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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 
 
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2  70 40 70 70 70 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  29 69 77 77 55 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 41.43 98.57 110.00 110.00 78.57 

 

หมายเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

41.43 98.57 110.00 110.00 78.57 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไร (การก าหนดจ านวนรับ การก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือก และการตัดสินใจรับเข้าศึกษา)  

สำขำวิชำวิชำมีกระบวนกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุตำมระบบ
ที่คณะอุตสำหกรรมเกษตรเป็นผู้ก ำหนดรอบจ ำนวนรับนักศึกษำ (TCAS 1 – TCAS) รวมถึงคณะเป็นผู้
ก ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตร อ้ำงอิงตำเกฌฑ์กำรคัดเลือก
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บุคคลเข้ำศึกษำต่อตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนนักศึกษำที่
เข้ำศึกษำต่อในสำขำวิชำลดลงน้อยกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 ทั้งนี้มีจ ำนวนลดลงน้อยกว่ำ
จ ำนวนรับที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรรับนักศึกษำจำกจ ำนวน 70 คน ลดลงเหลือ 55 คน โดยคิดเป็นร้อย
ละ 78.57 ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมจ ำนวนรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่เปิดกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรบรรจุ และสำขำอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงกัน กอปรกับจ ำนวนของ
นักเรียนมัธยมปลำยที่ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมต้องกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำมีจ ำนวนลดลง จึง
ส่งผลให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีทำงเลือกที่จะเลือกเรียนในคณะ และ มหำลัยที่สนใจ
เพ่ิมมำกข้ึน ดังนั้นทำงสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุจึงจ ำเป็นต้องปรับแผนกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ ต่ำงๆ ที่น ำเสนอภำพควำมน่ำสนใจของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนของสำขำวิชำ กำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันมำกขึ้น นอกจำกนี้จำกกำร
วิเครำะห์สำเหตุของจ ำนวนรับนักศึกษำไม่เป็นไปตำมแผนนั้นในกรณีของกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน ต่ำงๆ ท ำได้ยำกขึ้นเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด มี
ผลท ำให้กำรแข่งขันและกำรประกวดระดับประเทศถูกงดกำรจัดกิจกรรม ท ำให้ทำงสำขำวิชำขำด
ข้อมูลที่ใช้ในกำรประกอบสื่อประชำสัมพันธ์ที่ใช้กระตุ้นนควำมสนใจของนักเรียนมัธยมปลำยให้สนใจ
สำขำวิชำเพ่ิมข้ึน  

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

จำกผลจ ำนวนรับเข้ำศึกษำเป็นไปตำมแผนกำรศึกษำดังหัวข้อที่ 2.1 ลดลงนั้น มีสำเหตุมำจำก 
ทำงสำขำวิชำจึงเน้นกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร เช่น  

- จ ำนวนนักเรียนมัธยมที่เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำมีจ ำนวนลดลง 
- กำรเพ่ิมจ ำนวนรับนักศึกษำของแต่ละมหำวิทยำลัยภำยในประเทศเพ่ิมขึ้น 
- กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ยังขำดกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ  
- เช่น กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรได้รับรำงวัลของนักศึกษำทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ กำร

จัดท ำ clip video ประชำสัมพันธ์ 
- กำรเปิดให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำชมสถำนที่และกำรเรียนกำรสอน (open house) หรือ

กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดโดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และสำขำวิชำเพ่ือท ำกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร
ถูกงดกำรจัดกิจกรรม เนื่องจำกกำรระบำดของโรควิด 19 ระลอกที่ 2 
 

2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

ส ำหรับวิธีกำรที่ใช้พัฒนำกระบวนกำรรับเข้ำนักศึกษำของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมจ ำนวนที่ก ำหนดนั้นหลักสูตรได้มีกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์เชิงรุก รูปแบบใหม่ดังนี้ 

- กำรเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ผ่ำน instargram และ twitter โดย
ปรับรูปแบบมุ่งเน้นให้เห็นภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำปฏิบัติกำร แบบ online กำรใช้
ชีวิต และ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในสำขำวิชำที่เข้ำใจได้ง่ำย มีควำมทันสมัยมำกขึ้น 
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- ส่งเสริมนักศึกษำในสำขำวิชำให้เข้ำร่วมประกวดโครงงำนวิจัยระดับอุดมศึกษำ กำรประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งในระดับชำติ และ นำนำชำติมำกขึ้น อย่ำงน้อย 2 กำรประกวดต่อปี 
ภำยหลังสถำนดำรณ์กระบำดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น 

- จัดท ำโครงกำรจัดท ำ clip video แนะน ำเฉพำะหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ  ที่
ทันสมัย สื่อถึงกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำมำกขึ้น  

- เพ่ิมกำรส่งโบรชัวร์ไปประชำสัมพันธ์ตำมโรงเรียนเป้ำหมำย 
- ออกบูธประชำสัมพันธ์สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุมำกขึ้น 
- ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ของนักเรียนที่ต้องกำรเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำร

บรรจุ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ  

(ระบุจ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 57 60 8 5 0 0 13 78.33   
รหัส 58 63 17 2 0 0 19 69.84   
รหัส 59 71 9 3 3 0 15 78.87   
รหัส 60 29 2 3 2 0 7 75.86 ลาออก 1 พ้นสภาพ 6  
รหัส 61 69 16 2 3 2 23 66.67 ลาออก 13 พ้นสภาพ 10  
รหัส 62 77 12 9 0   21   ลาออก 17 พ้นสภาพ 4  
รหัส 63 77 2 13     15   ลาออก 15 
รหัส 64 55 5       5   ลาออก 5 

 
หมำยเหตุ :    1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 

                 2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำท่ีโอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอื่น 
 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

78.33 69.84 78.87 75.86 66.67 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  
  สำขำวิชำมีระบบกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะ เช่น 
กำรปฐมนิเทศนักศึกษำ มีระบบกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะให้ค ำปรึกษำกำร
วำงแผนกำรเรียน กำรแนะน ำกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวมถึงมีระบบติดตำมผลกำรเรียน
เรียนนักศึกษำผ่ำนระบบของส ำนักทะเบียน ในกรณ๊ที่นักศึกษำมีผลกำรเรียนไม่ดี จะติดตำมนักศึกษำ
ให้เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยตรง 

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
หรือไม่คงที่คืออะไร 

จำกผลร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีกำรบรรจุมีแนวโน้มที่ไม่คงที่มีกำร
เพ่ิมข้ึนและลดลงตำมระเวลำของกำรเปิดใช้หลักสูตรสำขำเทคโนโลยีกำรบรรจุ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โดยมีร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำเฉลี่ยเท่ำกับ 73.91 อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำมีแนวโน้มที่ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2562 จำกร้อยละ 78.87 เหลือร้อยละ 66.67 ในปี
กำรศึกษำ 2564 จำกจ ำนวนรับนักศึกษำทั้งหมด 69 คน  มีนักศึกษำลำออก 13 พ้นสภำพ 8 คน ซึง
โดยส่วนใหญ่พบว่ำมีกำรลำออก และ พ้นสภำพของนักศึกษำในชั้นปีที่ 1 มำกที่สุด ทั้งนี้มีสำเหตุมำ
จำกนักศึกษำมีควำมประสงค์ท่ีจะย้ำยคณะ และ เกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.50 เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของกำรย้ำยคณะของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 มีสำเหตุดังนี้ (1) จำกกำรสอบถำมโดยส่วนใหญ่มีควำม
ต้องกำรเปลี่ยนไปเรียนสำยวิทย์สุขภำพตำมควำมต้องกำรของผู้ปกครอง และ (2) กระบวนวิชำที่เรียน
มีควำมยำกเกินไปจึงมีควำมต้องกำรย้ำยคณะ  

