคม 2562 
16:48:28  (แบบที่ 2)

603499 โครงงานวิจัย Research Project 13 ธันวาคม 2562 
18:27:43  (แบบที่ 2)

604101 กาวแรกสูวิศวกรรมกระบวนการอาหาร First Step to Food Process Engineering 11 ธันวาคม 2562 
11:02:36  (แบบที่ 2)

604211 การจัดการองคการและการดําเนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

Organization and Operation Management in 
Food Industry

11 ธันวาคม 2562 
8:50:22  (แบบที่ 1)

604311 สมดุลมวลสารและพลังงานทางวิศวกรรม
อาหาร 

Material and Energy Balances in Food 
Engineering

11 ธันวาคม 2562 
8:51:07  (แบบที่ 1)

604314 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุเกษตร Physico-Chemical Properties of Agricultural 
Materials

11 ธันวาคม 2562 
8:55:02  (แบบที่ 1)

604315 ปฏิบัติการสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
วัสดุเกษตร 

Physico-Chemical Properties Laboratory of 
Agricultural Materials

11 ธันวาคม 2562 
8:56:44  (แบบที่ 1)

604411 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 Food Process Engineering 2 11 ธันวาคม 2562 
8:57:46  (แบบที่ 1)

604415 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 Food Process Engineering Laboratory 2 11 ธันวาคม 2562 
8:58:54  (แบบที่ 1)

604423 การปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร Productivity Improvement in Food Industry 11 ธันวาคม 2562 
9:21:12  (แบบที่ 2)

604431 การควบคุมกระบวนการในวิศวกรรมอาหาร Food Engineering Process Control 11 ธันวาคม 2562 
9:24:59  (แบบที่ 1)

604443 เทคโนโลยีเมมเบรน Membrane Technology 11 ธันวาคม 2562 
9:26:41  (แบบที่ 1)

604454 การสกัดดวยของไหลที่สภาวะกึ่งวิกฤติและ
วิกฤติยิ่งยวดในอุตสาหกรรมอาหาร 

Subcritical and Supercritical Fluid Extraction in 
Food Industries

13 ธันวาคม 2562 
18:27:27  (แบบที่ 1)

604455 การใชโปรแกรมวิชวลเบสิกฟอรแอ
ปพลิเคชันสสําหรับจลนพลศาสตรเอนไซม 

Implementation of Visual Basic for Applications 
Program for Enzyme Kinetics

11 ธันวาคม 2562 
9:31:54  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018
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602495 สหกิจศึกษา Cooperative Education 3 สิงหาคม 2561 
16:34:15  (แบบที่ 1)

602496 ประสบการณฝกงาน Industrial Training 3 สิงหาคม 2561 
16:39:35  (แบบที่ 1)

602499 โครงงานวิจัย Research Project 3 สิงหาคม 2561 
17:11:53  (แบบที่ 1)

603493 การฝกงาน Industrial Training 3 สิงหาคม 2561 
17:40:59  (แบบที่ 1)

605494 ฝกงาน Work Training 13 มกราคม 2562 
13:11:55  (แบบที่ 1)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกขอมูล) 5 กระบวนวิชา

TQF V2.002018

มคอ. 4 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561   (ขอมูลวันที่ : 13 พฤษภาคม 2563)

-หนา 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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เอกสารหมายเลข 8 รายงาน มคอ.5 และ มคอ.6  
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602211 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน Basic Biotechnology 13 มกราคม 2563 
11:11:22  (แบบที่ 2)

602315 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology 2 13 มกราคม 2563 
11:11:44  (แบบที่ 2)

602317 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology Laboratory 2 13 มกราคม 2563 
11:16:14  (แบบที่ 2)

602321 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology 13 มกราคม 2563 
11:20:03  (แบบที่ 2)

602322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology Laboratory 13 มกราคม 2563 
11:20:33  (แบบที่ 2)

602431 การหมักแอลกอฮอล Alcoholic Fermentation 13 มกราคม 2563 
9:38:48  (แบบที่ 2)

602432 อาหารหมักของทางตะวันออก Oriental Fermented Food 13 มกราคม 2563 
13:29:36  (แบบที่ 2)

602441 เอนไซมของจุลินทรีย Microbial Enzymes 13 มกราคม 2563 
13:30:01  (แบบที่ 2)

602464 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน Nanobiotechnology 13 มกราคม 2563 
13:31:48  (แบบที่ 2)

602497 สัมมนา 1 Seminar 1 13 มกราคม 2563 
13:32:21  (แบบที่ 2)

603211 หลักการบรรจุ Principles of Packaging 8 มกราคม 2563 
13:41:06  (แบบที่ 2)

603322 วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ Natural Materials for Packaging 8 มกราคม 2563 
13:41:32  (แบบที่ 2)

603332 กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ Package Manufacturing Process 8 มกราคม 2563 
13:36:34  (แบบที่ 2)

603352 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 Packaging Design 1 10 มกราคม 2563 
18:28:58  (แบบที่ 2)

603371 การตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ Marketing in Packaging Industry 10 มกราคม 2563 
17:59:49  (แบบที่ 2)

603421 วัสดุออนตัวสําหรับการบรรจุ Flexible Packaging Materials 10 มกราคม 2563 
17:53:30  (แบบที่ 2)

603441 เครื่องจักรสําหรับการบรรจุ Packaging Machinery 8 มกราคม 2563 
14:12:24  (แบบที่ 2)

603452 การออกแบบและพัฒนาการบรรจุ Packaging Design and Development 11 มกราคม 2563 
0:13:57  (แบบที่ 2)

603461 บรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมอาหาร Packaging in Food Industry 8 มกราคม 2563 
14:15:18  (แบบที่ 2)

603471 การจัดการกระบวนการบรรจุ Packaging Process Management 10 มกราคม 2563 
17:38:13  (แบบที่ 2)

603496 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 Selected Topics in Packaging Technology 3 8 มกราคม 2563 
13:42:00  (แบบที่ 2)

603497 สัมมนา Seminar 9 มกราคม 2563 
17:22:21  (แบบที่ 2)

603499 โครงงานวิจัย Research Project 9 มกราคม 2563 
17:27:52  (แบบที่ 2)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562   (ขอมูลวันที่ : 6 พฤษภาคม 2563)

-หนา 2-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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601231 จุลชีววิทยาทางอาหาร Food Microbiology 14 พฤษภาคม 2563 
22:21:54  (แบบที่ 1)

601232 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร Food Microbiology Laboratory 14 พฤษภาคม 2563 
22:24:07  (แบบที่ 1)

601351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร Food Legislation and Standards 14 พฤษภาคม 2563 
22:45:51  (แบบที่ 1)

601423 เทคโนโลยีผลไมและผัก Fruit and Vegetable Technology 14 พฤษภาคม 2563 
22:31:57  (แบบที่ 1)

601456 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 

Selected Topics in Food Science and 
Technology 3

14 พฤษภาคม 2563 
22:48:47  (แบบที่ 1)

603200 บรรจุภัณฑในชีวิตประจําวัน Packaging in Daily Life 13 พฤษภาคม 2563 
17:50:17  (แบบที่ 2)

603231 มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ Packaging Standards and Regulations 13 พฤษภาคม 2563 
17:52:57  (แบบที่ 2)

603321 วัสดุในการบรรจุ Materials in Packaging 13 พฤษภาคม 2563 
17:53:44  (แบบที่ 2)

603333 การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ Materials and Packages Testing 15 พฤษภาคม 2563 
15:00:12  (แบบที่ 1)

603341 พลศาสตรการบรรจุ Dynamics of Packaging 15 พฤษภาคม 2563 
15:01:45  (แบบที่ 2)

603396 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ Research Methodology in Packaging Technology 15 พฤษภาคม 2563 
15:02:28  (แบบที่ 2)

