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  สารบัญ 
    หน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน  3 
              หลกัสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์การประเมินข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      3 
เกณฑ์การประเมินข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร คณุสมบัติอาจารย์ประจํา  4
                    คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
เกณฑ์การประเมินข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา     6 
เกณฑ์การประเมินข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา6 
เกณฑ์การประเมินข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด             7 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา               7 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาช้ันปีที่                 8 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                9 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิกระบวนวิชาในหลักสูตร             11 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้             12 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 การบรรลุผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)              13 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้                16 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก           25 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร ่        26 

ภาคผนวก 1                   29 
ผลการดําเนินงาน : ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key {erformance Inducators )             
                       ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
เอกสารหมายเลข 1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร/การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร            30 
เอกสารหมายเลข 2 ผลประเมินกระบวนวิชา                        41 
เอกสารหมายเลข 3 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                               45                       
เอกสารหมายเลข 4 กระบวนวิชาที่ทวนสอบ ปีการศึกษา 2562                                         51 
เอกสารหมายเลข 5 รายงานการประชุม                                   61 
เอกสารหมายเลข 6 รายงาน มคอ.3 ปีการศึกษา 2562                     77 
เอกสารหมายเลข 7 รายงาน มคอ.5 ปีการศึกษา 2562                                             80 
เอกสารหมายเลข 8 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ            83 

ภาคผนวก 2                    86 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน                
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การรายงานผลการด าเนินงานของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน    31 กรกฎาคม 2563 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พ.ศ. 2558 
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

มคอ 2 ปัจจุบัน 
1. ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 1. ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 
2. ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 2. รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
3. รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ 3. รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ 
หมายเหตุ :  
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 
- สกอ. รับทราบหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 
- มีผลบังคับใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

เอกสารหมายเลข 1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร/การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
/  
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  และข้อ 7 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา และสถาบัน
ที่ส าเร็จการศึกษา  (ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา) 

อ.ผู้รับ
ผิด 
ชอบ
หลัก 
สูตร 

อ. 
ประ 
จ า 

หลัก 
สูตร 

อ.
ผู้สอน 

อ.ท่ี
ปรึกษา
วิทยา 
นิพนธ์
หลักฯ 

อ. ที่
ปรึกษา
วิทยา 
นิพนธ์
ร่วม 

อ.
ผู้สอบ
วิทยา
นิพนธ ์

จ านวนผลงาน
ทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี  

(ปีปฏิทิน 
2558-2562) 

1. ผศ. ดร. สุทธิรา  
       สุทธสุภา 

 

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

    - - 10 

2. รศ. ดร. เจิมขวัญ  
     สังข์สุวรรณ 

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

    - - 14 

3. รศ. ดร. พรชัย         
   ราชตนะพันธุ ์

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

   - - - 32 

4. ผศ. ดร. สุฐพัศ  
        ค าไทย 

 

- วท.บ.วนศาสตร์ (วนผลิตภัณฑ์),     
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
  2542 
- วท.ม.วนศาสตร์ (วนผลิตภัณฑ์),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
  2546 

-    - - 10 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา และสถาบัน
ที่ส าเร็จการศึกษา  (ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา) 

อ.ผู้รับ
ผิด 
ชอบ
หลัก 
สูตร 

อ. 
ประ 
จ า 

หลัก 
สูตร 

อ.
ผู้สอน 

อ.ท่ี
ปรึกษา
วิทยา 
นิพนธ์
หลักฯ 

อ. ที่
ปรึกษา
วิทยา 
นิพนธ์
ร่วม 

อ.
ผู้สอบ
วิทยา
นิพนธ ์

จ านวนผลงาน
ทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี  

(ปีปฏิทิน 
2558-2562) 

5. ผศ. ดร. ลินดา  
  ถิรภัทรพันธ ์

 

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

- -  - - -  9 

6. ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์   
 จันทนสกุลวงศ ์
 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการ  
  บรรจุ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
  2546 
- วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจ)ุ,  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์  
  2551 
- M.Eng. (Organic and  
  Polymeric Materials)   
  Tokyo, Institute of  
  Technology, Japan, 2010 
- D.Eng. (Organic and  
  Polymeric Materials) ,  
  Tokyo, Institute of  
  Technology, Japan, 2013   

-    - - 15 

7. อ. ดร.เปรม  
             ทองชัย 
(บรรจุเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2562) 

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

- -  - - - - 

หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก 2 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

อาจารย์พิเศษ  – ไม่มี - 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ สถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา (ปีที่
ส าเร็จการศึกษา) 

ประสบการณ์
การท างานที่
เกี่ยวข้องกับ
วิชาท่ีสอน 

 

รายวิชา
ที่รับผิด 
ชอบ
สอน 

ภาระงาน
สอน/

กระบวน
วิชา  

(ร้อยละ) 

อาจารย์
ประจ าท่ี

รับผิดชอบ
รายวิชา

ร่วม 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการ ย้อนหลัง 5 
ปี (ปีปฏิทิน 2558-

2562 

1. ไม่มีอาจารย์พิเศษ - - - - - - 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ – ไม่มี - 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ร่วม 

อาจารย์
ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 

จ านวนผลงาน
ทางวิชาการ

รวม 

1. ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ - - - - 
 

สรุปผลการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   

ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา โดยหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 ได้แก่หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) คือ อย่างน้อย 1 เรื่อง และแบบ
2 (แผน ก แบบ ก 2) คือ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในวารสาร
ระดับชาติที่มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 ที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. ดังตาราง 

 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  – ไม่มี - 
ชื่อและรหัสนักศึกษาของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ปีที่

ตีพิมพ์เผยแพร่  
1. ไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษา - - 

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์  
 

ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ชื่อ ปีการศึกษา 2562 หมายเหตุ  

(กรณีที่มีภาระงาน
เกินกว่าที่ก าหนด) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก นักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาที่
ท าการค้นคว้า

อิสระ 

หน่วย
ภาระงาน 

1. ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 1 - 1  

2. รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 1 - 1  

3. ผศ.ดร.กิตติศักดิ ์จันทนสกุลวงศ์ 2 - 2  

4. ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย 1 - 1  

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 นี้ ได้เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรดังกล่าว
มาแล้ว 2  ปี มีระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตร 2 ปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรสม่ าเสมอตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2565 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

จ านวนรับตามแผนที่ก าหนดใน มคอ. 2 - - 5 5 
จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง  - - 5 2 
ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา - - 100 40 
 

หมายเหตุ :  1. จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรายงานร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2 
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2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจํานวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไร (การกําหนดจํานวนรับ การกําหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การกําหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก และการตัดสินใจรับเข้าศึกษา)  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จํานวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษาคืออะไร  
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น : ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ส่งผลให้จํานวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาคืออะไร 
จํานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง จากการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่จํานวนรับเข้านักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนการศึกษาคือ  
- ทุนการศึกษา: นักศึกษาหลายคนมีความต้องการศึกษาต่อ โดยมีเง่ือนไขคือต้องมีทุนการศึกษา
และทุนทําวิจัย. ให้แบบเต็มจํานวนเท่าน้ัน  
- การศึกษาต่อในสาขาเดิมไม่อยู่ในกระแสและความต้องการ อีกทั้งไม่มีความสนใจในการทําวิจัย
เชิงลึก 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนากระบวนการรับเข้าศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาเป็นไปตาม
จํานวนที่กําหนดและตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
- ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดให้มีการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่จบจากคณะ ที่

มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นทุนต่อเน่ืองหากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.5  
- จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับนักศึกษาต่างคณะและต่างสถาบันในภาคเหนือ ที่มีความรู้

พ้ืนฐานที่จะต่อยอดในการเรียนในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุได้  
- กระตุ้นให้นักศกึษาขอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจาก วช.  
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยูข่องนักศึกษา 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 

ภาคปกติ  
ปีการศึกษา จํานวนรับเข้าศึกษา

จริงในแต่ละรุน่ (1) 
จํานวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิน้ปีการศึกษานั้นๆ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบ ุ

  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวม (2) จํานวนตามสาเหตุ) 
2561 5 - - - - 
2562 2 - - - - 

หมายเหตุ :   จํานวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 
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2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
อัตราการคงอยู่ = (1)-(2) x 100 
              (1) 

ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ชั้นปีที่ 1 - - 100 100 
ชั้นปีที่ 2 - - 100 - 
ชั้นปีที่ 3 - - - - 
ชั้นปีที่ 4 - - - - 
ชั้นปีที่ .. - - - - 

 
3. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

8.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
............................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................................. .........................  
8.2 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน 
การเตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบ
การดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  
- อาจารยที่ปรึกษามีการเอาใจใส่ดูและให้ค าปรึกษาในเรื่องของการท าวิจัย   
- การสนับสนุนทุนท าวิจัย 
- การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ตรวจทานแก้ไขการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนพัฒนา
บัณฑิตศึกษาจาก วช.  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) –ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา- 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 2562 
2558 - -    
2559 -  -   
2560    -  
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2561 5    - 
2562 2    - 

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 - - - 0 
เป้าหมาย (ร้อยละ) - - - 0 

 
3. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
ปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มลดลง อาจมีสาเหตุดังปัจจัยต่อไปนี้  
1. ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา: เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องสอบ 
ภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์จึงจะมีสิทธิ์ในการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ แต่หากนักศึกษาใช้
เวลานานในการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน ส่งผลให้การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ล่าช้า ท าให้นักศึกษา
เริ่มกระบวนการวิจัยวิทยานิพนธ์ช้าลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 
2. ผลงานวิจัยไม่มีความสมบูรณ์ อาจเนื่องมาจากความละเอียดและความซับซ้อนของงานวิจัยที่ต้อง

ใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยเพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์การ
ทดลองที่มีไม่พร้อมหรือมีไม่เพียงพอ 

3. ข้อจ ากัดในเรื่องของการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ เครื่องมือบางเครื่องต้องจองคิวเป็น
เวลานานเนื่องจากมีนักศึกษาใช้เป็นจ านวนมาก และอาจจะท าให้จ าเป็นต้องส่งตัวอย่างไป
วิเคราะห์ที่หน่วยงานอ่ืน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้งานวิจัยไม่ก้าวหน้า
ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือวางแผนไว้ 

4. การแก้ไขผลงานที่ส่งเพ่ือตีพิมพ์ อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากการถูก reject 
หรือต้องท างานวิจัยเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 



11 
 

 
3.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่ 
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา - - - - 

.................................................................................................................. ....................................