 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ มีวิธีกำรในกำรช่วยเหลือนักศึกษำให้มีกำรคงอยู่มำกขึ้น โดย
ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรของคณะอุตสำหกรรมเกษตร รวมกับวิธีกำรของสำขำวิชำ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้
ดังนี้  
- จัดท ำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ำเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรบรรจุ ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักสูตรของสำขำ รวมถึงอธิบำยกระบวนวิชำต่ำงๆ ให้
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นักศึกษำเข้ำใจ จำกโครงกำรของคณะได้แก่ จำกโครงกำรปฐมนิเทศ โครงกำร pre –collage และ 
โครงกำรพี่ติวน้อง  
- ในกรณีของชั้นปีที่ 2 – 4 จัดกำรจัดกิจกรรมพบปะอำจำรย์ที่ปรึกษำระหว่ำงเรียนในสำขำวิชำ 
เพ่ือใหอ้ำจำรย์ที่ปรึกษำมีส่วนช่วยกำรดูแลให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียน กำรด ำรงชีวิตระหว่ำงเรียน และ
ให้ข้อมูลนักศึกษำถึงภำวะกำรณ์มีงำนท ำ โอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของบัณฑิตที่จบใน
สำขำนี้ รวมถึงท ำกำรสอนสอดแทรกเข้ำไปในกระบวนวิชำชองสำขำต่ำงๆ  
- กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ เช่น ทุนเรียนดี ทุนขำดแคลน ทุนท ำงำน 
- กำรเชิญศิษย์เก่ำที่ประสบควำมส ำเร็จมำแบ่งปันประสบกำรณ์ท ำให้นักศึกษำมีควำมมุ่งมั่นใน
กำรศึกษำและเรียนอย่ำงมีเป้ำหมำย รวมถึงกำรสอนสอดแทรกในนกระบวนวิชำต่ำงๆ  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา
ตามหลักสูตร 

ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
รหัส 57 60 *35     58.33 
รหัส 58 63  *31    49.21 
รหัส 59 71   *37   52.11 
รหัส 60 29    *7  24.14 
รหัส 61 69     *17 24.64 

 

หมำยเหตุ :   1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร  
2. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนจ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำร

ศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  

แผนกำรศึกษำและไม่เป็นไปตำมแผน 
4. กำรค ำนวณอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ค ำนวณจำกตัวเลขจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (2) ในช่อง

ที่มีเครื่องหมำย * 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของอัตรำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

58.33 49.21 52.11 24.14 24.64 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 
 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร  

หำกวิเครำะห์จำกข้อมูลอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ ร้อย
ละกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำมีค่ำเท่ำกับร้อยละ 24.64 ซึ่งมีค่ำเพ่ิมขึ้นจำกเดิมในปีกำรศึกษำ 
2563 มีค่ำเท่ำกับร้อยละ 24.14 อย่ำงไรก็ตำมถือว่ำร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรมีค่ำน้อย
กว่ำร้อยละ 50 แสดงว่ำนักศึกษำไม่สำมำรถจบกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ก ำหนดได้ ทั้งนี้มีสำเหตุ
หลักที่ส่งผลเนื่องจำกนักศึกษำอำจเกิดจำกควำมรู้สึกไม่ชอบวิชำที่เรียน หรือมีคะแนนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของกระบวนวิชำสอบท ำให้จ ำเป็นต้องถอดถอนกระบวนวิชำดังกล่ำวส่งผลให้แผนกำรศึกษำของ
นักศึกษำเปลี่ยนแปลง ตำมข้อก ำหนดของกระบวนที่ก ำหนดเงื่อนไขกระบวนวิชำที่ผ่ำนก่อน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เป็นกระบวนวิชำในหมวดวิชำแกนของคณะวิทยำศำสตร์ ส่งผลให้ไม่สำมำรถขึ้นชั้นปีที่ 2 
หรือ ปีที่ 3 หรือ 4 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้เมื่อวิเครำะห์ถึงสำเหตุที่ส ำเร็จกำรศึกษำล่ำช้ำ เนื่องมำกจำก
นักศึกษำส่วนมำกที่สอบได้สำขำนี้มีคะแนนที่ค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเทียบกับคะแนนของคณะในสำย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อ่ืนๆ ควำมรู้ทักษะทำงวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำนค่อนข้ำงน้อย ท ำให้ส่งผล
กระทบต่อคะแนนสอบในกระบวนวิชำต่ำงๆ มีผลท ำให้ ได้คะแนนผลกำรเรียนที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
(GPA<1.50) และพ้นสภำพนักศึกษำตำมล ำดับ  

 
2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 4.25 4.07 4.01 4.42 4.46 

 
หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี

กำรศึกษำนั้น ๆ  
 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
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2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 

 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ ใช้ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำติดตำมนักศึกษำ และ ดูแลนักศึกษำ
ในกรณีที่นักศึกษำได้คะแนนต่ ำค่ำเฉลี่ยกระบวนวิชำต่ำงๆ ซึ่งกระบวนวิชำส่วนใหญ่นักศึกษำมีคะแนน
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ คือ กระบวนวิชำเคมี และ คณิตศำสตร์ โดยจะให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในกำรท ำข้อสอบ 
หรือ แบบฝึกหัดมำกขึ้น ส ำหรับในกรณีของวิชำเอกบังคับของสำขำวิชำที่พบว่ำนักศึกษำมีคะแนนต่ ำ
กว่ำเกณฑ์ สำขำวิชำจะติดตำมผลจำกอำจำรย์ผู้สอน โดยวิธีแก้ปัญหำของอำจำรย์ผู้สอนในกระบวน
วิชำต่ำงๆ คือ มอบหมำยงำนให้นักศึกษำท ำรำยงำน ท ำแบบฝึกหัด และซักถำมนอกชั้นเรียน เพ่ือให้
นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเพ่ิมมำกข้ึน และ สอบผ่ำนในกระบวนวิชำต่ำงๆ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ ได้ รับกำร
ประเมิน 

100 100 100 100 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่
ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

0 0 0 0 0 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

4.00 4.25 4.27 4.19 4.15 

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

จำกกำรวิเครำะห์ผลค่ำเฉี่ยผลกำรประเมินของกระบวนวิชำในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
พบว่ำในปีกำรศึกษำ 2564 มีแนวโน้มที่ลดลงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 
2563 ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19  ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกในปีกำรศึกษำ 2564 กระบวนวิชำที่มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง หรือ พอใช้ อยู่ 1 กระบวนวิชำ คือ กระบวนวิชำฝึกงำน (603493) มี
ค่ำคะแนนผลกำรประเมินกระบวนวิชำมีค่ำเท่ำกับ  2.73 ซึ่งแสดงถึงควำมต้องกำรไปฝึกงำนของ
นักศึกษำท ำให้ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตรลดลง ทั้งนี้เป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์
ของกำรระบำดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรส่งนักศึกษำไปฝึกงำนในพ้ืนที่เสี่ยงท ำให้
มหำวิทยำลัยมีประกำศยกเลิกกำรฝึกงำนทั้งหมด โดยสำขำได้ก ำหนดให้นักศึกษำท ำโครงงำนวิจัย
เบื้องต้นเป็นกำรทดแทน (pre-project) นอกจำกนี้ยังพบว่ำสำเหตุที่ท ำให้คะแนนกำรประเมิน
กระบวนวิชำลดลง นั้นส่วนหนึ่งนักศึกษำประเมินว่ำ กำรสอน online ที่จัดขึ้นทดแทนในห้องเรียนนั้น
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ขำดกำรปฏิสัมพันธ์ ขำดกิจกรรม กับอำจำรย์ผู้สอน ท ำให้ส่งผลกระทบต่อควำมเข้ำใจและกระตุ้น
ควำมสนใจในกระบวนวิชำต่ำงๆ จึงมีผลให้คะแนนประเมินกระบวนวิชำของหลักสูตรลดลง  
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 

ส ำหรับวิธีกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในอนำคตของหลักสูตรนั้นสำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
บรรจุจะประเมินผลจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 ควบคู่กับกำรก ำหนดเงื่อนไขกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของคณะอุตสำกรรมเกษตร เป็นหลักกล่ำวคือ ถ้ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรกคลี่คลำย ทำงสำขำวิชำจะด ำเนินกำรส่งนักศึกษำไปฝึกงำนตำมปกติ จะท ำกำรสอนในห้องเรียน
เป็นหลัก  

ในกรณีกำรสอนแบบออนไลน์ เพ่ือท ำให้นักศึกษำมีควำมพ่ึงพอใจมำกขึ้นหลักสูตรจะท ำกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนโดยกำรจัดท ำคลิปกำรสอนให้น่ำสนใจมำกขึ้น และ จัดท ำคลิปสอนเสริม 
ท ำแบบฝึกหัดทบทวนควำมรู้ และเปิดโอกำสให้นักศึกษำถำม และ ได้รับค ำตอบมำกขึ้นผ่ำนทำง 
Facebook ของสำขำวิชำต่อไป รวมถึงสนับสนุนคณำจำรย์ในสำขำวิชำเข้ำร่วมฝึกอบรมพัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรจัดเรียนกำรสอนโดยใช้โปรแกรมและสื่อที่สมัยส ำหรับกำรเรียนแบบ online เพ่ิมข้ึน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดท ำสื่อวิดิทัศน์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ที่อย่ำงเพียงพอ และ เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในที่นี้รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงวิทยำศำสตร์ที่ครบถ้วนที่เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบัติกำร  และกำรท ำวิจัยใน
กระบวนวิชำโครงงำนวิจัย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำกำรทักษะกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และ ส่งเสริม
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