603462 การพิมพบรรจุภัณฑ Packaging Printing 15 พฤษภาคม 2563 
15:05:41  (แบบที่ 2)

603496 หัวขอเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 Selected Topics in Packaging Technology 3 13 พฤษภาคม 2563 
17:54:51  (แบบที่ 2)

603497 สัมมนา Seminar 13 พฤษภาคม 2563 
17:55:33  (แบบที่ 2)

603499 โครงงานวิจัย Research Project 15 พฤษภาคม 2563 
15:07:32  (แบบที่ 2)

604101 กาวแรกสูวิศวกรรมกระบวนการอาหาร First Step to Food Process Engineering 15 พฤษภาคม 2563 
11:22:39  (แบบที่ 2)

604211 การจัดการองคการและการดําเนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

Organization and Operation Management in 
Food Industry

13 พฤษภาคม 2563 
9:57:31  (แบบที่ 1)

604311 สมดุลมวลสารและพลังงานทางวิศวกรรม
อาหาร 

Material and Energy Balances in Food 
Engineering

13 พฤษภาคม 2563 
10:21:14  (แบบที่ 1)

604314 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุเกษตร Physico-Chemical Properties of Agricultural 
Materials

15 พฤษภาคม 2563 
11:15:33  (แบบที่ 1)

604315 ปฏิบัติการสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
วัสดุเกษตร 

Physico-Chemical Properties Laboratory of 
Agricultural Materials

15 พฤษภาคม 2563 
11:16:45  (แบบที่ 1)

604411 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 Food Process Engineering 2 15 พฤษภาคม 2563 
11:18:20  (แบบที่ 1)

604415 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 Food Process Engineering Laboratory 2 15 พฤษภาคม 2563 
11:19:16  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2562   (ขอมูลวันที่ : 16 พฤษภาคม 2563)

-หนา 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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602495 สหกิจศึกษา Cooperative Education 13 มกราคม 2563 
14:32:39  (แบบที่ 2)

602496 ประสบการณฝกงาน Industrial Training 13 มกราคม 2563 
14:32:59  (แบบที่ 2)

603493 การฝกงาน Industrial Training 13 พฤษภาคม 2563 
13:13:44  (แบบที่ 2)

606483 สหกิจศึกษา Cooperative Education 10 มกราคม 2563 
9:43:36  (แบบที่ 2)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกขอมูล) 4 กระบวนวิชา

TQF V2.002018

มคอ. 6 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562   (ขอมูลวันที่ : 16 พฤษภาคม 2563)

-หนา 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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เอกสารหมายเลข 9 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยกรณี 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เอกสารหมายเลข 10 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละครั้ง 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไดร้บัการพัฒนาทางวิชาการ เช่น เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารยส์ าหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น
ต้น  ได้น าความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่เกี่ยวข้องมาพัฒนางานของตนเองในด้านต่างๆ  

- การพัฒนาด้านการสอนให้ทันสมัย และเป็นกลยุทธ์การสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น ปรับปรุง
เนื้อหาการสอนให้ทันสมัย 

- การพัฒนาด้านการวิจัยและน ามาไปสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์  ให้ค าปรกกษาและ่่ายทอดองค์ความรู้แก่
ผู้ประกอบการฯ 

- การพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการ เพิ่มทักษะ และเทคนิคในการเขียนเอกสารประกอบการสอนต ารา หนังสือ 
ผลงานทางวิชาการ  ผลงานตีพิมพ์ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล  เพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์

ทั้งนี้ องค์ความรู้ต่างๆ ของอาจารย์ สามาร่น ามาพัฒนาดา้นหลักสตูร เพื่อให้หลักสูตรทันสมยัทันต่อเหตุการณ์ และ
ผลิตบัณฑติให้เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
-เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 
วันท่ี 19 มีนาคม 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
 

-เข้าร่วมงาน The 1st International Symposium on Applied Plasma 
science and Engineering for Agro and Bio Industry ระหว่างวันที่ 31 
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านด้านการเรยีนการ
สอน/งานวิจัย 

-เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า 2  เดือน โครงการ “การพัฒนา
กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสจากฟางข้าวแบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อขยายก าลังการผลิตเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์จากปลายข้าวส าหรับผลิต
บรรจุภัณฑ์ทีย่่อยสลายได้ทางชีวภาพ” ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ : กลุ่มเรื่องข้าว ปีงบประมาณ 2562 ใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคาร 2 ส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย) 

เป็นการพัฒนาด้าน งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

-เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ไผ่ไทยกับความเป็นไปได้ทางการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ย่อยสบายได้เชิงชีวภาพ ในการประชุม เปิดบ้านงานวิจัยศูนย์ฯ ไผ่ คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
(ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย) 

เป็นการพัฒนาด้าน งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง A Natural pH Indicator from 
Tapioca Starch/Curcumin Film ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ 
The Zing Hotel เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
(ผศ.ดร.ลินดา ่ิรภัทรพันธ์) 

เป็นการพัฒนาด้าน งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

-เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจยัไปขยายผลฯ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 
2563  ณ  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  ณ กรุงเทพ 
(ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกลุวงศ์) 

เป็นการพัฒนาด้าน งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

-เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินและประเมินรายงานตาม
ความก้าวหน้างานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มความเหนียว
ให้กับพอลิแลคติกคแอสิกด้วยการผสมกับยางพาราและตัวประสาน วันท่ี 7 
มกราคม 2563 ณ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  
(ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกลุวงศ์) 

เป็นการพัฒนาด้าน งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
-เข้าร่วมพัฒนาต้นแบบบรรจภุัณฑ์พลาสติก วันท่ี 9 มกราคม 2563 ณ 
ส่าบันพลาสติก กรุงเทพฯ (ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกลุวงศ์) 

เป็นการพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

-เข้าร่วมประชุมปิดโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการงานวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการของประเทศกลุ่มยางพารา ในวันที่ 16 มกราคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์) 

เป็นการพัฒนาด้าน งานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

-เข้าร่วมเสนอหลักสูตรระดับปริญญาโทนานาชาติ TIPP  ณ  ห้องลาเวนเดอร์ 
โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนช่ัน   กรุงเทพฯ   ในวันที่    30-31 ตุลาคม 
2562   (ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์) 

เป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

-เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP จังหวัดแพร่ วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ จังหวัดแพร่  
(ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์) 

เป็นการพัฒนาด้านบริการทางวิชาการ 

เป็นผู้เช่ียวชาญลงพื้นที่เพื่อ่่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม ซก่ง
ผู้ประกอบการ จะสามาร่น ามาปรับใช้เพื่อยกระดับศักยภาพ และสร้าง
คุณค่าให้แก่ธุรกิจตัวเอง ณ บริษัท ชยพลทรัพย์ไพศาล จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่
(ผศ.ดร.กัญญรัตน สุทธิภักติ) 

เป็นการพัฒนาด้านบริการทางวิชาการ 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 11 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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รายงานการวิจยั เรื่อง ภาวะการมงีานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 |423 
 

ตารางที่ 2.4.12 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                                                                      

คณะ/หลักสตูร 
จ านวน
บัณฑิต 
ที่ตอบ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา 

มีความทันสมัย ทัน
ต่อสภาวะการณ์ใน

ปัจจุบัน 

รายวิชามีความ
เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการ

น าไปประยุกต์ใชใ้น
การปฏิบัติงานได ้

อาจารย์มีเทคนิค
การถ่ายทอด

ความรู้ และน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการสอน 

ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนมีความ
เหมาะสม และ

เพียงพอ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ติดตาม ดูแลให้

ค าปรึกษาระหว่าง
เรียนอย่างใกล้ชิด 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับปรญิญาตร ี 300 3.94 3.81 4.00 3.47 3.91 3.83 