............................................................................................................................. .........................  
 
3.3 มีระบบในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้
ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
- อาจารย์ที่ปรึกษามีความพร้อม มีเวลาให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ มีการวางแผนและกระตุ้นให้
นักศึกษาเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ควบคู่ไปกับการท างานวิจัยในขั้นต้น สนับสนุน แนะน าในเรื่อง
การท าวิจัย และการให้ค าแนะน าเรื่องการหาเครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบ ที่ทางสาขาวิชาหรือคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไม่มี รวมไปถึงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในวิทยานิพนธ์ รวมไปถึง
ถึงการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลและเขียนงานวิจัย
เพ่ือส่งตีพิมพ์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือวางแผนไว้ 
- ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีสารเคมีที่
พร้อมและเพียงพอ ส าหรับในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ อีกท้ังมีผู้สนับสนุนที่เอาใจใส่และมีจิตบริการ 
เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมินกระบวน
วิชาในภาพรวม
ของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินกระบวน

วิชาในภาพรวมของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 
กระบวนวิชาที่

ได้รับการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินกระบวน

วิชาในภาพรวมของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 
กระบวนวิชาที่

ได้รับการ
ประเมิน 

4.5 100 4.54 100 4.51 
 

2. กระบวนวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.51  
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

รายช่ือกระบวน
วิชาที่ผลการ

ประเมินต่ ากว่า 
3.51 

การวิเคราะห์ผล
การประเมินตาม
รายการประเมิน
ในแบบประเมิน 

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา 

รายช่ือกระบวน
วิชาที่ผลการ

ประเมินต่ ากว่า 
3.51 

การวิเคราะห์ผล
การประเมินตาม
รายการประเมิน
ในแบบประเมิน 

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา 
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-ไม่มี- - - -ไม่มี-   
3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา (จากผลการประเมินปีการศึกษา 2561) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

- - - 
เอกสารหมายเลข 2 ผลการประเมินกระบวนวิชา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
1. ความพร้อมใช้ ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับการสอน/เครื่องมือวิเคราะห์ส าหรับการท า

วิจัย 
2. ความเพียงพอของสารเคมีต่าง ๆ เพ่ือการท าวิจัย 
3. ความสามารถในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ ความรวดเร็วในการ

ให้บริการ ความยินดีในการให้บริการ ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับปฏิบัติการ 
4. ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเสถียรของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โรงอาหาร ห้องน้ าและที่จอดรถ 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย 
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

1. จัดหาสารเคมีพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อการท าวิจัย 
2. ดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน  
 

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

- - 3.93 3.58 
 

4. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

.....................-............................................................................................................................. ... 
4.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่จะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการบรรจุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคือ ผู้สนับสนุนการเรียนการสอน (นักวิทยาศาสตร์) ทาง
สาขาวิชาจะต้องแจ้งถึงผลการประเมินความพึงพอใจให้นักวิยาศาสตร์ทราบ เพ่ือให้ปรับปรุง
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ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น เช่นการแจ้งซ่อมเครื่องมือให้รวดเร็ว การเตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ สารเคมีให้พร้อมและเพียงพอ และให้เพิ่มความใส่ใจในการให้บริการ  
ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้เพ่ิมอัตราก าลังของนักวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน งานวิจัย และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนส่งเสริมบุคคลากรนักวิทยาศาสตร์ ให้มี
องค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็น เพ่ือพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้นักศึกษามีความพึง
พอใจเพ่ิมข้ึน 
เอกสารหมายเลข 3 ความพึงพอใจนักศึกษาตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
 

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 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี
มีความรู้ 
ความสามารถและ
ศักยภาพในการบูร
ณาการและเชื่อมโยง
ความรู้  มีความรู้ใน
สาขา เทคโนโลยีการ
บรรจุ เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม  
2. มีทักษะด้านการ
วิจัย การคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ การแก้ปัญหา
อย่างบูรณาการ 

เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ได้
จัดท า (PLOs) ด้วยมี
แผนการที่ก าหนด (PLOs) 
ในหลักสูตรปรับปรุง ปี
การศึกษา 2566  
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Morals) 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน และ ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและ
สังคม ในเรื่องการส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ  

3. 2.  ด้านความรู้ 
(Knowledge) 
มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที ่ ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง 
วิชาการ และมีความรู้ใน
แนวกว้างของ สาขาวิชาที่
ศึกษา เพ่ือ ให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบ ของเทคโนโลยี

1.ผู้เรียนรู้ (Learner Person)  
มีความพยายามในการเรียนรู้ 
และมีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือก้าวทันโลกยุค
ดิจิทัลและ โลกในอนาคต 
และมีสมรรถนะ 
(competency) ที่เกิดจาก
ความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ
ในสมัยใหม่  
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Inovative Co-creator) 
นักศึกษามีทักษะทางปัญญา 
ทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบและมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ในการน าเสนอ
งานแบบเป็นวิดีโอ 
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
Cititzen)……… 
นักศึกษามีความตระหนังถึง
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน 

มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

รวมทั้งความสามารถ
ในการเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3. สามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่และ
ประยุกต์ใช้ความ
สร้างด้านเทคโนโลยี
การบรรจุ 
4. มีความตระหนังถึง
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคล และใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
หลากหลาย 
5. สามารถวาง
แผนการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ใหม ่ๆ ต่อสายงานทางด้าน
การเทคโนโลยีบรรจุ  
 
3. ด้านทักษะปัญญา 
(Cognitive Skills) 
สามารถสืบค้น รวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็น ปัญหา เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในงานวิจัย
ไดอ้ย่างสร้างสรรค์  
4. ด้านทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
นักศึกษามีความรับผิดชอบ
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ด้านทักษะการ วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, 
Communication and 
Information Technology 
Skills) 
นักศึกษาได้รับมอบหมาย
งานที่ต้องมีการสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถน าเสนอทั้งในรูป
เอกสารและด้วยวาจา
ประกอบสื่อเทคโนโลยี  

คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลในระหว่างเพ่ือน 
อาจารย์ และ บุคลากรเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและขอ
ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ  
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
Learning Outcomes ของ

หลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพใน
การบูรณาการและเชื่อมโยง
ความรู้  มคีวามรู้ในสาขา 
เทคโนโลยีการบรรจุ เพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม  
2. มีทักษะด้านการวิจัย การคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา
อย่างบูรณาการ รวมทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
และประยุกต์ใช้ความสร้างด้าน
เทคโนโลยีการบรรจุ 
4. มีความตระหนังถึงคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
สื่อสารกับกลุ่มบุคคล และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
หลากหลาย 
5. สามารถวางแผนการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จากคะแนนสอบของ
กระบวนวิชาเอกบังคับ 
กระบวนวิชาเอกเลือกของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ 
- การประเมินจากผลงาน
มอบหมายให้นักศึกษา 
-ประเมินจากการผ่านการส่ง
ข้อเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์   

1. ผลการประเมินของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงระดับสมรรถนะ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ 
2. นักศึกษาสามารถเตรียมโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ได้โดยมีอาจารยที่ปรึกษาให้
ค าปรึกษา และผ่านการส่งข้อเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์จากการประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ 
3. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้จากกระบวน
วิชาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการท า
โครงงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยี
การบรรจุทั้งงานวิจัยเชิงส ารวจ และ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
5 กระบวนวิชา 4 กระบวนวิชา 80.00 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   
6 กระบวนวิชา 4 กระบวนวิชา 80.00 

 
2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  

รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
9. 603711 
Experimental 
Design for 
Packaging 
Technology 

1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 
5.3 

- ประเมินจาก
พฤติกรรมการเข้า
เรียน การเข้าสอบ 
และการส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 
 

- 

2. 603723 PULP 
AND PAPER 
TECH 

1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  
 
 
 

- สังเกตจาก
พฤติกรรมการเข้า
ช้ันเรียนทั้งภาค
บรรยายและ
ภาคปฏิบตั ิ
- ประเมินผลจาก
การส่งรายงาน 
ทั้งภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบตัิโดยมีการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้อง 
- ประเมินผลจาก
การท าข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
 
-ประเมินผลจากการ
ท ารายงาน และ 
น าเสนองานในภาค
บรรยายโดยมี

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

- ควรมีการปรบัปรุง
เนื้อหารกระบวนวิชาให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา 
โดยใช้ผลงานวิจยัและ
บทความทางวิชาการมา
ประกอบการเรียนการ
สอน 
- ควรมีการจดัท าสื่อการ
เรียนรู้ออนไลนเ์พื่อให้
นักศึกษาสามารถเรยีนรู้
เพิ่มเตมินอกช้ันเรียน 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง   
- ประเมินผลจาก
การเขยีนและสรุป
ความส าคญัจาก
บทความทาง
วิชาการบน
ฐานข้อมูลสากล 
- ประเมินผลจาก
การวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาและการ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างการ
เรียนการสอน 
- ประเมินผลจาก
การสอบภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตัิทั้ง
กลางภาคและปลาย
ภาค 
 
- ประเมินผลจาก
การท ารายงาน
บทความวิจัยที่
ทันสมัย และวิจารณ์
ผลจากการทดลอง
ได้  
- ประเมินผลจาก
การซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู้ 
และความกา้วหน้า
ทางวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
 
- ประเมินผลจาก
ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมงานวิจัย
และบทความทาง
วิชาการบน
ฐานข้อมูลสากลได ้
- ประเมินผลจาก
การแก้ไขปัญหา คิด