(1) มีระบบกำรด ำเนินงำนของสำขำวิชำ/คณะ/มหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ผู้รับิดชอบ
หลักสูตรในกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
(2) มีระบบกำรดูแลรักษำโดยท ำกำรตรวจเช็ค ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน เช่น LCD  
คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน โต๊ะ เก้ำอ้ี ให้มีควำมพร้อมก่อนชั่วโมงเรียน  มอบหมำยและก ำชับกำร
ปฏิบัติงำนของนักวิทยำศำสตร์ในกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติกำร และในโรงงำน
ต้นแบบ ในเรื่องอุปกรณ์ให้เพียงพอ และดูแลเครื่องมือวิทยำศำสตร์ต่ำงๆ ให้มีสภำพพร้อมส ำหรับใช้
งำนอยู่เสมอ พร้อมกับกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของนักวิทยำศำตร์ โดยให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ในกำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
(3) มีแผนกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบัติกำรของกระบวนวิชำต่ำงๆ ใน
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำขำวิชำได้รับงบประมำณสนับสนุนท ำ
กำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรแบบ New normal ห้อง 2-313 และ 2-402 และในโดยปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 สำขำวิชำได้รับงบประมำณสนับสนุนท ำกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเตรียมตัวอย่ำงวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์และข้ึนรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 2-101) และ ห้องปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิตเยื่อจำกเส้นใย 
ธรรมชำติส ำหรับงำนด้ำนนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 2-403) 
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3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2564 

ในกรณีของผลกำรส ำรวจควำมพ่ึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดบริกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในคณะอุตสำหกรรมเกษตร ในปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำนักศึกษำใน
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ (N=140) มีควำมพ่ึงพอใจต่อกำร
จัดบริกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในคณะอุตสำหกรรมเกษตร ใน
ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ( X =3.78) ดังปรำกฏในตำรำง โดยมีค่ำระดับควำมพ่ึงพอใจมำกที่สุดใน
ประเด็นควำมพ่ึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ มีค่ำเท่ำกับ 3.95 จำกผลกำรประเมินในหัวข้อดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ คณำจำรย์และเจ้ำที่
หน้ำที่ในสำขำวิชำ สำมำรถมีส่วนช่วยในกำรให้ค ำแนะน ำ และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเรียนใน
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุได้เป็นอย่ำงด ี

 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. ควำมพ่ึงพอใจต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อกำรเรียน      3.83 
2. ควำมพ่ึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่สิ่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ      3.67 
3. ควำมพ่ึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำทำง

วิชำกำรและวิชำชีพ 
     3.95 

4. ควำมพ่ึงพอใจต่อบริกำรด้ำนขอ้มูลขำ่วสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ      3.80 
5. ควำมพ่ึงพอใจต่อกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พ่ึงประสงค ์
     3.79 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

3.40 3.17 3.20 3.86 3.78 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลง : ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพ่ึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงคืออะไร 
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในปีกำรศึกษำ 
2561 - 2563 นั้นมีค่ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนั้นมีสำเหตุที่ค่ำเฉลี่ยควำมพ่ึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุมีกำรจัดซื้ออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกำรกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นประจ ำทุกปี รวมถึงอุปกรณ์และ สำรเคมี และ
เครื่องมือส ำหรับท ำปฏิบัติกำรต่ำงๆ และ กำรท ำวิจัยทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรบรรจุและวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
ไ ด้ แ ก่  FTIR, DSC, DLS, TGA, Twin screw extruder, Thermoforming, Hot-compression ซึ่ ง
เพียงพอต่อกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2564 
มีค่ำคะแนนลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563 จำก 3.86 เหลือ 3.79 ทั้งนี้มีสำเหตุมำจำกสถำนกำรณ์กำร
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ระบำดของโรคโควิด 19 รอบใหม่ ท ำให้มีมำตรกำรรักษำระยะห่ำง กำรป้องกันดูแลสุขภำพ กำรงด
จ ำหน่ำยอำหำร และ กำรเข้ำมำท ำปฏิบัติกำรในคณะอุตสำหกรรมเกษตร และในสำขำวิชำที่เข้มงวด
มำกขึ้น โดยต้องท ำกำรขออนุญำตคณะ และ ต้องขอนุญำตกำรใช้งำนอุปกรณ์ และ เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ ต่ำงๆ ผ่ำนระบบกำรจองล่วงหน้ำในเว็ปไซด์อย่ำงน้อย  1 วัน ท ำให้นักศึกษำไม่ได้รับ
ควำมสะดวกในกำรในกำรจองเครื่องมือเพ่ือกำรใช้งำน รวมถึงกำรเข้ำมำใช้บริกำรสถำนที่ส ำหรับ
ท ำงำนหรือท ำปฏิบัติกำรในสำขำ จึงมีผลท ำให้ค่ำคะแนนในหัวข้อนี้ลดลง โดยมีค่ำคะแนนต่ ำที่สุด ใน
หัวข้อควำมพ่ึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่สิ่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง 
ดังนี้ (1) กำรจัดสถำนที่ออกก ำลังกำยและเปิดให้ใช้บริกำรอย่ำงเต็มที่ (2) ระบบดูแลสุขภำพจุด
ให้บริกำรอนำมัยที่สะดวก และ (3) บริกำรสถำนที่ส ำหรับท ำงำนหรือนั่งพักผ่อนหรือรอระหว่ำงเรียนมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.55 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
ในปี 2564 สำขำวิชำได้น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำมำท ำกำรปรับปรุง

เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำถึงอุปกรณ์ และ เครื่องมือต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง โดยสำขำมีแผนกำรปรับปรุงดังนี้ 
- จัดท ำแผนกำรจัดซื้ออุปกรณ์ สำรเคมี และ เครื่องต่ำงๆ ส่งให้คณะเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ 
- มีระบบกำรจองกำรใช้เครื่องมือผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ 
- มีแผนกำรบริหำรจัดกำรในกำรขอใช้เครื่องมือ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรขอใช้

เครื่องมือ  
- มีแผนกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรในสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เรียนกำรสอน และ กำรท ำวิจัยนักศึกษำ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำขำวิชำได้รับ
งบประมำณสนับสนุนท ำกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเตรียมตัวอย่ำงวัสดุบรรจุภัณฑ์และข้ึน
รูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 2-101) และ ห้องปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิตเยื่อจำกเส้นใย 
ธรรมชำติส ำหรับงำนด้ำนนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 2-403) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Learning Outcomes ของหลักสูตร 

(PLOs) Learning Outcomes ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 3 ด้าน 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
1.   มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  และทักษะ
ในกำรปฏิบัติงำนใน
วิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำร
บรรจุได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคม
และกำรพัฒนำประเทศ 
2.  มีควำมคิดเชิงระบบ  
สำมำรถบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ที่เก่ียวข้องและ
ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.  มีศักยภำพเพียง
พอที่จะด ำเนินกำรวิจัยใน
กำรศึกษำระดับสูงต่อไป 
4.  มีควำมใฝ่รู้และ
แสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม
ตลอดชีวิต 
5.  มีควำมรู้คู่คุณธรรมมี
จริยธรรม และจิตส ำนึกต่อ
สังคม 
6.  มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ สำมำรถ
ปรับตัวและท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
และมีคืประสิทธิภำพ 
 

หลักสูตรยังไม่มี PLOs 
สำขำวิชำจึงขอรำยงำน
ด้วยวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