เทคโนโลยีการบรรจุ                                                                                    58 3.98 3.76 4.12 3.29 3.98 3.83 

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์                                                                          48 4.02 3.96 4.08 3.60 4.00 3.93 
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร                                                                    

50 3.96 3.82 4.08 3.32 3.90 3.82 

เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเล                                                                            33 4.15 4.12 4.15 3.76 4.15 4.07 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร                                                                      

63 3.76 3.68 3.89 3.35 3.71 3.68 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร                                                                               48 3.88 3.65 3.75 3.69 3.85 3.76 

ระดับปรญิญาโท 10 4.10 3.80 3.90 3.50 4.40 3.94 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร                                                                     

2 4.00 3.50 3.50 2.50 5.00 3.70 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร                                                                      

8 4.13 3.88 4.00 3.75 4.25 4.00 

ระดับปรญิญาเอก 6 4.33 4.33 4.33 4.17 4.50 4.33 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร                                                                     

3 4.33 4.33 4.33 4.33 4.67 4.40 

sdaluk-PC
Highlight



ภาคผนวก 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 

ประจ าปี 2558-2562 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ ค าไทย 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. Praewdao Sopa, Monthinee Kantadech, Kanokkarn Pannasai, Wannika 

Khomwongsawat and Suthaphat Kamthai. 2017. “Efficiency of Ethylene Adsorbent 
Coated Paper for Extending Storage Life of Num Dok Mai Mango”. Agricultural Sci. J. 
48:3 (Suppl.):339-342 

2. Nittaya Kasakun, Patchareewan Saobuntan, Wit Watcharawipa, Nannaphat 
Kaewsangiem and Suthaphat Kamthai. 2017 “Efficiency of Packaging Bag for 
Extending Storage-life of Fresh-cut Lettuce (Lactuca sativa L.)”. Agricultural Sci. J. 
48:3 (Suppl.):375—380 

3. Krittaya Srimanee, Katawut Sukorraphas, Suthaphat Kamthai, 2016. “Efficiency of 
Hexanal Coated Paper for Banana Anthracnose and Crown Rot Fungi Inhibition” 
Agricultural Sci. J. 47: 3 (Suppl.) 79-82 

4. Nuttawadee Jinaphan, Jurmkwan Sangsuwan, Sutthira Sutthasupa and Suthaphat 
Kamthai. 2016. “Effect of Rice Straw Carboxymethyl Cellulose Film Blended with 
Polyethylene Glycol  on “Nam Dok Mai” Mangoes Storage Life”. Agricultural Sci. J. 
47: 3 (Suppl.) 357-360. 

 (Funding by: National Research Council of Thailand) : Co-project 
ระดับนานาชาติ 
1. Kanjapach Boontranurak, Patcharin Raviyan, Jiraphat Panya, Suphanida Mantana and 

Suthaphat Kamthai. 2020. “Preparation of Film Incorporating Spray-dried Red 
Cabbage Anthocyanin Encapsulated with Bagasse Carboxymethyl Cellulose”. Chiang 
Mai J. Sci. 2020; 4x(x) : 1-16. In press (Accepted) 

2. Suthaphat Kamthai and Rathanawan Magaraphan. 2018. “Development of an active  
polylactic acid (PLA) packaging filmby adding bleached bagasse carboxymethyl 
cellulose (CMCB) for mango storage life extension”. Packaging Technology and 
Science. 32:103–116. 

3. Anong Jainan, Aree Deenu, and Suthaphat Kamthai. 2018. “Biopolymer Film Based 
on Rice Straw Carboxymethyl Cellulose (CMCr) and Chiang Mai University (CMU) 
Purple Rice Carboxymethyl Flour (CMF)”. Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2140-2151 



4. Suthaphat Kamthai and Rathanawan Magaraphan. 2017. “Mechanical and barrier 
properties of spray dried carboxymethyl cellulose (CMC) film from bleached bagasse 
pulp”. Industrial Crops & Products. 109. 753-761. 

5. Anong Jainan, Aree Deenu, Srisuwan Naruenartwongsakul, Patcharin Rayiyan, 
Jurmkwan Sangsuwan and Suthaphat Kamthai. 2017. “Preliminary Study of Alkaline 
Pretreatment Effect on Carboxymethy Flour (CMF) from Chiang Mai University (CMU) 
Purple Rice Properties”. Chiang Mai J. Sci. 2017; 44(4) : 1624-1632. 

ผลงานอ่ืนๆ 
อนุสิทธิบัตร 
1. อนุสิทธิบัตรเรื่อง แถบชี้วัดส ำหรับติดตำมคุณภำพของผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยำกำศ 

หมำยเลขอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603000913 (2559) 
 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. R. Bintiina, P. Puntawongb, L. Thiraphattaraphun., Properties of Potato Flour-Based 

Loose-Fill Foams. Materials Today: Proceedings. Materials Today: Proceedings, 2019, 
vol. 7 part 4, p: 2078-2082. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  
1. Pawitra Thongsuk, Maliwan Ruanka, Linda Thiraphattaraphun. Properties of Rice Husk  

Silica/Rice Starch Composite Films. The Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2019 - PACCON 2019 TOGETHER FOR THE BENEFIT OF MANKIND. 
February 7-8, 2019, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, 
Thailand. (Poster Presentation) 

2. Kamonphop Saengpanya, Wasakorn Nopotha, Linda Thiraphattaraphun. Temperature 
Indicator Based on Paper Coated with Anthocyanins Extracted from Red Cabbage. 9-
14 September 2018, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand. (Poster Presentation) 

3. Nisa Promsen, Suparada Tagan and Linda Thiraphattaraphun. Starch Foams Based on 
Rice Starch/Rice Straw Fiber. PCT-8:, June 14th-15th 2018, Amari Watergate Bangkok 
Hotel, Bangkok, Thailand. (Poster Presentation) 

4. Bintiina, R., Puntawongb, P., and Thiraphattaraphun, L. Properties of Potato Flour-
Based Loose-Fill Foams. The First Materials Research Society of Thailand 
International Conference (1st MRS Thailand International Conference), October 31 – 
November 3, 2017, The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand. (Poster 
Presentation) 

 
 



ผลงานอ่ืนๆ รายงานวิจัย และ Proceedings 
1. วิญญู ศักดำทร และ ลินดำ ถิรภัทรพันธ์. (2558). รำยงำนวิจัยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แชลแลคเหลือง 

แบบเกร็ดจำกครั่งของบริษัท นอร์ทเทอร์นสยำมซีดแลค จ ำกัด : โครงกำรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย ส ำนักงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ภำคเหนือ. 

2. Pawitra Thongsuk, Maliwan Ruanka, Linda Thiraphattaraphun. (2019). Properties of  
Rice Husk Silica/Rice Starch Composite Films. Proceedings of the Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2019 (PACCON2019). 1st Edition June 2019. The 
Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 - PACCON 2019 
TOGETHER FOR THE BENEFIT OF MANKIND. February 7-8, 2019, Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand. PO131-PO135. 

3. Kamonphop Saengpanya, Wasakorn Nopotha, Linda Thiraphattaraphun. (2019)  
Temperature Indicator Based on Paper Coated with Anthocyanins Extracted from Red 
Cabbage. Proceedings of 8th International IUPAC Conference on Green Chemistry. 1st 
Edition May 1, 2019. ISBN (E-book) 978-616-93355-0-4, 9-14 September 2018, Shangri-
La Hotel, Bangkok, Thailand. p: 34-38.  