คิดเห็นระหว่างอาจารย์ประจ าวิชา  
- นศ. สอบผ่านกระบวนวิชานี้
มากกว่าร้อยละ 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถท ารายงานงานวิจัย
และและเข้าใจบทความทาง
วิชาการที่ทันสมัย บนฐานข้อมลู
สากลได้ทุกคน 
- นศ. สามารถตอบค าถาม และ 
แลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง
อาจารย์ และผูเ้รียนคนอ่ืนๆได ้
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การบรรจุได้ รวมถึง สามารถ
น าเสนอผลงานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหป์ัญหา 
และสรุปผล ท่ีเกิด
ระหว่างการเรียนใน
ภาคบรรยาย 
 
- ประเมินผลจาก
การน าเสนอผลงาน
ในช้ันเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
- สามารถตอบ
ค าถาม และ แสดง
ความคิดเห็นกับ 
อาจารยผ์ู้สอนได ้
 
- ประเมินผลจาก
การเขียนบทความ 
การน าเสนอผลงาน 
เป็นภาษาอังกฤษได ้
- ประเมินผลจาก
เลือกใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนองาน 

 
 
 
 
 
- นศ. สามารถอ่านบทความ และ 
น าเสนอผลงานวิจัย เป็น
ภาษาอังกฤษได้ รวมถึงสามารถ
ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
- นศ.สามารถเขียนบทความทาง
วิชาการและน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษได ้
- นศ. สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานได้
มากกว่า ร้อยละ 95 

3. 603731 
INSTRU 
ANALYSIS PKG 
MATER 

2.2 และ 3.3 การพิจารณาความ
สอดคล้องกันของ 
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  
ประเมินจากการคะแนนสอบกลาง
ภาคและปลายภาคที่นักศึกษาท า

-จัดท าสื่อเรยีนรู้ออนไลน์
เพิ่มเตมิ 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

ได้ ด้านที่ 4.3 และ5.3 มอบหมาย
ท ารายงาน น าเสนอหนา้ช้ันโดยใช้
สื่อสารสนเทศ 

4. 603732 
CONVERT PKG 
MAT & BIO MAT 

1.1 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
5.1 
 
 
 

- สังเกตจากงานท่ีสั่ง
มีการคัดลอกผลงาน
หรือไม่ ท้ังภาค
บรรยายและ
ภาคปฏิบตัิโดยมีการ
อ้างอิง แหล่งข้อมูล
ที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจาก
การท าข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
- ประเมินจากการ
เข้าเรียน การส่งงาน 
การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินผลจาก
การสอบภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตัิ ทั้ง
กลางภาคและปลาย
ภาค 
- ประเมินผลจาก
การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจาก
การน าเสนอผลงาน
ว่ามีความเข้าใจใน
เนื้อหาขนาดไหน 
- ประเมินผลจาก
การซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู ้
  ระหว่างการท า
ปฏิบัติการ  
- ประเมินจากผล
การสอบกลางภาค
และปลายภาค 
 
- ประเมินจากการ
สืบค้นข้อมูล
สมัยใหมเ่พื่อใช้ใน
การน าเสนองานใน

- 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
ต้นเอง 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถตอบค าถาม
เพื่อการประเมินผลได ้
 
 
 
- สามารถตอบค าถามข้อสอบได้
ตามความรู้ที่ได้รับการเรยีน 
 
 
- นักศึกษามีการสืบค้นข้อมลู
สมัยใหม่ในการน าเสนอเทคโนโลยี
ที่ต้องการน าเสนอ 
- สามารถหาข้อมลูเพื่อการ

- แนะน าแหล่งข้อมูลใน
การค้นหาผลงานและการ
อ้างอิง 
 
 
 
 
-ให้ระยะเวลาในการ
ท างานและการท าข้อสอบ
ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แนะน าการหาข้อมลู
สมัยใหม่ในการน าเสนอ
เพื่อเปรียบเทยีบกับ
เทคโนโลยีเดมิ 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
5.3 

ช้ันเรียน 
 
- ประเมินจาก
ผลงานการน าเสนอ
ว่ามีการศึกษาได้ตรง
ตามปัญหาการ
ทางแก้ไขปัญหาที่
วางแผนไว้ตั้งแตต่้น
หรือไม ่
- ประเมินจากการ
น าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษและ
การตอบค าถามเป็น
ภาษาไทย 
- ประเมินผลจาก
การค้นหา
แหล่งข้อมูลในการ
น าเสนอ และการหา
ข้อมูลเพื่อการหา
ตัวอย่างต้นแบบท า
ปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติงาน 
- ประเมินจากการ
น าเสนอผลงานของ
นักศึกษาและการ
เลือกใช้สื่อในการ
น าเสนอ 

แก้ปัญหาของสิ่งที่ต้องการน าเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษามีการน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษและตอบเป็น
ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจเนื้อหา 
 
 
- นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือใน
การสืบค้นและน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือใน
การน าเสนอไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 
 

- ช้ีให้เห็นประเด็นส าคญั
ของปัญหาเพื่อการสืบค้น
เพื่อใช้ข้อมูลในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
- ฝึกการน าเสนอเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
-แนะน าเครื่องมือท่ีใช้
เพิ่มเตมิ 
 
 
 
 
 
 
-แนะน าการฝึกฝนการ
น าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
1. 603725 ADV 
POLYMER FOR 
PKG 

1.2, 2.1, 2.3, 
3.2, 4.3, 5.3 

การพิจารณาความ
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
 

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

-ไม่มี- 

2. 603743 FOOD 
PACKAGING 
INNOVATION 

1.2  
 
 
 
 

- สงัเกตจาก
พฤติกรรมการเข้า
ช้ันเรียนทั้งภาค
บรรยายและ
ภาคปฏิบตั ิ

- นศ. เข้าช้ันเรียนตรงเวลาและไม่
พบการเช็คช่ือแทนกัน 
- นศ. ส่งงานได้ตรงตามเวลาและมี
การอ้างอิงที่มาของการน าข้อมูล
มาใช้อย่างเหมาะสม 

- ควรมีการเตรียมความ
พร้อมหากในอนาคตต้อง
มีการสอนออนไลน์ 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1, 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 
 

- ประเมินผลจาก
การส่งงาน 
โดยมีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ถกูต้อง 
- ประเมินผลจาก
การท าข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
 
 
-ประเมินผลจากการ
ท างาน และ 
น าเสนองาน  
- ประเมินผลจาก
การวิเคราะห์การ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างการ
เรียนการสอน 
- ประเมินผลจาก
การสอบทั้งกลาง
ภาคและปลายภาค 
- ประเมินผลจาก
การเลือกใช้และการ
เสาะแสวงหาข้อมูล
มาน าเสนอในช้ัน
เรียน 
- ประเมินผลจาก
การแก้ไขปัญหาและ 
คิดวิเคราะห์ปญัหา 
และสรุปผล ท่ีเกิด
ระหว่างการเรียนใน
ภาคบรรยาย  
- ประเมินผลจาก
การท างาน และ 
การน าเสนอผลงาน
ในช้ันเรียน 
- ประเมินผลจาก
การท างานร่วมกัน 
การน าเสนอผลงาน
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
- ประเมินผลจาก

- ไม่พบการทุจรติระหว่างการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถท างาน น าเสนอ
ผลงาน วิเคราะหเ์นื้อหาท่ีเป็น
สาระส าคญัทางวิชาการได ้
- นศ. สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ประจ าวิชา 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้
- นศ. สามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ  
อยู่เสมอ 
- นศ. สอบผ่านกระบวนวิชานี้ 
100% 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
- นศ. สามารถท างานร่วมกันไดด้ี 
และสามารถน าเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษได ้
 
- นศ.สามารถเรียบเรียงเนื้อหาใน
การน าเสนอไดด้ ี
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

การน าเสนอผลงาน  
 
- ประเมินผลจาก
เลือกใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนองาน 

 
 
- นศ.สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานได้
ดีมาก 

3. 603751 PKG 
DSI & DEV 

1.2, 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 3.2, 3.3, 
4.2, 4.3, 5.1, 
5.3  

- สอบ 
- ประเมินจาก
พฤติกรรมการเข้า
เรียน การเข้าสอบ 
และการส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย 
- แฟ้มสะสมงาน 
- รายงาน 
- สืบค้นข้อมูลและ
ส่งรายงานทาง
อินเตอร์เนต็ 

- การด าเนินการกระบวนวิชา
สอดคล้องตามมาตรฐานตาม TQF 
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรยีน
การสอน 
- การวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กระบวนวิชา 
-นักศึกษาสามารถท าและน าเสนอ
รายงานและงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ได ้
-นักศึกษาสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เนต็ในการท างานและส่ง
งานได ้

- จัดหาแหล่งที่ศึกษาและ
ดูงานท่ีเหมาะสม 
- จัดให้นักศึกษาฝึก
ท างานจริงกับ
ผู้ประกอบการเพื่อเป็น
กรณีศึกษา 

4. 603895 PKG 
TECH & BIOMAT 
INDEP STUDY 

1.1, 1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สังเกตจาก
พฤติกรรมการเข้า
ช้ันเรียนทั้งภาค
บรรยาย และ การ
น าเสนอผลงาน 
- ประเมินผลจาก
การส่งรายงาน 
ทั้งภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบตัิโดยมีการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้อง 
- ประเมินผลจาก
การท าข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
-ประเมินผลจากการ
ท ารายงาน และ 
น าเสนองานในภาค
บรรยายโดยมี
เอกสารอ้างอิง   
- ประเมินผลจาก
การเขียนและสรุป

- นศ. ส่งรายงานทั้งภาคบรรยาย
และ น าเสนอผลงานไดต้รงตามแว
ลา และครบตามจ านวน นศ. ท่ี
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่พบการทุจรติระหว่างการท า
ข้อสอบ 
 