(Ethics and Morals) 
สำขำวิชำฯ มีกลยุทธ์กำร
สอนที่ใช้พัฒนำกำร
เรียนรู้ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1 สอดแทรกใน
เนื้อหำวิชำเรียน 
1.2 กำรเป็นแบบอย่ำงที่
ดีของอำจำรย์ 
1.3 กำรจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ทั้งภำคบรรยำย
และภำคปฏิบัติ 
1.4 กำรเรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริง เช่น 
กำรตรงต่อเวลำ กำร
สอบ 
2. ด้านความรู้
(Knowledge) 
สำขำวิชำฯ มีกลยุทธ์กำร
สอนที่ใช้พัฒนำกำร
เรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
2.1 ใช้กำรสอนหลำย
รูปแบบ ตำมลักษณะ
ของเนื้อหำสำระ ได้แก่ 
กำรบรรยำย กำร
ทบทวน กำรฝึก
ปฏิบัติกำร กำรให้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.   มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  
และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ในวิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำร
บรรจุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคมและกำรพัฒนำ
ประเทศ 
2.  มีควำมคิดเชิงระบบ  
สำมำรถบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ที่เก่ียวข้องและ
ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.  มีศักยภำพเพียงพอที่จะ
ด ำเนินกำรวิจัยในกำรศึกษำ
ระดับสูงต่อไป 
4.  มีควำมใฝ่รู้ และ
แสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม
ตลอดชีวิต 
5.  มีควำมรู้คู่คุณธรรม มี
จริยธรรม และจิตส ำนึกต่อ
สังคม 
6.  มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ สำมำรถปรับตัว
และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุข และมีคื
ประสิทธิภำพ 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

แบบทดสอบในชั้นเรียน 
กำรเรียนโดยกำรให้
ท ำงำนเป็นกลุ่ม กำร
เรียนแบบปัญหำเป็นฐำน 
กำรเรียนโดยค้นคว้ำด้วย
ตนเอง และกำรถำม-
ตอบปัญหำวิชำกำรใน
ห้องเรียน นอกจำกนี้น ำ
รูปแบบกำรสอนแบบ
ศตวรรษท่ี 21 มำ
ประยุกต์ใช้ ในรูปแบบ 
project base learning  
2.2 สำขำวิชำมีกำรให้
ควำมรู้โดยกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้ใหม่ให้กับควำมรู้
เดิมและกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้จำกวิชำหนึ่งไปสู่
อีกวิชำหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น 
วิชำทำงด้ำนวัสดุบรรดุ
บรรจุภัณฑ์ สำมำรถ
น ำไปเชื่อมโยงได้กับวิชำ
กกระบวนกำรผลิตและ
กำรทดสอบบรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงสำมำรถน ำไปใช้
ในกระบวนวิชำ
โครงงำนวิจัยได้
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้มี
กำรเลือกใช้วิธีกำรสอนที่
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ และมีควำม
ทันสมัย โดยกำรฝึกให้ 
นศ.สืบค้นข้อมูลจำก 
internet รวมถึง ศึกษำ
จำก video clip ใน 
youtube 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

2.3 มีกำรเรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริง จำกกำร
ฝึกงำนและสหกิจศึกษำ
ในอุตสำหกรรมอำหำร 
รวมถึงจำกกำรพำ
นักศึกษำเข้ำเยี่ยมชม
โรงงำนและเชิญวิทยำกร
ภำคอุตสำหกรรม และ
นอกสถำบันมำบรรยำย
ในหัวข้อที่น่ำสนใจและ
ทันสมัย 
3. ด้านทักษะปัญญา 
(Cognitive Skills) 
สำขำวิชำฯ มีกลยุทธ์กำร
สอนที่ในกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 
3.1 มีกำรมอบหมำยงำน
กำรแก้ปัญหำจำกโจทย์
ปัญหำและกรณีศึกษำ
หรือสถำนกำรณ์จ ำลอง 
และจัดรูปแบบกำรสอน
แบบ project base 
learning และ 
problem base 
learning  
3.2 มีรำยวิชำที่
เสริมสร้ำงกำรพัฒนำ
เชำวน์ปัญญำทำง
วิทยำศำสตร์ให้ได้ฝึกคิด
วิเครำะห์ปัญหำทำงจำก
กำรท ำกำรทดลอง ในทุก
กระบวนวิชำที่มีกำรท ำ
กำรสอนในภำคปฏิบัติ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กระบวนวิชำ
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

โครงงำนวิจัย จัดเป็น
กระบวนวิชำที่นักศึกษำ
น ำทุกกระบวนวิชำมำ
ประยุกต์ใช้ 
3.3 มีกำรเปิดโอกำสให้มี
กำรอภิปรำยแสดงควำม
คิดเห็นในชั้นเรียนมำก
ยิ่งขึ้น 
3.4 ในกรณีขอกำรฝึก
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ สำขำวิชำฯ มี
กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ใน
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ (1) โดย
กำรมอบหมำยกำร
ท ำงำนกลุ่มย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวหน้ำ
กลุ่มและสมำชิกของกลุ่ม 
(2) มีกำรไปฝึก
ปฏิบัติงำนในภำคสนำม 
ได้แก่ กำรไปฝึกงำนและ
กำรท ำสหกิจร่วมกับ
โรงงำนที่เก่ียวข้องกับ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ และ 
โรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำรต่ำงๆ  
(3) สอดแทรก
กรณีศึกษำของ
ผลกระทบของทักษะ
ด้ำนนี้ต่อตนเองและ
สังคมในเนื้อหำวิชำเรียน 
3.5 ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

สื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Numerical Analysis, 
Communication and 
Information 
Technology Skills) 
สำขำวิชำฯ มีกลยุทธ์กำร
สอนที่ใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำน
ทักษะในกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(1) มอบหมำยงำนที่ต้อง
ใช้ทักษะในกำรวิเครำะห์
หรือค ำนวณในทุก
รำยวิชำที่ต้องฝึกทักษะ
โดยผู้สอน 
(2) มอบหมำยงำนที่ต้อง
มีกำรสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(3) มอบหมำยงำนใน
รำยวิชำให้มีกำรน ำเสนอ
งำนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ

ในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพทำง
เทคโนโลยีกำรบรรจุ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคมและกำรพัฒนำ
ประเทศ 

2. มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถบูรณำ
กำรองค์ควำมรู้ที่ เกี่ยวข้องและ
ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. มีศักยภำพที่จะด ำเนินกำรวิจัยใน
กำรศึกษำระดับสูงต่อไป 

4. มีควำมใฝ่รู้  และแสวงหำควำมรู้
เพ่ิมเติมตลอดชีวิต 

5. มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม 
และจิตส ำนึกต่อสังคม 

6. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
ปรับตัวและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อ ย่ ำ ง มี ค ว ำ ม สุ ข  แ ล ะ มี คื
ประสิทธิภำพ 

 

 
1. กำรสอบถำมและสัมภำษณ์
บัณฑิต 
2. กำรสอบถำมผู้ใช้บัณฑิต 
3. สอบถำมศิษย์เก่ำ และ ศิษย์ 
   ปัจจุบัน                                   
4. กำรวิเครำะห์จำกกำรประเมิน
ของกระบวนวิชำเอกบังคับ และ 
กระบวนวิชำเอกเลือกของ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
5. ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ จ ำ กผ ล ก ำ ร
ประเมินคุณภำพงำนวิจั ยของ
นักศึกษำ 

 
1. ผลกำรประเมินของกระบวน
วิชำในหลักสูตรแสดงให้เห็นถึง
ร ะดั บ สมร ร ถน ะข อ งผู้ เ รี ย น
เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำร
สอน และ กำรเรียนรู้อยู่ในระดับดี
เป็นส่วนใหญ่ 
2. ผลกำรประเมินสำมำรถน ำมำ
พัฒนำหลักสูตรได้เหมำะสมกับ
บริบทของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
บรรจุ ทั้งระดับหน่วยกำรเรียนรู้  
ระดับรำยวิชำ และระดับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  
3. ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ส ำ ม ำ ร ถ
ก ำหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
กำรเรียน กำรสอน ระหว่ำงผู้เรียน
และผู้สอน เพ่ือให้ตรงกับควำม
ต้ อ ง ก ำ ร แ ล ะ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
ธรรมชำติของกระบวนวิชำใน
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุมีผล
ท ำให้พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
4. ผลกำรประเมินมีส่วนสนับสนุน
ให้ ผู้ เ รี ยนน ำกระบวนวิ ช ำ ใน
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำ
โครงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทำงด้ำน
เทคโนโลยีกำรบรรจุ ทั้งงำนวิจัย
เชิงส ำรวจ และ งำนวิจัยเชิงปฏิบตัิ 
เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนใน
อนำคต 

 
 
 
 



18 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 

ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน
และมีนักศึกษาลงทะเบียน 

จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
15 กระบวนวิชำ 

13 กระบวนวิชำ 88.66 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
12 กระบวนวิชำ 