4. Nisa Promsen, Suparada Tagan and Linda Thiraphattaraphun. (2018). Starch Foams  
Based on Rice Starch/Rice Straw Fiber. PCT-8: The International Polymer Conference 
of Thailand Proceedings Book, June 14th-15th 2018, Amari Watergate Bangkok Hotel, 
Bangkok, Thailand. p: 116-120. 
 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

1. Chaisuwana, W., Jantanasakulwongb, K., Wangtueaid, S., Phimolsiripolb, Y., 
Chaiyasob, T., Techapunb, C. Phongthaib, S., Youe, S., Regensteinf, J.M., 
Seesuriyachan, P.*. FBIO 100564: Microbial Exopolysaccharides for Immune 
Enhancement: Fermentation, Modifications and Bioactivities. Food bioscience 2020, 
https://doi.org/10.1016/j.fbio.2020.100564. (IF2020=3.22) 

2. Jantanasakulwong, K.,* Homsaard, N., Phengchan, P., Rachtanapun, P., Leksawasdi, 
N., Phimolsiripol, Y., Techapun, C. and Jantrawut. P. Effect of Dip Coating Polymer 
Solutions on Properties of Thermoplastic Cassava Starch. Polymers 2019, 11, 1746; 
doi:10.3390/polym11111746 (IF2020=3.164) 

3. Nunta, R., Techapun, Charin., Jantanasakulwong, K., Chaiyaso, T., Seesuriyachan, P., 
Khemacheewakul, J., Mahakuntha, C., Porninta, K., Sommanee, S., Trinh, N.T., 
Leksawasdi. N.* Batch and continuous cultivation processes ofCandidatropicalisTISTR 
5306 for ethanol and pyruvate decarboxylaseproduction in fresh longan juice with 
optimal carbon tonitrogen molar ratio. J Food Process Eng.2019;42:e13227. 
(IF2020=1.448) 



4. Thi, K., Phanab, K. Phanb H. T., Brennanc, C. S., Regensteind, J. M. Jantanasakulwonga, 
K.  Boonyawane, D. Phimolsiripola,  Y. Gliding arc discharge non-thermal  plasma  for 
retardation of mango anthracnose. Food science and technology, 2019, 105, 142-148. 
(IF2018=3.129) 

5. Tantala, J., Rachtanapun, C., Tongdeesoontorn, W., Jantanasakulwong, K., 
Rachtanapun, P. Moisture sorption isotherms and prediction models of 
carboxymethyl chitosan films from different sources with various plasticizers. 
Advances in Materials Science and Engineering 2019, doi.org/10.1155/2019/4082439.  

6. Chaiwarit, T., Ruksiriwanich, W., Jantanasakulwong, K., Jantrawut, P.,* Use of Orange Oil 
Loaded Pectin Films as Antibacterial Material for Food Packaging. Polymers, 10(10) 
1144; doi:10.3390/polym10101144  

7. Jantanasakulwong, K.,* Wongsuriyasak, S., Rachtanapun, P., Seesuriyachan, P., 
Chaiyaso, T.Leksawasdi, N., Techapun, C. Mechanical properties improvement of 
thermoplastic corn starch and polyethylene-grafted-maleicanhydride blending by 
Na+ ionsneutralization of carboxymethyl cellulose. International Journal of Biological 
Macromolecules 120 (2018) 297–301.  

8. Khemacheewakul, J., Techapun, C., Kuntiya, A., Sanguanchaipaiwong, V. 
Chaiyaso, T., Hanmoungjai, P., Seesuriyachan, P., Leksawasdi, N., Nunta, R., 
Sommanee, S., Jantanasakulwong, K., Chakrabandhu, Y., and Noppol Leksawasdi, 
N.* Development of Mathematical Model for Pyruvate Decarboxylase Deactivation 
Kinetics by Benzaldehyde with Inorganic Phosphate Activation Effect. Chiang Mai J. 
Sci. 2018; 45(3): 1426-1438  

9. Jantrawut, P.,* Chaiwarit, T., Jantanasakulwong, K., Brachais, C.H., Chambin, O. Effect 
of plasticizer type on tensile property and in vitro indomethacin release of thin films 
based on low-methoxyl pectin. Polymers. 2017, 9, 289; doi 10.3390. 

10. Jantanasakulwong, K.,* Leksawasdi, N., Seesuriyachan, P., Wongsuriyasak, S. Techapun, 
C., Ouizawa, T. Reactive blending of thermoplastic starch, epoxidized natural rubber 
and chitosan., European Polymer Journal. 2016, 153, 89-95.  

11. Jantanasakulwong, K.,* Leksawasdi, N., Seesuriyachan, P., Wongsuriyasak, S. Techapun, 
C., Ouizawa, T. Reactive blending of thermoplastic starch and polyethylene-graft-
maleic anhydride with chitosan as compatibilizer., Carbohydrate Polymers. 2016, 84, 
292-299. 

12. Jantanasakulwong, K.,* Kobayashi, Y., Kuboyama, K., Ougizawa, T. Thermoplastic 
vulcanizate based on poly(lactic acid) and acrylic rubber blended with ethylene 
ionomer. Journal of Macromolecular Science, Part B. 2016 doi.org/10.1080/00222348. 
2016.1238434.  



13. Svoboda, P., Svobodova, D., Mokrejs, P., Vasek, V. Jantanasakulwong, K., Toshiaki 
Ougizawa, Takashi Inoue. Electron beam crosslinking of ethylene-octene copolymers, 
Polymer, 2015, 81: 119-128.  

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Jantanasakulwong, K. Sixth International Symposium Frontiers in Polymer Science 5-

8 May 2019 | Budapest, Hungary 
2. Jantanasakulwong, K., Leksawasdi ,N Seesuriyachan, P., Wongsuriyasak, S., 

Techapun1, Ougizawa, T. 2017 the ICPC 2017: 19th International Conference on 
Polymer Chemistry to be held in Paris, France on November, 20-21, 2017. 

3. Jantanasakulwong, K., Leksawasdi ,N Seesuriyachan, P., Wongsuriyasak, S., 
Techapun1, C., Ougizawa, T. 2016 Reactive Blending of Thermoplastic Starch and 
Epoxidized Natural Rubber with Chitosan as Compatibilizer. The 5th International 
Conference on Biomass Energy & Exhibition (ICBE 2016). China National Convention 
Center, Beijing, People Republic of China. 16 – 19 October 2016, Oral Presentation 

4. Jantanasakulwong, K., Leksawasdi ,N Seesuriyachan, P., Wongsuriyasak, S., 
Techapun1, C., Ougizawa, T. 2016 Mechanical Properties Improvement of Starch 
Blending with Natural Rubber and Carboxymethyl Cellulose. The Food and Applied 
Bioscience International Conference (FAB) 4-5 February 2016 in Chiang Mai, Thailand, 
Oral Presentation. 

5. Jantanasakulwong, K., Kobayashi, Y., Kuboyama, K., Ougizawa, T. 2015 
Thermoplastic Vulcanizate based on Poly(lactic acid) and Acrylic Rubber Blend with 
Ethylene Ionomer. International Conference in Advanced Polymers via 
Macromolecular Engineering (APME) 18-22 October 2015 in Yokohama, Japan, Oral 
Presentation. 