- นศ. สามารถท ารายงาน 
น าเสนอผลงาน วิเคราะห์และ
วิจารณ์บทความทางวิชาการได ้
- นศ. สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ประจ าวิชา  
- นศ. สอบผ่านกระบวนวิชานี้ร้อย
ละ 100 

- ควรมีการปรบัปรุง
เนื้อหารกระบวนวิชาให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา 
โดยใช้ผลงานวิจยัและ
บทความทางวิชาการมา
ประกอบการเรียนการ
สอน 
- ควรมีการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ออนไลนเ์พื่อให้
นักศึกษาสามารถเรยีนรู้
เพิ่มเตมินอกช้ันเรียน 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
5.2 

ความส าคญัจาก
บทความทาง
วิชาการบน
ฐานข้อมูลสากล 
- ประเมินผลจาก
การวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาและการ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างการ
เรียนการสอน 
- ประเมินผลจาก
การสอบภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตัิทั้ง
กลางภาคและปลาย
ภาค 
- ประเมินผลจาก
การฝึกทักษะการ
วางแผนการทดลอง 
การใช้เครื่องมือ
ภาคปฏิบตัิการได้
อย่าง 
ถูกต้อง  
- ประเมินผลจาก
การท ารายงานผล
การทดลองและ
วิจารณผ์ลจากการ
ทดลองโดยมี
เอกสารอ้างอิงที่
ถูกต้อง 
- ประเมินผลจาก
การซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างการท า
ปฏิบัติการ 
- ประเมินผลจาก
การท ารายงาน
บทความวิจัยที่
ทันสมัย และวิจารณ์
ผลจากการทดลอง
ได้  
- ประเมินผลจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถท ารายงาน 
น าเสนอผลงาน วิเคราะห์และ
วิจารณ์บทความทางวิชาการได ้
- นศ. สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ประจ าวิชา 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู้ 
และความกา้วหน้า
ทางวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
- ประเมินผลจาก
การท ารายงาน
บทความวิจัยและ
น าเสนอผลงานท่ี
ทันสมัยในท่ีศึกษาใน
ศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีการบรรจุ
ร่วมกับศาสตรด์้าน
อื่นๆ  
- ประเมินผลจาก
การซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู ้
 
 
 
- ประเมินผลจาก
การซักถาม 
แลกเปลีย่นความรู ้
- ประเมินผลจาก
ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมงานวิจัย
และบทความทาง
วิชาการบน
ฐานข้อมูลสากลได ้
- ประเมินผลจาก
การแก้ไขปัญหาและ 
คิดวิเคราะห์ปญัหา 
และสรุปผล ท่ีเกิด
ระหว่างการเรียนใน
ภาคบรรยาย 
- ประเมินผลจาก
การน าเสนอผลงาน
ในช้ันเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
- สามารถตอบ

 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถท ารายงานงานวิจัย
และและเข้าใจบทความทาง
วิชาการที่ทันสมัย บนฐานข้อมลู
สากลได้ทุกคน 
 
 
 
 
- นศ. สามารถตอบค าถาม และ 
แลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง
อาจารย์ และผูเ้รียนคนอ่ืนๆได ้
- นศ. สามารถท ารายงาน 
น าเสนอผลงาน และ ตอบค าถาม
ได ้
- นศ. สามารถ ตอบค าถามได ้
 
 
- นศ. สามารถสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การบรรจุได้ รวมถึง สามารถ
น าเสนอผลงานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นศ. สามารถอ่านบทความ และ 
น าเสนอผลงานวิจัย เป็น
ภาษาอังกฤษได้ รวมถึงสามารถ
ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

ค าถาม และ แสดง
ความคิดเห็นกับ 
อาจารยผ์ู้สอนได ้
- ประเมินผลจาก
การวางแผนการ
ทดลอง และ 
วิเคราะห์วจิารณ์ผล
ทางสถิติ ระหว่าง
การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินผลจาก
การเขียนบทความ 
การน าเสนอผลงาน 
เป็นภาษาอังกฤษได ้
- ประเมินผลจาก
เลือกใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนองาน 

 
 
 
- นศ. สามารถวางแผนการทดลอง
และท าการวเิคราะห์ผลทางสถตไิด้ 
 
 
 
 
- นศ.สามารถเขียนบทความทาง
วิชาการและน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษได ้
 
 
- นศ. สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานได้
มากกวา่ ร้อยละ 95 

เอกสารหมายเลข 4 กระบวนวิชาทวนสอบ 
 
 
ตวับ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน - - 0 0 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา - - 0 0 
รอ้ยละบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน - - หลักสูตรเปิด 

2561ยังไม่มี
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  - - - - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

- - 4.29 4.42 

ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย - - 4.50 4.50 
หมายเหตุ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี

แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
-ยังไม่มีผลคะแนน  
 

กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
การพัฒนาบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลกสามารถเสริมทักษะได้ในทุก
กระบวนวิชา เนื่องจากเป็นการปลูกฝังให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อ
เวลา ผลิตงานที่มีคุณภาพ สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้ อ่ืนได้  การน าเสนอผลงานไม่
ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธ์ใด ๆ ซึ่งสามารถสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการท างาน ทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยวของแต่ละกระบวนวิชาได้  

 
2.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
....................-......................................................................................................  
 

3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ ใช้บัณฑิต (ใช้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

- - - 
หมายเหตุ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

ค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ - - - ไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 0 
ร้อยละ - - - 0.00 
หมายเหตุ ไมมี่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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2. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2562) 
....................ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา............................................................................... ...... 
 

3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) –ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา- 

ชื่อผู้ตีพิมพ์ผลงาน ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ในปีปฏิทิน 2562)  

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้า 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

- - - - 

- - - - 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

- - - - 

- - - - 

    

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 

- - - - 

- - - - 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

- - - - 

- - - - 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

- - - - 

- - - - 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - - 

- - - - 

 
 

4. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์) –ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา- 
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ชื่อผู้ตีพิมพ์ผลงาน ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ในปีปฏิทิน 
2562)  

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้า 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 

- - - - 

- - - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

- - - - 

- - - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

- - - - 

- - - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

- - - - 

- - - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - - 

- - - - 

 
5. การวิเคราะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
.............................ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา............................................................................. 
 
5.2 มีระบบในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่สูงขึ้น
อย่างไร 
.............................ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา........................................................... ....................... 
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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 5 รายงานประชุม 

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 6 รายงาน มคอ.3 ปีการศึกษา 2562 

มี 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา  
เอกสารหมายเลข 7 รายงาน มคอ.5 ปีการศึกษา 2562 

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  

7. เอกสารหมายเลข 4  กระบวนวิชาทวนสอบ 

มี 

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

มี 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน าด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

N/A 

10.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข 8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนา 

มี 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 



 

 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข 1 การให้ความเหน็ชอบหลักสูตร/ 

                 การรับรองคุณฒิหลักสูตร 
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สรุปแบบประเมินหลักสตูรการเรียนการสอน และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ 
และทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
1. ระดับปริญญา 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
โท 6 100.00 
เอก 0 0.00 
รวม 6 100.00 

 
2. ชั้นป ี

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 1 16.67 
2 5 83.33 
3 0 0.00 
4 0 0.00 
5 0 0.00 
6 0 0.00 

รวม 6 100.00 

 
 ตอนที่ 2 ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาปริญญาโท-เอก ชั้นปีที่ 1 (เฉพาะรหัส 62...) 
1. ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาปริญญาโท-เอก ชั้นปีที่ 1 (เฉพาะรหัส 62...)  (4.07) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (%) ค่าเฉลี่ย 

x̄  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 1.1 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (บริการ
ทางด้าน IT อุปกรณ์ ห้องเรียน หอ้งLab ห้องสมุด มเีจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวกในการตดิต่อสอบถามเรื่องการลงทะเบียน 
การเรยีน การใช้อุปกรณ์ห้อง Lab) 

33.33 33.33 0.00 33.33 0.00 3.67 

1.2 การบริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคณุภาพชีวิตของนักศึกษา 
(สิ่งแวดล้อมสวยงาม ระบบการดแูลห้องเรียน สื่ออุปการณ์
ห้องเรียน ห้อง Lab ร้านกาแฟ โรงอาหาร สถานท่ีนั่งพักผ่อน) 

0.00 66.67 0.00 33.33 0.00 3.33 

1.3 การบริการด้านการแนะแนวและการใหค้ าปรึกษา (มรีะบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มี
เจ้าหน้าท่ีระดับสาขา/คณะให้ค าแนะน าช่วยเหลือ) 

33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 4.00 

1.4 การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (มี
การสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบหลายช่องทางเช่น จาก Website 
FB Line E-mail มือถือ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา ทุนท าวิจัย แหล่งศึกษาต่อ แหล่งงาน) 

66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 4.67 

1.5 การส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษาด้านต่างๆ) 

66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 4.67 

ล ำดบัท่ี……… 
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2. ความคาดหวังต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตรของนักศึกษาปริญญาโท-เอก ชั้นปีที่ 1 (เฉพาะรหัส 
62...)   (3.43) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (%) ค่าเฉลี่ย 

x̄  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.1 คุณภาพของอาจารย์ และ การสอนของอาจารย ์ 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 4.00 
2.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการท าวิจัย 0.00 33.33 0.00 33.33 33.33 2.33 
2.3 สื่อ เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ 33.33 0.00 33.33 33.33 0.00 3.33 
2.4 มีทุนสนับสนุนการท าวิจยั 33.33 33.33 0.00 33.33 0.00 3.67 
2.5 มีทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน (ค่าเทอม) 33.33 33.33 0.00 33.33 0.00 3.67 
2.6 สามารถส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร (ภายในเวลาที่ก าหนด) 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 4.00 
2.7 ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 3.00 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ  
 

 