9 กระบวนวิชำ 75.00 

 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายชื่อ 

กระบวนวิชา 
TQF 

 
วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

    

1. 603211 PRINCIPLE OF 
PACKAGING 

1.1,2.1, 
4.2 

กำรสอบ รำยงำน กำร
น ำเสนอ กำรบ้ำน 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม  
ไม่พบกำรท ำผิดใด ๆ เช่น กำรเช็คช่ือ
แทนกัน กำรลอกข้อสอบ 

 

   กำรลอกงำนส่ง 
2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเองได้ แต่นักศึกษำบำงส่วนขำด
ทั กษะ เ ชิ งวิ เ ค ร ำะห์  ไ ม่ ส ำมำรถ
ยกตัวอย่ำงและอธิบำยในเนื้อหำได้  
4. นั กศึ กษำมีควำมสัมพันธ์ กันดี  
ประเมิณจำกกำรท ำงำนที่มอบหมำย
ร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำดี และมี
ควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่งงำนได้ตรง
ตำมเวลำที่มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 

2. 603322  
NATURAL MATERIALS 
FOR PACKAGING 

1.1,2.2,3.
2, 4.2 
 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน
และกำรมีส่วนร่วมใน
กำร 

 -กำรเข้ำเรียนและส่งกำรบ้ำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงตำม 
1. ด้ำนคุณธรรมและ  

 
 เรียนกำรสอน 

2.กำรบ้ำน 
3.สอบกลำงภำค 

 จริยธรรม 
-กำรเข้ำเรียนและส่ง 
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รายชื่อ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

4.สอบปลำยภำค 
5.กำรปฏิบัติกำรและ
รำยงำนผลกำรวิจยั 
 

กำรบ้ำนที่ได้รับมอบหมำยตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด โดยมี มีกำรอ้ำงอิง
แหล่งข้อมูล และควำมรับผิดชอบต่อ
กำรบ้ำนที่ได้รับมอบหมำย 
2. ด้ำนควำมรู้ 
1) นักศึกษำมีควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำร
ต อ บ ค ำ ถ ำ ม  วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ปั ญ ห ำ 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกำร
เรียนกำรสอน กำรหำควำมรู้เพิ่มเติม
ค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมผ่ำนสื่อออนไลน์ 
กำรสืบค้นจำกฐำนข้อมูลงำนวิจัย และ 
ระบบ internet  
2) นักศึกษำมีควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำร
ท ำกำรบ้ำน กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชำที่นักศึกษำ
สนใจ และกำรฝึกทักษะกระบวนกำร
วำงแผนกำรทดลอง คิดวิ เครำะห์ 
รำยงำนผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง
จำกกำรเรียนภำคปฏิบัติ  
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
-ประเมินจำกคะแนนสอบนักศึกษำ
นักศึกษำสำมำรถสอบผ่ำนในกระบวน
วิชำนี้ และ กำรท ำรำยงำนผลกำร
ทดลองจำกกำรเรียนภำคปฏิบัติ 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
-นั กศึ กษำสำมำรถท ำกำรบ้ ำ นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชำและสำมำรถ
ตอบค ำถำม และ แสดงควำมคิดเห็น
กับอำจำรย์ผู้สอนระหว่ำงกำรเรียน
ภำคบรรยำย และ ภำคปฏิบัติได้ 
5. ด้ำนทักษะกำรวิ เครำะห์ตัวเลข 
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-นักศึกษำสำมำรถท ำกำรบ้ำน ท ำ
ข้อสอบกลำงภำค ปลำยภำค และ กำร
สอบย่อยเพื่อเก็บคะแนนกำรมีส่วน
ร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน รวมถึงสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลเพื่อท ำรำยงำนและตอบ
ค ำถำม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
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รายชื่อ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

3. 603332 PACKAGE 
MANUFACTURING 
PROCESS 

1.1,3.2 - ดูผลกำรสอบกลำง
ภำค และปลำยภำค 
- ประเมินงำนน ำเสนอ 

- นักศึกษำสอบผ่ำน
กระบวนวิชำนี้ได้ 
97% 

- 

 

 และรำยงำนที่ไดร้ับ
มอบหมำย 
 

- นักศึกษำสำมำรถน ำ
ควำมรู้ทำงทฤษฏีมำ
ใช้ในกำรวิเครำะห์ผล
กำรทดลองที่ท ำได้  
-  นักศึกษำสำมำรถ
น ำ เ ส น อ ง ำ น เ ป็ น
ภำษำอังกฤษ และใช้
สื่อเทคโนโลยีในกำร
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
ทรำบแหล่งในกำรหำ
ข้อมูลทำงวิชำกำรที่
เหมำะสมมำน ำเสนอ 
และท ำรำยงำนได้  
-นั กศึ กษำสำมำรถ
เลือกข้อมูลมำน ำเสนอ 
และท ำ ร ำ ย ง ำน ไ ด้
เหมำะสม 

- 

4. 603352  
PACKAGING DESIGN 1 

1.1,1.2, 
2.1,2.2,3.
1,3.2,3.3, 

- ประเมินผลจำกกำร
ท ำรำยงำนเดีย่ว สรุป
เนื้อหำงำนบน 

- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
- เทอมนี้ เป็นกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ท ำให้เป็นกำรยำกใน 

 

4.2,4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกล 
- ประเมินจำกรำยงำน
กลุ่มพร้อมท้ังกำร
น ำเสนอรำยงำน 
- ประเมินจำก
แบบทดสอบและ กำร
ให้โจทย์ในระหว่ำง
คำบเรียน พร้อมกำร
วิเครำะห์แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น 
- ประเมินจำกกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำค 
 

สำกลส่งได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น พ ร้ อ ม ทั้ ง
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
ผ่ำนกำรทดสอบในช้ัน
เรี ยนและวิ เครำะห์
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
คิดเห็นได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 

กำรให้ข้อคิดเห็นในด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม แต่อย่ำงไรก็ตำมในวิชำนี้ยัง
ไม่พบกำรทุจริตในกำรท ำข้อสอบและ
มีควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งงำนที่
ได้รับมอบหมำยเป็นอย่ำงดี 
2. ด้ำนควำมรู้ 
-นักศึกษำโดยส่วนใหญ่สำมำรถท ำ
ควำมเข้ำใจในข้อสอบและงำนที่ได้รับ
มอบหมำยได้ดี ซึ่งแสดงถึงองค์ควำมรู้
ที่นักศึกษำมีแล้วไปตอบโจทย์เล่ำนั้น
ได้ทั้งกำรท ำข้อและกำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
นักศึกษำส่วนใหญ่มีทักษณะทำง
ปัญญำดี มีกำรน ำควำมรู้ ไปในกำร
แก้ ปั ญหำหรื อ โ จทย์ ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
ระหว่ำงกำรเรียนได้ รวมไปถึงกำรน ำ
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รายชื่อ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

ควำมรู้ไปใช้พลิกแพลงในกำรท ำงำนท่ี
มอบหมำยได้ 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
- กระบวนวิชำนี้มีกำรท ำงำนกลุ่มและ
มีกำรประเมินรำยบุคคลในด้ำนกำร
ท ำงำนกลุ่มจำกสมำชิกภำยในกลุ่ ม
ด้วยกันเอง โดยส่วนใหญ่แต่ละคน
ตั้งใจท ำงำนให้ควำมร่วมมือกันดี ท ำให้
งำนท่ีออกมำประสบผลส ำเร็จ 
5. ด้ำนทักษะกำรวิ เครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำรและทักษะกำรใช้
เทคโนโลยี             
สำรสนเทศ 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรน ำเสนองำนทั้งงำนเดี่ยวและ
งำนกลุ่ม รวมไปถึงกำรใช้โปรแกรม
และสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆในกำร
น ำ เ ส น อ แ ล ะ ส่ ง ผ ล ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

5. 603371  
MATG PKG INDUSTRY 

1.1,2.1, 
3.2,4.2 

กำรสอบ 
กำรน ำเสนอ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมในกำรท ำงำน
ไม่ลอกเลียนแบบงำนผู้อื่น 

    2. นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ 

 

   กำรตลำดในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
ได้ดีมำกขึ้น 
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นควำมรู้ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต 
4. นักศึกษำรู้จักกำรท ำงำนร่วมกันได้ด ี
5. นักศึกษำสำมำรถวำงแผนวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ ของบรรจุภัณฑ์ต่อ
กำรตลำด และกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ค้นหำข้อมูล 