ผลงานอ่ืนๆ 
 รายงานโครงการวิจัยท่ีท าแล้วเสร็จ 

1. โครงกำร “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ต้นทุนต่่าด้วยการผลิตแบบต่อเนื่องในระดับ
อุตสาหกรรม” Tech Enterprise Service Network (Tesnet) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

2. โครงกำรวิจัยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 “โครงการเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพลาสติกชีวภาพ” 

3. โครงกำรวิจัยส ำนักประสำนงำนชุดโครงกำรอุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนงำนวิจัยงบประมำณปี 2560 “โครงการการพัฒนาสูตรการผลิตพลาสติกฐาน
ชีวภาพต้นทุนต่่าจากแป้งมันส่าปะหลังผสมพอลิโพรไพลีนด้วยเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดในระดับ
อุตสาหกรรม” 

4. โครงกำรส่งเสริมให้บุคลำกรวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำไปปฏิบัติงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตให้กับภำคอุตสำหกรรม (Talent Mobility) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
“โครงการการพัฒนาเจลเคลือบไข่ต้นทุนต่่าเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่สด” 



5. โครงกำรส่งเสริมให้บุคลำกรวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำไปปฏิบัติงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตให้กับภำคอุตสำหกรรม (Talent Mobility) ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
“การพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตด้าน
ต้นทุนและคุณภาพการผลิต” 

6. โครงกำร“การเพ่ิมความเหนียวให้กับพอลิแลคติคแอสิกด้วยการผสมกับยางพาราและตัวประสาน” 
โครงกำรวิจัยกลุ่มเคลือข่ำยกำรวิจัย Research university network ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติประจ ำปีงบประมำณ 2558 

7. โครงกำร “วัสดุใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมและชีวิตที่ดีขึ้น (New Materials for Industry and a 
Better Life)” โครงกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวัสดุศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 

8. โครงกำร“การผลิตพอลิเมอร์ยางพาราคอมโพสิทชนิดใหม่” โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติประจ ำปีงบประมำณ 2558 

9. โครงกำร“ไบโอพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการผสมด้วยวิธีการผสมแบบเกิดปฏิกิริยา
ของเทอร์โม พลาติกสตาร์ช และพอลิเอทิลีน ด้วยตัวประสานคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส” โครงกำร
พัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

10. โครงกำร“การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอมโพสิทเพ่ือการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลส” โครงกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

 
4) อาจารย์ ดร.กัญญรัตน์ สุทธิภักติ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Nutthamon Nortuy, Kanyarat Suthapakti and Niramon Utama-ang. 2018. Effects of 

Maltodextrin and Silicon Dioxide Added asAnticaking Agents on the Properties of 
Instant Date Palm (Phoenix dactylifera L.) Powder Using Spray Drying. Journal of 
Advanced Agricultural Technologies. 5. 86-92. 

2. Kanyarat Suthapakti*, Robert Molloy and Thanawadee Leejarkpai. 2018.  
Disintegration Testing of Biodegradable Poly(L-lactide) / Thermoplastic Polyurethane 
Melt Blended Films. Chiang Mai J. Sci.45(5), 2079-2091. 

3. Kanyarat Suthapakti, Robert Molloy, Winita Punyodom, Kanarat Nalampang,  
Thanawadee Leejarkpai, Paul D. Topham and Brian J. Tighe. 2017. Biodegradable 
Compatibilized Blends of Poly (L-lactide) and Thermoplastic Polyurethane: Design, 
Preparation and Property Testing. Journal of Polymers and the  

4. Environment. (Published online: 17 July 2017). DOI: 10.1007/s10924-017-1082-
Kanyarat Suthapakti, Robert Molloy, Winita Punyodom, Kanarat Nalampang,  
Thanawadee Leejarkpai, Paul D. Topham and Brian J. Tighe. 2015. Preparation, 
Characterization and Property Testing of Compatibilized Poly(L-
lactide)/Thermoplastic Polyurethane Blends. Macromol. Symp.. 354. 299-304 



ผลงานอ่ืนๆ 
ผลงานวิจัย 

1. กัญญรัตน์ สุทธภักติ. 2561. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกแมลง. โครงกำรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้ำน  
แมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจร ภำคเหนือ (Smart Insect). รำยงำนฉบับสมบูรณ์. 

2. กัญญรัตน์ สุทธภักติ. 2561. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกถ่ัวลำยเสือ. โครงกำร Innovation Hub –  
Food & Agriculture: Translational Research. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์. 

3. กัญญรัตน์ สุทธภักติ. 2561. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกดักแด้ไหม. โครงกำร Innovation Hub –  
Food & Agriculture: Translational Research.. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์. 

4. กัญญรัตน์ สุทธภักติ และสวิตรำ ใบงิ้ว. 2560. ซุปฟักทองญี่ปุ่น(คืนรูป). กิจกรรมพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุในอนำคต ภำยใต้โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูป ปีงบประมำณ 2560 . 
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์. 

5. สุวรรณำ เดชะรัตนำงกูร, กัญญรัตน์ สุทธภักติ. 2560. คุกกี้สับปะรด. กำรพัฒนำศักยภำพและ 
ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ OTOP เกษตรแปรรูปสู่สำกลวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรด 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์. 

6. ปิยวรรณ สิมะไพศำล, กัญญรัตน์ สุทธภักติ. 2560. สแน็คบำร์เห็ดนำงฟ้ำ. กำรพัฒนำศักยภำพและ
ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ OTOP เกษตรแปรรูปสู่สำกล. วิสำหกิจชุมชนเพำะเห็ดขุนยวม. 
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์.  

7. กัญญรัตน์ สุทธภักติ . 2559. ผลิตภัณฑ์คุกกี้ล ำไยที่มีอำยุกำรเก็บรักษำที่นำนขึ้น. กลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกรบ้ำนแม่ตำด โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ำย
และกำรด ำเนินธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบกำรแปรรูปล ำไย ส่วนขยำย แหล่งทุน : ส ำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประจ ำปี 2559. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์. 

8. กัญญรัตน์ สุทธภักติ. 2559. กำรยืดอำยุกำรเก็บล ำไย. บริษัท บีบีเบเกอรี จ ำกัด กิจกรรมยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมอำหำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย TFV ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป แหล่งทุน : กรมส่งเสริมอุตสำหกรรมประจ ำปี 2559 

 
5) อาจารย ์ดร.วิญญู ศักดาทร 

 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาติ 

1. Sakdatorn, V., Thavarungkul, N. and Srisukhumbowornchai, N. (2017). “The effects of 
magnetic fields on viscosity, colour and pH of longan honey”, Naresuan Uni. Eng. J., 
12(2), pp.15-20. 

2. Sakdatorn, V., Thavarungkul, N., Srisukhumbowornchai, N. and Intipunya, P. (2018). 
“Improvement of rheological and physicochemical properties of longan honey by non-
thermal magnetic technique”, Int. J. Food Sci. Tech, 53, pp.1717–1725. 

3. Sakdatorn, V., Thavarungkul, N., Srisukhumbowornchai, N. and Intipunya, P. (2018). 
“Design and Testing of Magnetic Field Apparatus for 1 Improving Flow Properties of 
Longan Honey 2 (Dimocarpus longan Luor)”, Suranaree J. Sci., Tech. In press. pp 337-
348. 



6) รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Wirongrong Tongdeesoontorn, Lisa J. Mauer, Sasitorn Wongruong, Pensiri Sriburi and 

Pornchai Rachtanapun* (2020) Polymers, 12, 366; 1-18, doi:10.3390/polym12020366. 
2. Tantala J., Vangnai K., Rachtanapun, P. and Rachtanapun, C.* (2019) Active Antimicrbial 

Collagen Casing, Italian Journal of Food Science, 31 (5), 171-173. 
3. Kittisak Jantanasakulwong *, Nattagarn Homsaard, Panurod Pengjun, Pornchai 

Rachtanapun, Noppol Leksawasdi, Yuthana Phimolsiripol, Charin Techapun, Pensak 
Jantrawut (2019) “Effect of dip coating polymer solutions on properties of 
thermoplastic cassava starch”, Polymers, 11, 1746, 1-11; doi:10.3390/polym11111746. 