ประเด็น 
 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

       x̄  1 2 3 4 5 
3. หลักสูตร (3.55) 
3.1 แผนการศึกษา 0.00 0.00 50.00 33.33 16.67 3.67 
3.2 กระบวนวิชาเอกบังคับ 0.00 0.00 83.33 0.00 16.67 3.33 
3.3 กระบวนวิชาเอกเลือก 0.00 0.00 83.33 0.00 16.67 3.33 
3.4 กระบวนการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 0.00 0.00 50.00 33.33 16.67 3.67 
3.5 การให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 3.67 
3.6 การติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ 0.00 0.00 50.00 33.33 16.67 3.67 
3.7 กระบวนการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 0.00 0.00 66.67 16.67 16.67 3.50 
4. อาจารย์ (4.21) 
4.1 ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางวิชาการของอาจารย์ 0.00 0.00 16.67 50.00 33.33 4.17 
4.2 ความสามารถในการสอนของอาจารย์ 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 4.00 
4.3 ความเอาใจใส่และการให้ค าปรึกษา 0.00 0.00 16.67 33.33 50.00 4.33 
4.4 การมีเวลาในการให้ค าปรึกษา 0.00 0.00 16.67 33.33 50.00 4.33 
5. นักวิทยาศาสตร์ (3.88) 
5.1 ความสามารถในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาการใช้
เครื่องมือ 

0.00 16.67 33.33 16.67 33.33 3.67 

5.2 ความรวดเร็วของการให้บริการ 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 4.00 
5.3 การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เกี่ยวกับปฏิบัติการ  0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 4.00 
5.4 ความยินดีในการให้บริการ 0.00 0.00 50.00 16.67 33.33 3.83 
6. ผู้ประสานงานสาขาวิชา (4.17) 
6.1 ความสามารถในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา 0.00 0.00 33.33 16.67 50.00 4.17 
6.2 ความรวดเร็วของการให้บริการ   0.00 0.00 33.33 16.67 50.00 4.17 
6.3 ความยินดีในการให้บริการ 0.00 0.00 33.33 16.67 50.00 4.17 
7.  เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (3.72) 
7.1 ความสามารถในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา 0.00 0.00 33.33 50.00 16.67 3.83 
7.2 ความรวดเร็วของการให้บริการ   16.67 0.00 50.00 16.67 16.67 3.17 
7.3 ความยินดีในการให้บริการ 0.00 0.00 16.67 50.00 33.33 4.17 
         ** สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ (3.58) 
8. ห้องเรียน (3.63) 
8.1 ความสว่าง 0.00 16.67 16.67 33.33 33.33 3.83 

8.2 ความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
(คอมพิวเตอร์, ฉากรับภาพ, เครื่องฉาย LCD, ระบบเสียง) 

0.00 16.67 16.67 50.00 16.67 3.67 

8.3 สภาพของโต๊ะและเก้าอ้ี 16.67 0.00 16.67 66.67 0.00 3.33 
8.4 ความสะอาด 0.00 16.67 16.67 50.00 16.67 3.67 
9. ห้องปฏิบัติการ (3.50) 
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ประเด็น 
 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

       x̄  1 2 3 4 5 
9.1 ความสวา่งภายในห้องปฏิบตัิการ 0.00 16.67 16.67 16.67 50.00 4.00 
9.2 ความสะอาด และความเรียบร้อยของห้อง 16.67 0.00 50.00 0.00 33.33 3.33 
9.3 ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน 0.00 33.33 16.67 33.33 16.67 3.33 
9.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน 0.00 0.00 66.67 16.67 16.67 3.50 
9.5 ความเพียงพอของสารเคมี/อาหารเลี้ยงเชื้อ/อื่นๆ เช่น food 
additives 

0.00 16.67 50.00 0.00 33.33 3.50 

9.6 การถ่ายเทของอากาศภายในห้องปฏิบัติการ 0.00 16.67 50.00 16.67 16.67 3.33 
10. โรงงานต้นแบบ (3.57) 
10.1 ความสว่างของบริเวณปฏบิัติการ 0.00 0.00 50.00 33.33 16.67 3.67 
10.2 ความสะอาด และความเรียบร้อยของบริเวณปฏิบัติการ 0.00 0.00 50.00 33.33 16.67 3.67 
10.3 ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการเรียนการ
สอน 

0.00 0.00 50.00 33.33 16.67 3.67 

10.4 การถ่ายเทของอากาศภายในโรงงาน 0.00 16.67 50.00 16.67 16.67 3.33 
10.5 ระบบความปลอดภัย/อปุกรณ์ความปลอดภัย 0.00 0.00 66.67 16.67 16.67 3.50 
11. ห้องคอมพิวเตอร์ (4.08) 
11.1 จ านวนเครื่องเพียงพอต่อการใช้งาน 0.00 0.00 16.67 33.33 50.00 4.33 
11.2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 33.33 50.00 16.67 3.83 
บริการด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (3.92) 
12.1 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 4.00 
12.2 ความเสถียรของการเชื่อมต่อ 0.00 16.67 16.67 33.33 33.33 3.83 
ห้องสมุด (3.60) 
13.1 ความเพียงพอของหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์และวารสาร 0.00 0.00 33.33 50.00 16.67 3.83 
13.2 ความทันสมัยของหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์และวารสาร 0.00 16.67 33.33 33.33 16.67 3.50 
13.3 ความเหมาะสมของฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 0.00 0.00 50.00 33.33 16.67 3.67 
13.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ส าหรับสืบคน้ข้อมูล 0.00 16.67 33.33 33.33 16.67 3.50 
13.5 ความเหมาะสมของการจดัห้องส าหรับอ่านและค้นคว้าขอ้มูล 0.00 16.67 33.33 33.33 16.67 3.50 
โรงอาหาร (3.39) 
14.1 ความสว่าง 0.00 16.67 16.67 33.33 33.33 3.83 
14.2 ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอ้ี 0.00 16.67 50.00 16.67 16.67 3.33 
14.3 ความเพียงพอของจ านวนโต๊ะ เก้าอ้ี 16.67 16.67 33.33 16.67 16.67 3.00 
ห้องน้ า (3.00) 
15.1 ความเพียงพอของจ านวนห้องน้ า 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 3.00 
15.2 ความสะอาดของห้องน้ า 16.67 16.67 33.33 16.67 16.67 3.00 
สภาพแวดล้อมทั่วไป (3.57) 
16.1 ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 0.00 16.67 33.33 16.67 33.33 3.67 
16.2 ความเพียงพอของพื้นที่ส าหรับท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกัน 0.00 0.00 50.00 16.67 33.33 3.83 
16.3 ความเหมาะสมของโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับท างานหรือท า
กิจกรรมภายนอกอาคาร 

0.00 0.00 66.67 16.67 16.67 3.50 

16.4 ระบบสาธารณูปโภค (น้ า ไฟฟ้า) 0.00 16.67 50.00 16.67 16.67 3.33 
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ประเด็น 
 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

       x̄  1 2 3 4 5 
16.5 ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร 0.00 0.00 66.67 16.67 16.67 3.50 

  
ส่วนที่ 3 ความผูกพันของนักศึกษา (3.83) 
 

ประเด็น 
 ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

       x̄  1 2 3 4 5 
1. หากท่านจะศึกษาในระดบัทีสู่งขึ้น ท่านจะกลบัมาศึกษาต่อที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
0.00 16.67 33.33 33.33 16.67 3.50 

2. หากมีปัญหาท่านจะนึกถึงอาจารย์ที่คณะ 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 4.00 
3. ท่านยนิดีมาร่วมกิจกรรมหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ

คณะ เช่น เปน็วิทยากร  
16.67 0.00 16.67 33.33 33.33 3.67 

4. ท่านจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาศึกษาต่อหรือใช้บริการที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

0.00 0.00 16.67 50.00 33.33 4.17 

5. ความรู้สึกผูกพันของท่านต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 16.67 16.67 33.33 33.33 3.83 
6. ความภูมิใจของท่านที่จบคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 16.67 16.67 33.33 33.33 3.83 

 
 

ส่วนที่ 4 ความไม่พึงพอใจของนักศึกษา  
\ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
 ไม่มี (ยังอยู่ในโซนพึงพอใจ) 6 100.00 

มี 0 0.00 
รวม   

 
 
 
 

ตอนที่ 3  ประเด็นความไม่พึงพอใจของนักศึกษา 

 
  

ความคิดเห็น N 
ระดับการประเมิน 

-3 -2 -1 
อากาศร้อน 1 1 0 0 
โต๊ะเรียน 1 0 1 0 
อุปกรณ์ใช้งาน 1 0 0 1 



 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 4 กระบวนวิชาทวนสอบ   
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ทส.2 (ในคู่มือฯ หน้า 81) 
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา.........603711....... 

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 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์

ความรู้ ทักษะและการใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถตดิตามความก้าวหนา้ทางวชิาการและ 

มคีวามรู้ในแนวกว้างของสาขาวชิาท่ีศึกษาเพ่ือให้

เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษาในศาสตร์

ของตนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 

50% 

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 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบัน ต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ 
เทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม 
5.2 สามารถแก้ไขปญัหาโดยใช้สารสนเทศทาง 
คณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินการน าเสนอ การค้นควา้เอกสารทาง 
วิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินการท าปฏิบัติการและรายงาน 

 

30% 

 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (603723) 

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

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนทั้ง 
  ภาคบรรยาย 
- ประเมินผลจากการส่งรายงาน 
  ทั้งภาคบรรยายและมกีารอ้างอิง 
  จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการท าข้อสอบกลางภาค 
  และปลายภาค 

10 % 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินผลจากการท ารายงาน และ น าเสนองาน 
  ทั้งภาคบรรยายโดยมีเอกสารอ้างอิง   
- ประเมินผลจากการเขียนและสรุปความส าคัญจาก 
  บทความทางวิชาการบนฐานข้อมูลสากล 
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และ 
  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการเรียน 
  การสอน 
- ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฏีในการสอบ 
  กลางภาคและปลายภาค 

30 % 

2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ มี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น 
การเปลีย่นแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

- ประเมินผลจากการท ารายงานบทความวิจัยที่
ทันสมัยและวิจารณผ์ลจากการทดลองได้  
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้และ 
  ความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการ 
  บรรจ ุ