6. 603421  
FLEXIBLE PKG 
MATERIALS 

1.1,1.2, 
3.2,4.2 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำม 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่พบ 

 

 ซื่อสัตย์ 
2.ร ำย ง ำนและกำร
น ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
3. กำรทดสอบย่อย/
น ำเสนองำน 
4. สอบกลำงภำค 

 กำรท ำผิดใดๆ เช่น กำรเช็คช่ือแทนกัน 
กำรลอกข้อสอบ กำรลอกงำนส่ง 
2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึ กษำสำมำรถน ำทฤษฎี ไป
ประยุกต์ในกำรอธิบำยโครงสร้ำงพอลิ
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5. สอบปลำยภำค เมอร์ที่ไม่เคยรู้จักได้ อย่ำงไรก็ตำม
นักศึ กษำบำงส่ วนขำดทักษะเ ชิง
วิเครำะห์ ไม่สำมำรถยกตัวอย่ำงและ
อธิบำยในเนื้อหำได้  
4. นั กศึ กษำมี ควำมสัมพันธ์ กันดี  
ประเมินจำกกำรท ำงำนที่มอบหมำย
ร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำดี และมี
ควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่งงำนได้ตรง
ตำมเวลำที่มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 

7. 603422 ADHESIVES IN 
PACKAGING 

1.1,1.2, 
3.2 

1. กำรสอนกำรเข้ำช้ัน
เรียนและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรเรียน 

- นศ. ส่งรำยงำนทั้ง
ภ ำ ค บ ร ร ย ำ ย แ ล ะ
น ำเสนอผลงำนได้ 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
-กำรเข้ำเรียนและส่งกำรบ้ำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงตำม 

 

 2. กำรท ำรำยงำนและ
กำรบ้ำน 
3. สอบกลำงภำค และ 
ปลำยภำค 

ตรงตำมแวลำ และ
ครบตำมจ ำนวน นศ. 
ที่ลงทะเบียน 
-  ไ ม่ พบ ก ำ ร ทุ จ ริ ต
ระหว่ำงกำรท ำข้อสอบ 
-  นศ .  ส ำม ำ รถท ำ
ร ำ ย ง ำ น  น ำ เ ส น อ
ผลงำนได้  
-  น ศ .  ส ำ ม ำ ร ถ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
คิ ด เ ห็ น ร ะ ห ว่ ำ ง
อำจำรย์ประจ ำวิชำ  
-  น ศ .  ส อ บ ผ่ ำ น
กระบวนวิชำนี้ร้อยละ 
100 
- นศ.น ำเสนอและมี
ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ
ภำษำอังกฤษได้ดี 
-  น ศ .  ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในกำรน ำเสนองำนได้
มำกกว่ำ ร้อยละ 95 

เวลำที่ก ำหนด โดยมี มีกำรอ้ำงอิง
แหล่งข้อมูล และควำมรับผิดชอบต่อ
กำรบ้ำน และ ท ำรำยงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
2. ด้ำนควำมรู้ 
- นักศึกษำมีควำมรู้ เพิ่มขึ้นจำกกำร
ต อ บ ค ำ ถ ำ ม  วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ปั ญ ห ำ 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกำร
เรียนกำรสอน รวมถึงกำรหำควำมรู้
เ พิ่ ม เ ติ ม จ ำ ก ก ำ ร ค้ น ค ว้ ำ ข้ อ มู ล
ประกอบกำรท ำรำยงำน และ จัดท ำ
สื่อน ำเสนอผลงำน 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
-ประเมินจำกคะแนนสอบนักศึกษำ
นักศึกษำสำมำรถสอบผ่ำนในกระบวน
วิชำนี้ และ สำมำรถจัดท ำสื่อเพื่อกำร
น ำเสนอผลงำนของกระบวนวิชำนี้ได้ 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
-นั กศึ กษำสำมำรถท ำกำรบ้ ำ นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชำและสำมำรถ
ตอบค ำถำม และ แสดงควำมคิดเห็น
กับอำจำรย์ผู้สอนได้ 
5. ด้ำนทักษะกำรวิ เครำะห์ตัวเลข 
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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นักศึกษำสำมำรถท ำกำรบ้ำน และ
สืบค้นข้อมูลเพื่อท ำรำยงำนและตอบ
ค ำถำม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

8. 603441 PACKAGING 
MACHINERY   

1.2,2.2, 
3.2,4.2 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่อสัตย์ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม  
ไม่พบกำรท ำผิดใดๆ เช่น กำร 

 

 2. กำรทดสอบย่อย/
น ำเสนองำน 
3. สอบกลำงภำค 
4. สอบปลำยภำค 
 

 เช็คช่ือแทนกัน กำรลอกข้อสอบ กำร
ลอกงำนส่ง 
2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำบำงส่วนขำดทักษะเชิง
วิเครำะห์ ไม่สำมำรถยกตัวอย่ำงและ
อธิบำยในเนื้อหำได้ ส่วนมำกถนัดแต่
กำรท่องจ ำ  
4. นั ก ศึ ก ษ ำ มี ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
สำมำรถส่งงำนได้ตรงตำมเวลำที่
มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 
แต่ทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลขอำจต้อง
มีกำรพัฒนำเพิ่มเติม 

9. 603453 PACKAGING 
DESIGN 2 

1.1,1.2, 
2.1,2.2, 
3.1,3.2, 

- ดูจำกผลกำรประเมนิ
ทั้งงำนเดี่ยวและงำน
กลุ่มที่ได้รับ 

- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
- เทอมนี้เป็นกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ท ำให้เป็น 

 

3.3,4.2, 
4.3 

มอบหมำย 
-ดูจำกผลกำรประเมิน
ทั้งงำนเดี่ยวและงำน
กลุ่มที่ได้รับมอบหมำย 
-  ดูจำกผลกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำคของนักศึกษำ 
- ดูจำกกำรท ำงำนของ
นักศึกษำในส่วนของ
เวลำเรียนภำคปฏิบัติ 
- ดุผลกำรประเมินของ
งำนเดี่ยวและงำนกลุ่ม 

สำกลส่งได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น พ ร้ อ ม ทั้ ง
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกลส่งได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น พ ร้ อ ม ทั้ ง
น ำเสนอได้ 

กำรยำกในกำรให้ข้อคิดเห็นในด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรม แต่อย่ำงไรก็
ตำมในวิชำนี้ยังไม่พบกำรทุจริตในกำร
ท ำข้อสอบและมีควำมตรงต่อเวลำใน
กำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นอย่ำง
ด ี
2. ด้ำนควำมรู้ 
-นักศึกษำโดยส่วนใหญ่สำมำรถท ำ
ควำมเข้ำใจในข้อสอบและงำนที่ได้รับ
มอบหมำยได้ดี ซึ่งแสดงถึงองค์ควำมรู้
ที่นักศึกษำมีแล้วไปตอบโจทย์เล่ำนั้น
ได้ทั้งกำรท ำข้อและกำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
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-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 
- นักศึกษำสำมำรถใช้
เครื่องมือในระหว่ำง
เรียนวิชำปฏิบัติกำรได้ 

นักศึกษำส่วนใหญ่มีทักษณะทำง
ปัญญำดี มีกำรน ำควำมรู้ ไปในกำร
แก้ ปั ญหำหรื อ โ จทย์ ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
ระหว่ำงกำรเรียนได้ รวมไปถึงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้พลิกแพลงในกำรท ำงำนท่ี
มอบหมำยได้ 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
- กระบวนวิชำนี้มีกำรท ำงำนกลุ่มและ
มีกำรประเมินรำยบุคคลในด้ำนกำร
ท ำงำนกลุ่มจำกสมำชิกภำยในกลุ่ม
ด้วยกันเอง โดยส่วนใหญ่แต่ละคน
ตั้งใจท ำงำนให้ควำมร่วมมือกันดี 
ท ำให้งำนท่ีออกมำประสบผลส ำเร็จ 
5. ด้ำนทักษะกำรวิ เครำะห์ตัวเลข  
ทั ก ษ ะ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ ทั ก ษ ะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรน ำเสนองำนทั้งงำนเดี่ยวและ
งำนกลุ่ม รวมไปถึงกำรใช้โปรแกรม
และสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆในกำร
น ำ เ ส น อ แ ล ะ ส่ ง ผ ล ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