4. Juthamas Tantala, Wirongrong Tongdeesoontorn, Chitsiri Rachtanapun, Kittisak 
Jantanasakulwong and Pornchai Rachtanapun (2019) Moisture Sorption Isotherms and 
Prediction Models of Carboxymethyl Chitosan Films from Different Sources with 
Various Plasticizers, Advances in Materials and Engineering, Volume 2019, Article ID 
4082439, 18 page. Published online: 9 January 2019, 
https://doi.org/10.1155/2019/4082439 

5. Rungsiri Suriyatem, Rafael A Auras and Pornchai Rachtanapun (2019) Utilization of 
carboxymethyl cellulose from durian rind agricultural waste to improve physical 
properties and stability of rice starch-based film, Polymers and The Environment, 27(2), 
286-298. Published online: 28 November 2018. http://doi.org/10.1007/s10924-018-
1343-z 

6. Ngo Thi Minh Phuong, Dang Thi Mong Quyen, Tran Thi Xo, Pornchai Rachtanapun 
(2018) “Effects of zinc oxide nanoparticles on the properties of pectin/alginate edible 
films", International Journal of Polymer Science, Volume 2018, Article ID 5645797, 9 
pages. 

7. Rungsiri Suriyatem , Rafael A. Auras , Chitsiri Rachtanapun , Pornchai Rachtanapun 
(2018) “Biodegradable rice starch/carboxymethyl chitosan films with added propolis 
extract for potential use as active food packaging”, Polymers, 10(9), 954 (page 1-14) 
https://doi.org/10.3390/polym10090954 (Q1, Impact factor 2.935 ปี 2560 โดย Institute 
of Scientific Information (USA)) SNIP 1.213, SJR 0.852 โดย Scopus)  

8. Kittisak Jantanasakulwong, Somchai Wongsuriyasak, Pornchai Rachtanapun, Phisit 
Seesuriyachan, Thanongsak Chaiyaso, Noppol Leksawasdi, Charin Techapun, Toshiaki 
Ougizawa (2018) “Mechanical Properties Improvement of Thermoplastic Corn Starch 
and Polyethylene-grafted-maleicanhydride blending by Na+ ions neutralization of 
Carboxymethyl Cellulose”, International Journal of Biological Macromolecules, 120, 
297-301. (Accepted Aug 16, 2018) (Q1, Impact factor 3.909 โดย Institute of Scientific 
Information (USA), SNIP=1.307, SJR=0.917 ปี 2560 โดย Scopus) 

https://doi.org/10.3390/polym10090954


9. Duangjai Noiwan, Kiattisak Sutenan, Chatchai Yodweingchai and Pornchai 
Rachtanapun (2018). “Postharvest Life Extension of Fresh-Cut Mango (Mangifera indica 
cv. Fa-Lun) Using Chitosan and Carboxymethyl Chitosan Coating", Journal of 
Agricultural Science. 10 (8), 438-446.  

10. Rungsiri Suriyatem, Rafael A. Auras and Pornchai Rachtanapun (2018) “Improvement 
of mechanical properties and thermal stability and extension of biodegradability of 
rice starch–based film with carboxymethyl chitosan”, Industrial Crops and Products, 
122, 37-48.   

11. Patcharin Phokasem, Punpong Lekhakula, Niramon Utama-ung, Pornchai 
Rachtanapun and Panuwan Chantawannakul (2017), “Optimization of Mixed Bacillus 
Cultures as An Inoculant in Northern Thai Style Fermented Soybeans (Thua-nao) by 
Mixture Design”, Chiang Mai Journal of Science, 44(2) : 414-426 

12. Rungsiri Suriyatem, Rafael A. Auras, Pilairuk Intipunya, Pornchai Rachtanapun, (2017) 
“Predictive mathematical modeling for EC50 calculation of antioxidant activity and 
antibacterial ability of Thai bee products”, Journal of Applied Pharmaceutical 
Science, 7 (09), pp. 122-133, DOI: 10.7324/JAPS.2017.70917 

13. Duangjai Noiwan, Panuwat Suppakul, Adisak Joomwong, Jamnong Uthaibutra, 
Pornchai Rachtanapun (2017) "Kinetics of Mango Fruits cv. Nam 
Dok Mai Si Thong Quality Changes during Storage at Various Temperatures" to Journal 
of Agricultural Science, 9, (6); 199-212. ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760 

14. Dau Hung Anh, Kanchana Dumri, Nguyen Tuan Anh, Winita Punyodom, 
Pornchai Rachtanapun. (2016) "Facile Fabrication of Polyethylene/Silver 
Nanoparticles Nanocomposites Using Silver Nanoparticles Traps and Holds Early 
Antibacterial Effect" Journal of Applied Polymer Science, 133 (17), 43331 (1-8) 
(accepted 9 December 2015, published May 2016: DOI: 10.1002/app.43331) 

15. Dang Thi Mong Quyen, Pornchai Rachtanapun. (2016) “Effects of Antimicrobial 
Agents-Carbendazim and Vanillin on Chitosan/Methyl Cellulose Films Properties”, 
Journal of Biotechnology, 14(1A): 503-508. 

16. P Rachtanapun, S Kumthai, N Mulkarat, N Pintajam and R Suriyatem (2015) “Value 
added of mulberry paper waste by carboxymethylation for preparation a packaging 
film”, Materials Science and Engineering 87 (2015) 012081 doi:10.1088/1757-
899X/87/1/012081 

17. R. Suriyatem, C Rachtanapun, P Raviyan, P Intipunya and P Rachtanapun (2015) 
“Investigation and modeling of moisture sorption behaviour of rice 
starch/carboxymethyl chitosan blend films”, Materials Science and Engineering 87, 
(2015) 012080 doi:10.1088/1757-899X/87/1/012080 

 
 



การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. Siwarote Boonrasri and Pornchai Rachtanapun (2019) Effect of Palm Oil as Activator in 

C-Black Filled Natural Rubber, The 11th Rajamangala University of Technology 
National Conference, 24-26 August 24-26, 2019. 

2. Duangjai Noiwan, Kiattisak Sutenan, Chatchai Yodweingchai and Pornchai Rachtanapun 
(2018) “Shelf Life Extension of Fresh-Cut Mango cv. Fa-Lun by Carboxymethyl Chitosan 
coating, 16th National Posthavest Technology Conference 2018, Chan Thaburi, page 
111. 

ระดับนานาชาติ 
1. Apisit Seanjaiban, Teeranuch Singtisan, Panuwat Suppakul and Pornchai Rachtanapun* 

(2019) "Color Change of Polydiacetylene (PDA)/Silver Nanocomposite Embedded in 
Carboxymethyl Cellulose (CMC) Film as Time-Temperature Indicator"The International 
Polymer Conference of Thailand - PCT-9 June 13 - 14, 2019, Amari Watergate Hotel, 
Bangkok, Thailand. 

2. R. Suriyatem, R.A. Auras, C. Rachtanapun, P. Rachtanapun* (2019) Properties 
improvement of rice starch-based film by incorporation with carboxymethyl chitosan 
and propolis extract, Sixth International Symposium Frontiers in Polymer Science, 5-8 
May 2019, Budapest, Hungary. 

3. P. Rachtanapun*, R. Suriyatem, N. Noikang, T. Tamolwan Kankam (2019) Effect of 
hydrogen peroxide concentration on carboxymethyl cellulose from palm bunch and 
bagasse, Sixth International Symposium Frontiers in Polymer Science, 5-8 May 2019, 
Budapest, Hungary. 

4. P. Rachtanapun*, K. Jantanasakulwong, W. Panmee, S. Boonsong (2019) Effect of 
monochloroacetic acid on properties of carboxymethyl bacterial cellulose powder and 
film from NATA de coco, Sixth International Symposium Frontiers in Polymer Science, 
5-8 May 2019, Budapest, Hungary. 