20 % 

3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

- ประเมินผลจากความสามารถในการสืบค้นข้อมลู  
  รวบรวมงานวิจัยและบทความทางวิชาการบน 
  ฐานข้อมูลสากลได ้
- ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหาและ คิดวิเคราะห์ 
  ปัญหา และสรุปผล ท่ีเกิดระหว่างการเรียนใน 
  ภาคบรรยาย  

20 % 

4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรู้ทั้งของ 
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานในช้ันเรียนเป็น 
  ภาษาอังกฤษ  
- สามารถตอบค าถาม และ แสดงความคิดเห็นกับ 
  อาจารย์ผูส้อนได้  

10 % 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน และ เขียน 
  รายงานเป็นภาษาอังกฤษได ้
- ประเมินผลจากเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 
  การน าเสนองานได ้

10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2 (ในคู่มือฯ หน้า 81) 
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 603731 

ภาคเรียนที่ 1 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  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุและ

วัสดุชีวภาพ (603732) 
ภาคเรียนที่ .........1..........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 % 

2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

- ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลสมัยใหมเ่พื่อใช้ในการ
น าเสนองานในช้ันเรียน 

10 % 

3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

- ประเมินจากผลงานการน าเสนอว่ามีการศึกษาได้
ตรงตามปัญหาการทางแก้ไขปัญหาที่วางแผนไว้
ตั้งแต่ต้นหรือไม่ 

10 % 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดสีามารถสือ่สารกับกลุม่คน
หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษและการ
ตอบค าถามเป็นภาษาไทย 10 % 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่ เ กี่ ยวกับการ ใ ช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลจากการค้นหาแหล่งข้อมูลในการ
น าเสนอ  5 % 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษาและ
การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอ 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา....603725............... 

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

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

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
จากการบ้านท่ีมอบหมายให้น ามาอธิบายเพิ่มเตมิในช้ันเรียน 
- การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยการสืบค้นและสรุป
งานวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีการบรรจุ  
 

… 90…% 

หมายเหตุ เนื่องจากการเรียนการสอนมีการน าผลการเรียนรู้ (จุดขาว) เข้ามาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ  
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา.........603743....... 

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 
 

10% 

2. ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
 

- ท ารายงานสรุปมโนทัศน์เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีส าคญั 
- ประเมินการน าเสนอ 
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 

60% 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

- ประเมินการน าเสนอ 
 
 

10% 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสือ่สารกับกลุม่คน
หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ประเมินการท างานร่วมกัน 
- ประเมินการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

5% 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินการเขียนมโนทัศน ์
- ประเมินการน าเสนอ การค้นควา้เอกสารทาง 
วิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 603751 PKG DSI & DEV 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ผลการเรียนรู้ 

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

1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 1.2 
- สอบ 
1.4 
- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน 
การเข้าสอบ และการสง่งานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

ทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 10 % 
สอบกลางภาค 25 % 
ทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 10 % 
สอบปลายภาค 25 % 

2. ความรูท้ี่จะได้รับ 2.1 
- สอบ 
2.2 
- สอบ 
2.3 
- สอบ 
- แฟ้มสะสมงาน 
2.4 
- รายงาน 

3. ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 3.1 
- รายงาน 
3.2 
- รายงาน 
3.3 
- แฟ้มสะสมงาน 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2 
- สอบ 
- แฟ้มสะสมงาน 
4.3 
- แฟ้มสะสมงาน 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ต้องพัฒนา 

5.1 
- สอบ 
- สืบค้นข้อมูลและส่งรายงานทาง
อินเตอร์เนต็ 
5.3  
- สืบค้นข้อมูลและส่งรายงานทาง
อินเตอร์เนต็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส.2  
แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 
การศึกษาแบบอิสระด้านเทคโนโลยีการบรรจุ (603895) 
ภาคเรียนที่ .........2..........ปกีารศึกษา........2562.............. 

ผลการเรียนรู้ (จุดด า ที่ระบุใน มคอ.3 แต่ละวิชา) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน% 
1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสตัยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

- สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนทั้ง 
  ภาคบรรยาย และ การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินผลจากการส่งรายงาน 
  ทั้งภาคบรรยายและมกีารอ้างอิง 
  จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 

10 % 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

- ประเมินผลจากการท ารายงาน และ น าเสนองาน 
  โดยมีเอกสารอ้างอิง   
- ประเมินผลจากการเขียนและสรุปความส าคัญจาก 
  บทความทางวิชาการบนฐานข้อมูลสากล 
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และ 
  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการเรียน 
  การสอน 
- ประเมินผลจากการสอบน าเสนอผลงานในการ 
  สอบกลางภาคและปลายภาค 

50 % 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

- ประเมินผลจากการฝึกทักษะการวางแผนการ 
  ทดลอง การใช้เครื่องมือภาคปฏบิัติการได้อย่าง 
  ถูกต้อง  
- ประเมินผลจากการท ารายงานผลการทดลองและ 
  วิจารณ์ผลจากการทดลองโดยมเีอกสารอ้างอิง 
  ที่ถูกต้อง 
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 
  ระหว่างการท าปฏิบตัิการ 

2.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ มี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น 
การเปลีย่นแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

- ประเมินผลจากการท ารายงานบทความวิจัยที่
ทันสมัยและวิจารณผ์ลจากการทดลองได้  
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้และ 
  ความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการ 
  บรรจ ุ

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษาในศาสตร์ของ
ตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเมินผลจากการท ารายงานบทความวิจัยและ
น าเสนอผลงานที่ทันสมยัในท่ีศึกษาในศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีการบรรจรุ่วมกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ  
- ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ - ประเมินผลจากการซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ 

25 % 

3.2 สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

- ประเมินผลจากความสามารถในการสืบค้นข้อมลู  
  รวบรวมงานวิจัยและบทความทางวิชาการบน 
  ฐานข้อมูลสากลได ้

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลจากการแก้ไขปญัหา การตอบค าถาม
และ คิดวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดระหว่างการน าเสนอ
ผลงาน 

4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรู้ทั้งของ 
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานในช้ันเรียนเป็น 
  ภาษาอังกฤษ  
- สามารถตอบค าถาม และ แสดงความคิดเห็นกับ 
  อาจารย์ผูส้อนได้  

5 % 



5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง 
คณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

- ประเมินผลจากการวางแผนการทดลอง และ 
วิเคราะห์วจิารณ์ผลทางสถิติ ระหว่างการน าเสนอ
ผลงาน 

10 % 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน และ เขียน 
  รายงานเป็นภาษาอังกฤษได ้
- ประเมินผลจากเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 
  การน าเสนองานได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          

 
 
 

เอกสารหมายเลข 5 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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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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601758 สถิติวิจัยอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS 4 สิงหาคม 2561 
20:10:07  (แบบที่ 1)

601765 อาหารเพื่อสุขภาพ FOOD FOR HEALTH 30 กรกฎาคม 2561 
15:03:13  (แบบที่ 1)

601789 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.027

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

3 สิงหาคม 2561 
20:33:37  (แบบที่ 1)

601791 สัมมนา 1 SEMINAR 1 30 กรกฎาคม 2561 
15:14:36  (แบบที่ 1)

601799 วิทยานิพนธปริญญาโท Master’s Thesis 3 สิงหาคม 2561 
21:07:52  (แบบที่ 1)

601842 สมบัติทางเคมีกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหาร 

PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF 
FOOD

3 สิงหาคม 2561 
20:47:02  (แบบที่ 1)

601891 สัมมนาปริญญาเอก  1 Ph.D. SEMINAR 1 17 สิงหาคม 2561 
15:40:26  (แบบที่ 1)

601899 ดุษฎีนิพนธ Dissertation 5 สิงหาคม 2561 
20:59:35  (แบบที่ 1)

602731 กระบวนการหมักขั้นสูง ADVANCED FERMENTATION PROCESSES 3 สิงหาคม 2561 
15:10:21  (แบบที่ 1)

602761 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 2 สิงหาคม 2561 
12:34:33  (แบบที่ 1)

602831  BIOPROCESS MODELING 3 สิงหาคม 2561 
16:07:36  (แบบที่ 1)

603711 การวางแผนการทดลองสําหรับเทคโนโลยีการ
บรรจุ 

Experimental Design for Packaging Technology 5 สิงหาคม 2561 
18:14:13  (แบบที่ 1)

603723 เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ และกระดาษ PULP AND PAPER TECHNOLOGY 5 สิงหาคม 2561 
18:05:29  (แบบที่ 1)

603731 เครื่องมือวิเคราะหวัสดุบรรจุภัณฑ Instrumental Analysis for Packaging Materials 5 สิงหาคม 2561 
18:09:20  (แบบที่ 1)

603732 เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุ
และวัสดุชีวภาพ 

Converting Packaging Materials and Bio Materials 
Technology

5 สิงหาคม 2561 
18:15:15  (แบบที่ 1)

603891 สัมมนา 1 Seminar 1 5 สิงหาคม 2561 
18:16:14  (แบบที่ 1)

604711 ปรากฏการณการถายโอนโมเมนตัม ความ
รอนและมวล 

MOMENTUM, HEAT AND MASS TRANSPORT 
PHENOMENA

2 สิงหาคม 2561 
13:41:11  (แบบที่ 1)

604712 การสรางแบบจําลองและการจําลองทาง
คณิตศาสตรในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION IN 
FOOD PROCESS ENGINEERING

6 สิงหาคม 2561 
12:37:42  (แบบที่ 1)

604715 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF 
FOODS

2 สิงหาคม 2561 
10:47:06  (แบบที่ 1)

604732 การวิเคราะหอันตรายและประเมินความเสี่ยง
ในกระบวนการผลิตอาหาร 

Hazard Analysis and Risk Assessment in Food 
Production

28 ธันวาคม 2561 
14:40:06  (แบบที่ 1)

604811 การสรางและจําลองแบบทางคณิตศาสตรขั้น
สูงในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

ADVANCED MATHEMATICAL MODELING AND 
SIMULATION IN FOOD PROCESSES

28 ธันวาคม 2561 
14:37:49  (แบบที่ 1)