10. 603465 PACKAGING 
FOR FOOD 

1.1,2.2, 
3.2,4.2 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่อสัตย์ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม  
2. ไม่พบ กำรท ำผิดใดๆ เช่น  

 

 2. สอบกลำงภำค 
3. สอบปลำยภำค 
4. ปฏิบัติกำร 

 กำรเช็คช่ือแทนกัน กำรลอกข้อสอบ 
กำรลอกงำนส่ง 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำส่วนใหญ่ขำดทักษะเชิง
วิเครำะห์ ไม่สำมำรถยกตัวอย่ำงและ
อธิบำยในเนื้อหำได้ เพรำะส่วนมำก
ถนั ด แต่ ก ำ รท่ อ งจ ำ  ไ ม่ ส ำมำรถ
แก้ปัญหำที่เกิดเฉพำะหน้ำ 
เกิดเฉพำะหน้ำ 
4. นั ก ศึ ก ษ ำ มี ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
สำมำรถส่งงำมได้ตรงตำมเวลำที่
มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 
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แต่ทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลขอำจต้อง
มีกำรพัฒนำเพิ่มเติม 
- ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ  
นักศึกษำส่วนใหญ่ขำดทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ ในภำคกำรศึกษำนี้ได้
เน้นค ำศัพท์เกี่ยวกับภำษำอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชำ 

11. 603471  
PKG PROCESS 
MANAGEMENT 

1.1,2.2, 
3.2,4.2 

กำรสอบ 
กำรน ำเสนอ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมในกำรท ำงำน
ไม่ลอกเลียนแบบงำนผู้อื่น 

 

   2. นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้กำรตลำด
ในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้ดีมำกขึ้น
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นควำมรู้ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต 
4. นักศึกษำรู้จักกำรท ำงำนร่วมกันได้ด ี
5. นักศึกษำสำมำรถวำงแผนวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ ของบรรจุภัณฑ์ต่อ
กำรตลำด และกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ค้นหำข้อมูล 

12. 603494 SELECT 
TOPICS IN PKT 1 

1.1,2.2, 
3.2, 4.2 
 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน
และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนกำรสอน 

 1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
- กำรเข้ำเรียนและส่ง 
กำรบ้ำนที่ได้รับมอบหมำย 

 

 2. ก ำ ร ท ำ ก ำ รบ้ ำ น 
แ ล ะ  ก ำ ร น ำ เ ส นอ
ผลงำน 
3. สอบกลำงภำค และ 
ปลำยภำค 

 2. ด้ำนควำมรู้ 
-นักศึกษำมีควำมรู้ เพิ่มขึ้นจำกกำร
ต อ บ ค ำ ถ ำ ม  วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ปั ญ ห ำ 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกำร
เรียนกำรสอน รวมถึงกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลงำนวิจัยเพื่อจัดท ำสื่อน ำเสนอ
ผลงำน 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
- ประเมินจำกคะแนนสอบนักศึกษำ
นักศึกษำสำมำรถสอบผ่ำนในกระบวน
วิชำนี้ และ สำมำรถจัดท ำสื่อเพื่อกำร
น ำเสนอผลงำนของกระบวนวิชำนี้ได้ 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
-นั กศึ กษำสำมำรถท ำกำรบ้ ำนที่
เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนวิชำและสำมำรถตอบค ำถำม 
และ แสดงควำมคิดเห็นกับอำจำรย์
ผู้สอนได้ 



26 
 

รายชื่อ 
กระบวนวิชา 

TQF 
 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

5. ด้ำนทักษะกำรวิ เครำะห์ตัวเลข 
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-นักศึกษำสำมำรถท ำกำรบ้ำน และ
สืบค้นข้อมูลเพื่อท ำรำยงำนและตอบ
ค ำถำม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

13. 603495 SELECT 
TOPICS IN PKT 2 

1.1,2.1, 
3.2,4.2 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่อสัตย์ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่พบกำรท ำผิดใด ๆ เช่น กำรเช็คช่ือ
แทนกัน กำร 

 

 2. กำรทดสอบย่อย/
กำรบ้ำน/รำยงำน 
3. สอบกลำงภำค 
4. สอบปลำยภำค 

 ลอกข้อสอบ กำรลอกงำนส่ง 
2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเองได้ แต่นักศึกษำบำงส่วนขำด
ทั กษะ เ ชิ งวิ เ ค ร ำะห์  ไ ม่ ส ำมำรถ
ยกตัวอย่ำงและอธิบำยในเนื้อหำได้  
4. นั กศึ กษำมี ควำมสัมพันธ์ กันดี  
ประเมิณจำกกำรท ำงำนที่มอบหมำย
ร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำดี และมี
ควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่งงำนได้ตรง
ตำมเวลำที่มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 

ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

    

2. 603231 PKG STDS & 
REGULATIONS 

1.1,2.1, 
4.2 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่อสัตย์ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่พบกำรท ำผิดใด ๆ เช่น กำรเช็คช่ือ
แทนกัน กำรลอกข้อสอบ กำรลอกงำน
ส่ง 

 

 2. กำรทดสอบย่อย/
กำรบ้ำน/รำยงำน 
3. สอบกลำงภำค 
4. สอบปลำยภำค 

 2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเองได้ แต่นักศึกษำบำงส่วนขำด
ทั กษะ เ ชิ งวิ เ ค ร ำะห์  ไ ม่ ส ำมำรถ
ยกตัวอย่ำงและอธิบำยในเนื้อหำได้  
4. นั กศึ กษำมี ควำมสัมพันธ์ กันดี  
ประเมิณจำกกำรท ำงำนที่มอบหมำย
ร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำดี และมี
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ควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่งงำนได้ตรง
ตำมเวลำที่มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 
 

3. 603321 MATERIALS IN 
PACKAGING 

1.1,2.1, 
4.2 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่อสัตย์ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่พบกำรท ำผิดใด ๆ เช่น กำรเช็คช่ือ
แทนกัน กำร 

 

 2. กำรทดสอบย่อย/
กำรบ้ำน/รำยงำน 
3. สอบกลำงภำค 
4. สอบปลำยภำค 

 ลอกข้อสอบ กำรลอกงำนส่ง 
2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเองได้ แต่นักศึกษำบำงส่วนขำด
ทั กษะ เ ชิ งวิ เ ค ร ำะห์  ไ ม่ ส ำมำรถ
ยกตัวอย่ำงและอธิบำยในเนื้อหำได้  
4. นั กศึ กษำมี ควำมสัมพันธ์ กันดี  
ประเมิณจำกกำรท ำงำนที่มอบหมำย
ร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำดี และมี
ควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่งงำนได้ตรง
ตำมเวลำที่มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 

4. 603333 MATERIALS 
AND PACKAGES TESTING 

1.1,3.1 - ดูผลกำรสอบกลำง
ภำค ปลำยภำค และ
ปฏิบัติกำร 

- นักศึกษำสอบผ่ำน
กระบวนวิชำนี้ได้ 97% 

- นักศึกษำยังขำดกำรลงมือปฏบิัตจิริง
ในบำงบทปฏิบัติกำรเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ Covid 19   

 

 -  ประ เมินรำยงำน
ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  ง ำ น
น ำเสนอ และรำยงำน
ที่ได้รับมอบหมำย 
 

- นักศึกษำสำมำรถน ำ
ควำมรู้ทำงทฤษฏีมำ
ใช้ในกำรวิเครำะห์ผล
กำรทดลองที่ท ำได้  
-  นักศึกษำสำมำรถ
น ำ เ ส น อ ง ำ น เ ป็ น
ภำษำอังกฤษ และใช้
สื่อเทคโนโลยีในกำร
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
ทรำบแหล่งในกำรหำ
ข้อมูลทำงวิชำกำรที่
เหมำะสมมำน ำเสนอ 
และท ำรำยงำนได้  
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-นั กศึ กษำสำมำรถ
เลือกข้อมูลมำน ำเสนอ 
และท ำ ร ำ ย ง ำน ไ ด้
เหมำะสม 

5. 603341 DYNAMICS OF 
PACAKAGING 

1.1,2.2,3.
2,4.2 

1. กำร เข้ ำ ช้ัน เ รี ยน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่อสัตย์ 
ปฏิบัติกำรรำยงำน 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่พบกำรท ำผิดใดๆ เช่น กำรเช็คช่ือ
แทนกันกำรลอกข้อสอบ กำรลอกงำน
ส่ง 

 