5. Anongnat Chaimala, Somchai Wongsuriyasak, Pornchai Rachtanapun, Phisit 
Seesuriyachan,  Thanongsak Chaiyaso,  Noppol Leksawasdi,  Yuthana Phimolsiripol,  
Pensak Jantrawut, Charin Techapun,  Kittisak Jantanasakulwong (2019) “Modified 
thermo thermoplastic cassava starch with sericin from 1 cocoon as reactive functional 
groups for polymers blending”, Sixth International Symposium Frontiers in Polymer 
Science, 5-8 May 2019, Budapest, Hungary. 

6. Duangjai Noiwan,  Panuwat Suppakul, Pornchai Rachtanapun  (2017) “Development of 
mixed pH-dye based indicator for monitoring the ripening of mango fruit cv. Nam Dok 
Mai Si Thong”, The 8th Shelf Life International Meeting 2017, November 1 -3, 2017, 
The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. 



7. Rungsiri Suriyatem, Rafael A. Auras, Pilairuk Intipunya and Pornchai Rachtanapun 
(2017) “Antioxidant Activity and EC50 Estimation using Mathematical Models for 
Different Types of Bee Products”, The 8th Shelf Life International Meeting 2017, 
November 1 -3, 2017, The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. 

8. Rungsiri Suriyatem, Rafael A. Auras and Pornchai Rachtanapun, “Effect of 
Carboxymethyl Chitosan on Optical properties, Thermal Stability and Biodegradability 
of Rice Starch Based Film”, The 8th Shelf Life International Meeting 2017, November 1 
-3, 2017, The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. 

9. Pornchai Rachtanapun, Chutima Nantarat, Thitiporn Intapuan, and Budsarin Kayasit. 

(2017) “Effect of Sodium Hydroxide on Properties of Carboxymethy Bacterial Cellulose 
from NATA de coco”, The 8th Shelf Life International Meeting 2017, November 1 -3, 
2017, The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. 

10. Pornchai Rachtanapun, Anongnat Somwangthanaroj, Karnpitcha Pimporn,              
Khontharot Okhapan, Phattarawut chobtangsil (2017) “Nanocomposite Rice Starch 
Based Films with Different Intercalating Agents”, The 8th Shelf Life International 
Meeting 2017, November 1 -3, 2017, The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. 

11. Dang Thi Mong Quyen, Pornchai Rachtanapun (2016) “Effects of Antimicrobial 
Agents-Carbendazim and Vanillin on Chitosan/Methyl Cellulose Films Properties”, 
The 7th AFOB Regional Symposium - Asian Biotechnology: Research and 
Application", January 28-30, 2016, Hue city, Vietnam 

12. Hung Anh Dau, Pornchai Rachtanapun and Kanchana Dumri (2016) “Fabrication of 
Berberine Modifying Bentonite/Carboxymethyl Chitosan Film as an Absorbent to 
Remove Organophosphate Insecticides from Contaminated Water” ,   ICMMT 2016, 
May 14-16, 2016 in Chiang Mai, Thailand. 

ผลงานอ่ืนๆ 
สิทธิบัตร 
1. พรชัย  ราชตนะพันธุ์* อภิสิทธิ์  แสนใจบำล ธีรนุช  สิงธิสำรและ ภำณุวัฒน์ สรรพกุล “วัสดุบ่งชี้

อุณหภูมิและเวลำ”,  เลขที่ค ำขอ 1901001252 
รางวัล 

รางวัล ปี พ.ศ.  จากหน่วยงาน 
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์  
ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 “ระดับดี” กลุ่มวิทยำศำสตร์
ชีวภำพ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร เรื่อง 
“Antimicrobial and Antioxidant Activity of 
Sausage Casing Impregated by Natural 
Active Compounds” โดย Juthamas 
Tantala, Kanithaporn Vangnai, Pornchai 
Rachtanapun and Chitsiri Rachtanapun*. 

23 กันยำยน 2562 บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 



รางวัล ปี พ.ศ.  จากหน่วยงาน 
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”  
ประเภทนวัตกรรมนำโนเทคโนโลยีในระดับ  
อุดมศึกษำและบุคคลทั่วไป. โดยอภิสิทธิ์ แสนใจ
บำล นำงสำวธีรนุช สินธิสำร ภำณุวัฒน์ สรรพกุล   
พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง “บรรจุภัณฑ์ฉลำด
แบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลำจำกเงินนำโนคอม
พอสิตส ำหรับผลิตภัณฑ์ทำงกำร เกษตรและ
อำหำร” ในกำรประกวดนวั ตกรรมนำโน
เทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 

26-27 สิงหำคม 2562 สถำบันเทคโนโลยีเจ้ำคุณ
ทหำร ลำดกระบัง 

รางวัล “ระดับดีเด่น”  
กำรประกวดข้อเสนอโครงกำรผลงำนนวัตกรรม
สำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2562. โดย อภิสิทธิ์ 
แสนใจบำล นำงสำวธีรนุช สินธิสำร ภำณุวัฒน์ 
สรรพกุล พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง “บรรจุ
ภัณฑ์ฉลำดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลำจำกเงิน
นำโนคอมพอสิตส ำหรับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
และอำหำร” ในงำน Thailand Research Expo 
2019  

7-9 เมษำยน 2562 สภำวิจัยแห่งชำติ 

รางวัล “เหรียญเงิน”  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของส ำนัก
กรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2562.  
โดย อภิสิทธิ์ แสนใจบำล นำงสำวธีรนุช สินธิสำร 
ภำณุวัฒน์ สรรพกุล พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง 
“บรรจุภัณฑ์ฉลำดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลำ
จำกเงินนำโนคอมพอสิตส ำหรับผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรและอำหำร” ในงำน Thailand 
Research Expo 2019 

7-9 เมษำยน 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

รางวัล “เหรียญทองแดง”  
ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมของส ำนัก
กรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2562. โดย ณภัทร 
ทัพบ ำรุง ณต ตระกูลอินทร์ พิชญำ วงษไ์พศำล  
พรชัย ราชตนะพันธุ์ ญำศินี จักรพันธุ์* เรื่อง 
“สมบัติทำงเคมีกำยภำพของโยเกิร์ตที่ไม่ใช้นม
เสริมพรีไบโอติกจำกมันม่วง” ในงำน Thailand 
Research Expo 2019 

7-9 เมษำยน 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

  



รางวัล ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน 
รางวัล “ระดับ 4 ดาว”  
ในกำรเพ่ิมศักยภำพและมำตรฐำนบุคคลำกร
อุดมศึกษำ: เพำะบ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจ ำปี 2562.  โดย 
อภิสิทธิ์ แสนใจบำล นำงสำวธีรนุช สินธิสำร 
ภำณุวัฒน์ สรรพกุล  พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์ฉลำดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลำ
ส ำหรับผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกพอลิ ได
อะเซทิลีนเวสิเคิลที่หุ้มเงินนำโนที่ฝังตัวในไบโอ
พอลิเมอร ์

4-6 กุมภำพันธ์ 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

 
 

 
7) รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Sangsuwan, J. and Sutthasupa, S. 2019. Effect of chitosan and alginate beads 

incorporated with lavender, clove essential oils and vanillin against Botrytis cinerea and 
their application in fresh table grapes packaging system. Packaging Technology and 
Science. 32(12): 595-605. 

2. Jaimun, R. and Sangsuwan, J.* 2019. Efficacy of chitosan-coated paper incorporated 
with vanillin and ethylene adsorbents on the control of anthracnose and the quality of 
Nam Dok Mai mango fruit. Packaging Technology and Science. 32(8): 383-394. 