604844 กระบวนการแปรรูปและชีวเคมีขั้นสูงของ
อาหารเพื่อสุขภาพ 

ADVANCED PROCESSING AND BIOCHEMISTRY OF 
FUNCTIONAL FOODS

28 ธันวาคม 2561 
14:07:27  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561   (ขอมูลวันที่ : 17 พฤษภาคม 2563)
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601769 เมแทบอลิซึมของสารอาหาร NUTRIENT METABOLISM 13 ธันวาคม 2562 
19:09:58  (แบบที่ 1)

601775 วิทยาศาสตรการอาหารและการวิเคราะห
อาหารขั้นสูง 

ADVANCED FOOD SCIENCE AND ANALYSIS 13 ธันวาคม 2562 
19:12:13  (แบบที่ 1)

601789 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.030

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

16 ธันวาคม 2562 
18:55:09  (แบบที่ 1)

หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.016

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

15 มกราคม 2563 
11:58:11  (แบบที่ 1)

หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.028

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

22 ธันวาคม 2562 
17:27:04  (แบบที่ 1)

601791 สัมมนา 1 SEMINAR 1 15 ธันวาคม 2562 
20:39:50  (แบบที่ 1)

601792 สัมมนา 2 SEMINAR 2 20 ธันวาคม 2562 
15:03:54  (แบบที่ 1)

601799 วิทยานิพนธปริญญาโท Master’s Thesis 20 ธันวาคม 2562 
15:57:31  (แบบที่ 1)

601892 สัมมนาปริญญาเอก  2 Ph.D. SEMINAR 2 20 ธันวาคม 2562 
15:05:10  (แบบที่ 1)

601893 สัมมนาปริญญาเอก  3 Ph.D. SEMINAR  3 23 ธันวาคม 2562 
20:04:36  (แบบที่ 1)

601898 ดุษฎีนิพนธ Dissertation 20 ธันวาคม 2562 
15:46:21  (แบบที่ 1)

601899 ดุษฎีนิพนธ Dissertation 20 ธันวาคม 2562 
15:42:14  (แบบที่ 1)

602741 เทคโนโลยีของเอนไซมในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

ENZYME TECHNOLOGY IN AGROINDUSTRIAL 
PROCESSES

19 ธันวาคม 2562 
17:35:16  (แบบที่ 2)

602751 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง 1 ADVANCED BIOCHEMICAL ENGINEERING I 19 ธันวาคม 2562 
17:39:25  (แบบที่ 2)

602769 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

SELECTED TOPICS IN AGRO-INDUSTRIAL 
BIOTECHNOLOGY

19 ธันวาคม 2562 
17:43:11  (แบบที่ 2)

603725 พอลิเมอรขั้นสูงสําหรับการบรรจุ Advanced Polymer for Packaging 13 ธันวาคม 2562 
18:34:31  (แบบที่ 2)

603743 นวัตกรรมบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร Food Packaging Innovation 13 ธันวาคม 2562 
18:36:15  (แบบที่ 2)

603751 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ Packaging Design and Development 13 ธันวาคม 2562 
18:39:08  (แบบที่ 2)

603799 วิทยานิพนธ Thesis 15 ธันวาคม 2562 
15:15:17  (แบบที่ 2)

603892 สัมมนา 2 Seminar 2 13 ธันวาคม 2562 
18:41:32  (แบบที่ 2)

603895 การศึกษาแบบอิสระทางดานเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุชีวภาพ 

Packaging Technology and Biomaterials 
Independent Study

13 ธันวาคม 2562 
18:43:18  (แบบที่ 2)

604713 การออกแบบและการวิเคราะหการทดลอง
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS IN FOOD 
PROCESS ENGINEERING

6 มกราคม 2563 
10:31:24  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2562   (ขอมูลวันที่ : 17 พฤษภาคม 2563)
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601702 กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร FOOD PROCESSING AND ENGINEERING 27 ธันวาคม 2562 
16:16:14  (แบบที่ 1)

601742 เทคโนโลยีการหอหุมอาหาร FOOD ENCAPSULATION TECHNOLOGY 8 มกราคม 2563 9:18:11 
 (แบบที่ 1)

601758 สถิติวิจัยอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS 8 มกราคม 2563 9:15:29 
 (แบบที่ 1)

601765 อาหารเพื่อสุขภาพ FOOD FOR HEALTH 27 ธันวาคม 2562 
16:07:08  (แบบที่ 1)

601767 โภชนาการมนุษยขั้นสูง ADVANCED HUMAN NUTRITION 27 ธันวาคม 2562 
16:08:49  (แบบที่ 1)

601789 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.027

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

8 มกราคม 2563 9:14:02 
 (แบบที่ 1)

601791 สัมมนา 1 SEMINAR 1 27 ธันวาคม 2562 
16:14:01  (แบบที่ 1)

601792 สัมมนา 2 SEMINAR 2 27 ธันวาคม 2562 
16:17:13  (แบบที่ 1)

601799 วิทยานิพนธปริญญาโท Master’s Thesis 15 มกราคม 2563 
11:34:59  (แบบที่ 1)

601892 สัมมนาปริญญาเอก  2 Ph.D. SEMINAR 2 27 ธันวาคม 2562 
16:18:11  (แบบที่ 1)

601893 สัมมนาปริญญาเอก  3 Ph.D. SEMINAR  3 27 ธันวาคม 2562 
16:20:06  (แบบที่ 1)

601898 ดุษฎีนิพนธ Dissertation 15 มกราคม 2563 
11:35:51  (แบบที่ 1)

601899 ดุษฎีนิพนธ Dissertation 15 มกราคม 2563 
11:36:32  (แบบที่ 1)

602731 กระบวนการหมักขั้นสูง ADVANCED FERMENTATION PROCESSES 13 มกราคม 2563 
13:38:23  (แบบที่ 1)

602753 วิศวกรรมชีวกระบวนการขั้นสูง DOWNSTREAM PROCESSES IN BIOTECHNOLOGY 13 มกราคม 2563 
13:47:28  (แบบที่ 1)

602761 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 13 มกราคม 2563 
13:51:20  (แบบที่ 1)

603711 การวางแผนการทดลองสําหรับเทคโนโลยีการ
บรรจุ 

Experimental Design for Packaging Technology 8 มกราคม 2563 
14:06:21  (แบบที่ 1)

603723 เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ และกระดาษ PULP AND PAPER TECHNOLOGY 8 มกราคม 2563 
13:56:21  (แบบที่ 1)

603731 เครื่องมือวิเคราะหวัสดุบรรจุภัณฑ Instrumental Analysis for Packaging Materials 8 มกราคม 2563 
14:41:43  (แบบที่ 1)

603732 เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุ
และวัสดุชีวภาพ 

Converting Packaging Materials and Bio Materials 
Technology

9 มกราคม 2563 
16:42:54  (แบบที่ 1)

603799 วิทยานิพนธ Thesis 9 มกราคม 2563 
16:45:26  (แบบที่ 1)

603891 สัมมนา 1 Seminar 1 8 มกราคม 2563 
15:01:04  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562   (ขอมูลวันที่ : 17 พฤษภาคม 2563)
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รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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601789 หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.030

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

14 พฤษภาคม 2563 
22:36:32  (แบบที่ 1)

หัวขอเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.016

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

14 พฤษภาคม 2563 
22:28:24  (แบบที่ 1)

601791 สัมมนา 1 SEMINAR 1 14 พฤษภาคม 2563 
22:26:03  (แบบที่ 1)

601792 สัมมนา 2 SEMINAR 2 14 พฤษภาคม 2563 
22:34:10  (แบบที่ 1)

601892 สัมมนาปริญญาเอก  2 Ph.D. SEMINAR 2 14 พฤษภาคม 2563 
22:38:30  (แบบที่ 1)

601893 สัมมนาปริญญาเอก  3 Ph.D. SEMINAR  3 14 พฤษภาคม 2563 
22:41:50  (แบบที่ 1)

603725 พอลิเมอรขั้นสูงสําหรับการบรรจุ Advanced Polymer for Packaging 13 พฤษภาคม 2563 
17:57:55  (แบบที่ 2)

603743 นวัตกรรมบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร Food Packaging Innovation 13 พฤษภาคม 2563 
17:58:40  (แบบที่ 2)

603751 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ Packaging Design and Development 13 พฤษภาคม 2563 
17:59:21  (แบบที่ 2)

603799 วิทยานิพนธ Thesis 15 พฤษภาคม 2563 
15:33:22  (แบบที่ 2)

603892 สัมมนา 2 Seminar 2 13 พฤษภาคม 2563 
18:00:04  (แบบที่ 2)

603895 การศึกษาแบบอิสระทางดานเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุชีวภาพ 

Packaging Technology and Biomaterials 
Independent Study

13 พฤษภาคม 2563 
18:00:37  (แบบที่ 2)

604713 การออกแบบและการวิเคราะหการทดลอง
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS IN FOOD 
PROCESS ENGINEERING

13 พฤษภาคม 2563 
10:33:12  (แบบที่ 1)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกขอมูล) 12 กระบวนวิชา

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2562   (ขอมูลวันที่ : 17 พฤษภาคม 2563)

-หนา 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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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 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
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 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Zoom Meeting วันท่ี 19,24 มีนาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา) 

เป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วมเป็นวิทยากร/ที่ปรกกษาให้กับส่านประกอบการในโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป วันที่ 4 
กรกฎาคม 2562 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย 
จังหวัดก าแพงเพชร และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัด
ตาก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านให้บรกิารทาง
วิชาการ 

เข้าร่วมงาน The 12th International Food Processing and Packaging 
Exhibition งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec 
บางนา กรุงเทพฯ (รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

ไปน าเสนอกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ในเชิงพาณิชย์(ภาคเหนือ) ภายใต้หนก่งต าบลหนก่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 13-
14 พฤษภาคม 2563 กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
 

ไปเข้าร่วมประชุม ส่าบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ครั้งที่ 1/2563 
ในฐานะเป็นคณะกรรมการฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 1010  กรุงเทพมหานคร (รศ.ดร.พรชัย ราชต
นะพันธ์ุ) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้าน งานวจิัย 

ไปติดตามความก้าวหน้า เก็บตัวอย่างและเก็บผลการทดลองของงานวิจัย 18-
19 ธันวาคม ณ ดอยช้าง  จังหวัดเชียงราย (รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้าน งานวจิัย และ
บริการชุมชน 

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตตลอดจนแนะน านวัตกรรมหรืองานวิจัยทาง
วิชาการเพื่อน ามา ต่อยอดในเชิงธุรกิจ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซก่งจะน าไปสู้
การ่วมมือด้านการวิจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์กับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นล าดับต่อไป บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุ

เป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
ภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสาคร (รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ) 
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศกกษาระดับบัณฑิตศกกษา 
ประจ าปี การศกกษา ในหัวข้อ การลดหลอดเสียในกระบวนการบรรจุ
เครื่องส าอางของเครื่องบรรจุหลอดโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ควบคุมภาพ
ของ นางสาวพูลพิศ นามปั่น ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ห้อง 2221 
อาคารวิชาการ 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (รศ.ดร.พรชัย ราชต
นะพันธ์ุ) 

เป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

ร่วมเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศกกษาระดับบัณฑิตศกกษา 
ประจ า ภาคพิเศษ ปีการศกกษา 2561 หัวข้อ การปรับปรุงการบรรจุแป้งทา
หน้าด้วยเครื่องบรรจุแบบเกลียวเพื่อลดความผันแปรของน้ าหนักบรรจุ ของ
นายสุเมธ สิงห์ผู ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 2221 อาคาร
วิชาการ 2 ช้ัน 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี (รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ) 

เป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับระเทศครั้งท่ี 30 ระหว่างวันท่ี 
26-27 สิงหาคม 2562 หอประชุมใหญ่ส่าบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ (รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ) 

เป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน/
งานวิจัย 

เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวิฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ห้อง
ประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  (รศ.ดร.พรชัย 
ราชตนะพันธุ์) 

เป็นการพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

เข้าร่วมการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน วันท่ี 12 กันยายน 2562 ณ 
ส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) 

เป็นการพัฒนาด้านการบรหิารงาน 

เข้าร่วมโครงการอบรหลักสูตร เรื่อง กรณีศกกษาเกี่ยวกันการจัดซื้อจัดจ้างการ
บิหารพัสดุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e-GP) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2560 ครั้ งที่  2 วันที่  7 -8 ธันวาคม 2562 ณ ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) 

เป็นการพัฒนาด้านการบรหิารงาน 

เข้าร่วมอบรมทักษะการใช้ IT ในการปรับปรุงงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
 

เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 9 
มีนาคม 2563 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) 

เป็นการพัฒนาด้านการบรหิารงาน 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting วันท่ี 19,24 มีนาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
(รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) 

เป็นการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
 

 



ภาคผนวก 2  
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ประจ าปี 
2558-2562 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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 าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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. สุทธิรา สุทธสุภา 2558 “การสังเคราะห์พอลิเมอร์จากนอร์บอร์นีนที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ขง

กรดอะมิโน และศึกษาสมบัติของการเกิดเป็นไมเซล (micelle) และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการน าไปประยุกต์ในการน าส่งยา”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2. สุทธิรา สุทธสุภา 2560 “โครงเนื้อเยื่อสังเคราะห์จากโคพอลิเมอร์ของนอร์บอร์นีนที่มีอนุพันธ์ของ
กรดอะมิโนและแลไทด์ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติและความสามารถในการบรรจุและปลดปล่อยยา”
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

3. สุทธิรา สุทธสุภา 2562 “การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติเฉพาะของพอลิเมอร์ร่วมลักษณะ
คล้ายบรัช จากโอลิโกแลคติคแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์ และนอร์บอร์นีนที่มีอนุพันธ์ของกรดอะมิ
โน” ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานของอาจารย์รุ่นใหม่ MRG6080032 

 
2) รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

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. 

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. 

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


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 าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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. 

 
3) รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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. 

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


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 ป ี
2560  โดย Scopus) 

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.  

https://doi.org/10.3390/polym10090954


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.   
Patcharin Phokasem, Punpong Lekhakula, Niramon Utama-ung, Pornchai  

11. 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 าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
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. 



การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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  แสนใจบาล ธีรนุช  สิงธิสารและ ภาณุวัฒน์ สรรพกุล “วัสดุ

บ่งชี้อุณหภูมิและเวลา”,  เลขที่ค าขอ 1901001252 
 

รางวัล 
รางวัล ปี พ.ศ.  จากหน่วยงาน 

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์  
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจ าปี
การศึกษา 2561 “ระดับดี” กลุ่มวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เรื่อง 
“Antimicrobial and Antioxidant Activity of 
Sausage Casing Impregated by Natural 
Active Compounds” โดย Juthamas 
Tantala, Kanithaporn Vangnai, Pornchai 
Rachtanapun and Chitsiri Rachtanapun*. 

23 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”  
ประเภทนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีในระดับ  
อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป. โดยอภิสิทธิ์ แสนใจ
บาล นางสาวธีรนุช สินธิสาร ภาณุวัฒน์ สรรพกุล   
พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง “บรรจุภัณฑ์ฉลาด
แบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลาจากเงินนาโนคอม
พอสิตส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
อาหาร” ในการประกวดนวั ตกรรมนาโน
เทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 

26-27 สิงหาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง 



รางวัล ปี พ.ศ.  จากหน่วยงาน 
รางวัล “ระดับดีเด่น”  
การประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม
สายอุดมศึกษา ประจ าปี 2562. โดย อภิสิทธิ์ 
แสนใจบาล นางสาวธีรนุช สินธิสาร ภาณุวัฒน์ 
สรรพกุล พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง “บรรจุ
ภัณฑ์ฉลาดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลาจากเงิน
นาโนคอมพอสิตส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และอาหาร” ในงาน Thailand Research Expo 
2019  

7-9 เมษายน 2562 สภาวิจัยแห่งชาติ 

รางวัล “เหรียญเงิน”  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของส านัก
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2562.  
โดย อภิสิทธิ์ แสนใจบาล นางสาวธีรนุช สินธิสาร 
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง 
“บรรจุภัณฑ์ฉลาดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลา
จากเงินนาโนคอมพอสิตส าหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอาหาร” ในงาน Thailand 
Research Expo 2019 

7-9 เมษายน 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

รางวัล “เหรียญทองแดง”  
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมของส านัก
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2562. โดย ณภัทร 
ทัพบ ารุง ณต ตระกูลอินทร์ พิชญา วงษไ์พศาล  
พรชัย ราชตนะพันธุ์ ญาศินี จักรพันธุ์* เรื่อง 
“สมบัติทางเคมีกายภาพของโยเกิร์ตที่ไม่ใช้นม
เสริมพรีไบโอติกจากมันม่วง” ในงาน Thailand 
Research Expo 2019 

7-9 เมษายน 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

รางวัล “ระดับ 4 ดาว”  
ในการเพ่ิมศักยภาพและมาตรฐานบุคคลากร
อุดมศึกษา: เพาะบ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจ าปี 2562.  โดย 
อภิสิทธิ์ แสนใจบาล นางสาวธีรนุช สินธิสาร 
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล  พรชัย ราชตนะพันธุ์* เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์ฉลาดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลา
ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรจากพอลิ ได
อะเซทิลีนเวสิเคิลที่หุ้มเงินนาโนที่ฝังตัวในไบโอ
พอลิเมอร ์

4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 



4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ ค าไทย 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 
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 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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 าหรับติดตามคุณภาพของผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ 

หมายเลขอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603000913 (2559) 
 

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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 าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
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 ศักดาทร และ ลินดา ถิรภัทรพันธ์. (2558). รายงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชลแลคเหลือง 

แบบเกร็ดจากครั่งของบริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จ ากัด : โครงการการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ. 

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. 
 

6) 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 าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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. โครงการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ต้นทุนต่่าด้วยการผลิตแบบต่อเนื่องในระดับ
อุตสาหกรรม” Tech Enterprise Service Network (Tesnet) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2. โครงการวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 “โครงการเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพลาสติกชีวภาพ” 

3. โครงการวิจัยส านักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณปี 2560 “โครงการการพัฒนาสูตรการผลิตพลาสติกฐาน
ชีวภาพต้นทุนต่่าจากแป้งมันส่าปะหลังผสมพอลิโพรไพลีนด้วยเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดในระดับ
อุตสาหกรรม” 

4. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
“โครงการการพัฒนาเจลเคลือบไข่ต้นทุนต่่าเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่สด” 

5. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
“การพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตด้าน
ต้นทุนและคุณภาพการผลิต” 

6. โครงการ“การเพ่ิมความเหนียวให้กับพอลิแลคติคแอสิกด้วยการผสมกับยางพาราและตัวประสาน” 
โครงการวิจัยกลุ่มเคลือข่ายการวิจัย Research university network ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 2558 



7. โครงการ “วัสดุใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมและชีวิตที่ดีขึ้น (New Materials for Industry and a 
Better Life)” โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

8. โครงการ“การผลิตพอลิเมอร์ยางพาราคอมโพสิทชนิดใหม่” โครงการวิจัยมุ่งเป้าของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 2558 

9. โครงการ“ไบโอพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการผสมด้วยวิธีการผสมแบบเกิดปฏิกิริยา
ของเทอร์โม พลาติกสตาร์ช และพอลิเอทิลีน ด้วยตัวประสานคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส” โครงการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2558 

10. โครงการ“การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอมโพสิทเพ่ือการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลส” โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
7)  อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย (เริ่มบรรจุเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) 

 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
- 

 การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
- 

 ผลงานอ่ืนๆ 
- 

 