3. Torpol, K., Wiriyacharee, P., Sriwattana, S.*, Sangsuwan, J. and Prinyawiwatkul, W. 2019. 
Optimising chitosan–pectin hydrogel beads containing combined garlic and holy basil 
essential oils and their application as antimicrobial inhibitor. International Journal of 
Food Science and Technology. 54(6): 2064-2074. 

4. Panumong P., Kim S.M., Sangsuwan, J., Leksawasdi, N. and Rattanapanone, N.* 2019. 
Influence of Calcium Salts on Quality and Microstructure of Minimally-processed Litchi 
Fruit. Chiang Mai Journal of Science. 46(1): 46-61. 

5. Torpol, K., Wiriyacharee, P., Sriwattana, S.*, Sangsuwan, J. and Prinyawiwatkul, W. 2018. 
Antimicrobial activity of garlic (Allium sativum L.) and holy basil (Ocimum sanctum L.) 
essential oils applied by liquid vs. vapour phases. International Journal of Food Science 
and Technology. 53(9): 2119-2128. 

6. Jaimun, R., Sangsuwan, J.*, Intipunya, P. and Chantrasri, P. 2018. Active Wrapping Paper 
Against Mango Anthracnose Fungi and Its Releasing Profiles. Packaging Technology and 
Science. 31(6): 421-431. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Torpol%2C+Kittikoon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wiriyacharee%2C+Pairote
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sriwattana%2C+Sujinda
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sangsuwan%2C+Jurmkwan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Prinyawiwatkul%2C+Witoon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Torpol%2C+Kittikoon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wiriyacharee%2C+Pairote
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sriwattana%2C+Sujinda
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sangsuwan%2C+Jurmkwan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Prinyawiwatkul%2C+Witoon


7. Panumong P., Sangsuwan, J. and Rattanapanone, N.* 2017. Effect of Modified 
Atmosphere Packaging with Varied Gas Combinations and Treatment on the Quality of 
Minimally-Processed Litchi Fruit. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 
39(6): 715-722. 

8. Jainan, A., Deenu, A., Naruenartwongsakul, S., Raviyan, P., Sangsuwan, J. and Kamthai, S. 
2017. Preliminary Study of Alkaline Pretreatment Effect on Carboxymethyl Flour (CMF) 
from Chiang Mai University (CMU) Purple Rice Properties. Chiang Mai Journal of Science, 
44(4), 1624-1632. 

9. Sangsuwan, J., Pongsapakworawat, T., Bangmo, P. and Sutthasupa, S. 2016. Effect of 
chitosan beads incorporated with lavender or red thyme essential oils in 
inhibiting Botrytis cinerea and their application in strawberry packaging system. LWT-
Food Science and Technology. 74, 14-20. 

10.  Panumong P., Sangsuwan, J., Kim S.M. and Rattanapanone, N. 2016. The Improvement   
 of Texture and Quality of Minimally-Processed Litchi Fruit Using Various Calcium Salts. 
Journal of Food Processing and Preservation. 40(6), 1297-1308. 

11.  Panumong P., Kim S.M., Sangsuwan, J. and Rattanapanone, N. 2016. Combined Effect 
of  Calcium Chloride and Modified Atmosphere Packaging on Texture and Quality of 
Minimally-Processed Litchi Fruit. Chiang Mai Journal of Science. 43(3):556-569. 

12. Sangsuwan, J., Rattanapanone, N. and Pongsirikul, I. 2015. Development of Active 
Chitosan Films Incorporating Potassium Sorbate or Vanillin to Extend the Shelf Life of 
Butter Cake. International Journal of Food Science and Technology. 50(2): 323-330. 

 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Sangsuwan, J., Sutthasupa, S., Thabrat, W. and Kamthai, S. Mechanical damage and 

storage life of mango in active molded pulp. 2nd Innovations in Food Packaging, Shelf 
Life and Food Safety Conference. Stadthalle Erding, Munich, Germany. October 3-6, 
2017. 

2. Sangsuwan, J., Sutthasupa, S., Pongsapakworawat, T. and Bangmo, P. Effect of Chitosan 
Beads Incorporating Lavender or Red Thyme Essential Oils in Inhibiting Botrytis 
cinerea and Their Application on Strawberry Packaging System. SLIM for Young 2015, 
Vimercate, Monza, Italy. October 2123, 2015. 

 
ผลงานอ่ืนๆ 

 - 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.07.021


8)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
ผลงานวิจัย 
1. Sutthasupa, S*. Sanda, F. Faungnawakij, K. Meepowpan, P. “Synthesis and 

Copolymerization of Oligo(Lactic Acid) Derived Norbornene Macromonomers With 
Amino Acid Derived Norbornene Monomer: Formation of the 3D Macroporous 
Scaffold” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2015, 53, 1660–1670.  

2. Sangsuwan, J* Pongsapakworawat, T. Bangmo, P. Sutthasupa, S “Effect of chitosan 
beads incorporated with lavender or red thyme essential oils in inhibiting Botrytis 
cinerea and their application in strawberry packaging system” LWT. Food. Sci. Tech. 
2016, 74, 14–20. 

3. Sutthasupa, S.* Sanda, F. “Synthesis of diblock copolymers of indomethacin/aspartic 
acid conjugated norbornenes and characterization of their self assembled 
nanostructures as drug carriers” Eur. Polym. J. 2016, 85, 211–224.  

4. Sutthasupa, S.* Sanda, F. “Macroporous scaffolds: Molecular brushes based on 
oligo(lactic acid)–amino acid–indomethacin conjugated poly(norbornene)s” Eur. 
Polym. J. 2018, 98, 162–171.  

5. Sutthasupa, S.*.; Faungnawakij, K.; Wagener, K. B.; Sanda, F.; “Thermo-responsive 
micelles prepared from brush-like block copolymers of proline- and oligo(lactide)-
functionalized norbornenes” Polymer 2019, 177, 178–188 

6. Sangsuwan, J. Sutthasupa, S. “Effect of chitosan and alginate beads incorporated with 
lavender, clove essential oils, and vanillin against Botrytis cinerea and their 
application in fresh table grapes packaging system” Packag. Technol Sci. 2019, 32, 
595–605. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Sutthasupa, S., Faungnawakij, K.  Sanda, F. Thermoresponsive polymeric micelles from 

brush-like polymer based oligo(lactic acid) and proline functionalized 
polynorbornene. International Conference on. Advanced and Applied Petroleum, 
Petrochemicals, Polymers 2018 (ICAPPP 2018), Bangkok, Thailand, 18-20 Dec 1028. 
(poster)  

ผลงานอ่ืน ๆ  
รายงานฉบับสมบูรณ์  
1. สุทธิรำ สุทธสุภำ 2558 “กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์จำกนอร์บอร์นีนที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของกรด 

อะมิโน และศึกษำสมบัติของกำรเกิดเป็นไมเซล (micelle) และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
น ำไปประยุกต์ในกำรน ำส่งยำ”  ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 



2. สุทธิรำ สุทธสุภำ 2560 “โครงเนื้อเยื่อสังเครำะห์จำกโคพอลิเมอร์ของนอร์บอร์นีนที่มีอนุพันธ์ของ
กรดอะมิโนและแลไทด์ เพ่ือศึกษำคุณสมบัติและควำมสำมำรถในกำรบรรจุและปลดปล่อยยำ”
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

3. สุทธิรำ สุทธสุภำ 2562 “กำรสังเครำะห์และวิเครำะห์สมบัติเฉพำะของพอลิเมอร์ร่วมลักษณะคล้ำย 
บรัช จำกโอลิโกแลคติคแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์ และนอร์บอร์นีนที่มีอนุพันธ์ของกรดอะมิโน” ทุน
พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนของอำจำรย์รุ่นใหม่ MRG6080032 

 

9) อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย (เริ่มบรรจุเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

- 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

- 
ผลงำนอ่ืนๆ 

- 
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