 และกำรน ำเสนอหน้ำ
ช้ันเรียน กำรบ้ำน และ 
Quiz ในห้องเรียน 
2. สอบกลำงภำค 
3. สอบปลำยภำค 

 2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำสำมำรถออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อกำรขนส่งและกำรวำงซ้อน
ได้ อย่ำงไรก็ตำมนักศึกษำบำงส่วนขำด
ทักษะเชิงวิเครำะห์  
4. นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์กันดีภำยใน
กลุ่มและระหว่ำงกลุ่มที่ท ำกำรทดลอง 
ประเมินจำกกำรท ำงำนที่มอบหมำย
ร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำดี และมี
ควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่งงำนได้ตรง
ตำมเวลำที่มอบหมำย และสนใจที่จะ
ถำมเมื่อเกิดข้อสงสัย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 

6. 603396 RESEARCH 
METHODOLOGY IN PKT 
TECH 

3.1,3.2, 
4.1 

1. กำร เข้ ำ ช้ัน เ รี ยน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่ อ สั ตย์  ก ำ ร
น ำเสนอหน้ำ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่พบกำรท ำผิดใดๆ เช่นกำรเช็คช่ือ
แทนกัน กำรลอกข้อสอบ กำรลอกงำน
ส่ง 

 

 ช้ันเรียน กำรบ้ำน ใน
ห้องเรียน 
2. สอบปลำยภำค 

 2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึ กษำสำมำรถค้นหำข้อมูล
งำนวิจัย กำรเขียนงำนวิจัย กำรท ำ
เอกสำรอ้ำงอิง กำรใช้โปรแกรมสถิติใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำม
นักศึ กษำบำงส่ วนขำดทักษะเ ชิง
วิเครำะห์ข้อมูล  
4. นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์กันดีใน
กลุ่ ม  ประ เมิ นจำกกำรท ำ ง ำนที่
มอบหมำยร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำ
ดี และมีควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่ง
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งำนได้ตรงตำมเวลำที่มอบหมำย และ
สนใจที่จะถำมเมื่อเกิดข้อสงสัย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 

7. 603423 BIOPOLYMER 
FOR PKG MAT 

1.1,2.1, 
2.2,4.2 

1.  กำร เข้ ำ ช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ และ
ควำมซื่อสัตย์ 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่พบกำรท ำผิดใด ๆ เช่น กำรเช็คช่ือ
แทนกัน กำร 

 

 2. กำรทดสอบย่อย/ 
กำรบ้ำน/รำยงำน 
3. สอบกลำงภำค 
4. สอบปลำยภำค 

 ลอกข้อสอบ กำรลอกงำนส่ง 
2. นักศึกษำที่เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเองได้ แต่นักศึกษำบำงส่วนขำด
ทั กษะ เ ชิ งวิ เ ค ร ำะห์  ไ ม่ ส ำมำรถ
ยกตัวอย่ำงและอธิบำยในเนื้อหำได้  
4. นั กศึ กษำมี ควำมสัมพันธ์ กันดี  
ประเมิณจำกกำรท ำงำนที่มอบหมำย
ร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำนออกมำดี และมี
ควำมรับผิดชอบ สำมำรถส่งงำนได้ตรง
ตำมเวลำที่มอบหมำย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี 
สำมำรถค้นข้อมูลและน ำเสนองำนได้ดี 

8. 603424 COMPOSITE 
MATS FOR PKG TECH 

1.1,2.2, 
3.2,4.3 

- สั ง เ กตพฤติ ก ร รม 
กำรเข้ำเรียน  
- ประเมินผลจำกกำร
กำรเข้ำสอบท้ัง 

- นักศึกษำส่วนใหญ่มี
ก ำ ร เ ข้ ำ เ รี ยนอย่ ำ ง
สม่ ำเสมอ 
- ไม่พบกำรทุจริต 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
- เทอมนี้ เป็นกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ท ำให้เป็นกำรยำกใน
กำรให้ข้อคิดเห็นใ 

 

 กลำงภำคและปลำย
ภำย 
- ประเมินผลจำกกำร
ส่ ง ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 
- ประเมินผลจำกกำร
ท ำรำยงำนเดี่ยว สรุป
เนื้อหำงำนบน 
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกล 
- ประเมินจำกรำยงำน
ก ลุ่ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ำ ร
น ำเสนอรำยงำน 

ระหว่ำงกำรสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค 
-นักศึกษำส่งรำยงำน
ไ ด้ ต ร ง ต ำ ม เ ว ล ำ ที่
ก ำหนด 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกลส่งได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น พ ร้ อ ม ทั้ ง
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
ผ่ำนกำรทดสอบในช้ัน

นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม แต่
อย่ำงไรก็ตำมในวิชำนี้ยังไม่พบกำร
ทุจริตในกำรท ำข้อสอบและมีควำม
ตรงต่อเวลำในกำรส่งงำนที่ ได้ รับ
มอบหมำยเป็นอย่ำงดี 
2. ด้ำนควำมรู้ 
-นักศึกษำโดยส่วนใหญ่สำมำรถท ำ
ควำมเข้ำใจในข้อสอบและงำนที่ได้รับ
มอบหมำยได้ดี ซึ่งแสดงถึงองค์ควำมรู้
ที่นักศึกษำมีแล้วไปตอบโจทย์เล่ำนั้น
ได้ทั้งกำรท ำข้อและกำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
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-  ป ร ะ เ มิ น จ ำ ก
แบบทดสอบและกำร
ให้ โจทย์ ในระหว่ำง
คำบเรียน พร้อมกำร
วิเครำะห์แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น 
- ประเมินจำกกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำค 
- ประ เ มิ น จ ำกกำ ร
อภิปรำยกลุ่มน ำเสนอ
เ ชิงสั ง เครำะห์แบบ
ร่วมมือ 
- ประเมินกำรเขียน
รำยงำนจำกบทควำม
ทำงวิชำกำร 
- ประเมินจำกกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำค 
-  ประ เมินจำกกำร
อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในกำรน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
เกี่ ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ในอนำคต 
- ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ ำ ก
ควำมสำมำรถในกำร
สืบค้นข้อมูลรวบรวบ
งำนวิจัยและบทควำม
ท ำ ง วิ ช ำ ก ำ ร บ น
ฐำนข้อมูลสำกลได้ 
- ประเมินผลจำกกำร 
คิ ดวิ เ ครำะห์ปัญหำ 
และสรุ ปผล  ที่ เ กิ ด
ระหว่ำงคำบเรียนได้ 
- ประเมินผลจำกกำร
ท ำรำยงำนเดี่ยว สรุป
เ นื้ อ ห ำ ง ำ น บ น
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกล 

เรี ยนและวิ เครำะห์
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
คิดเห็นได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น พ ร้ อ ม ทั้ ง
น ำเสนอได้ 
- นักศึกษำสำมำรถน ำ
บทควำมทำงวิชำกำร
มำสรุปและเขียนเป็น
รำยงำนได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 
-  นั ก ศึ ก ษ ำ มี ก ำ ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
คิดเห็นในช้ันเรียนและ
น ำเสนอแนวคิดในกำร
น ำ ค ว ำ ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำง
เทคโนโลยีใหม่ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกลส่งได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
รำยงำนกลุ่มพร้อมทั้ง
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
ผ่ำนกำรทดสอบในช้ัน
เรียนและวิเครำะห์ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
ผ่ำนกำรทดสอบในช้ัน
เรี ยนและวิ เครำะห์
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
คิดเห็นได้ 
- นักศึกษำสำมำรถน ำ
บทควำมทำงวิชำกำร
ที่ เ ป็นทั้ งภำษำไทย

นักศึกษำส่วนใหญ่มีทักษณะทำง
ปัญญำดี มีกำรน ำควำมรู้ ไปในกำร
แก้ ปั ญหำหรื อ โ จทย์ ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
ระหว่ำงกำรเรียนได้ รวมไปถึงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้พลิกแพลงในกำรท ำงำนท่ี
มอบหมำยได้ 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
- กระบวนวิชำนี้มีกำรท ำงำนกลุ่มและ
มีกำรประเมินรำยบุคคลในด้ำนกำร
ท ำงำนกลุ่มจำกสมำชิกภำยในกลุ่ม
ด้วยกันเอง โดยส่วนใหญ่แต่ละคน
ตั้งใจท ำงำนให้ควำมร่วมมือกันดี 
ท ำให้งำนท่ีออกมำประสบผลส ำเร็จ 
5. ด้ำนทักษะกำรวิ เครำะห์ตัวเลข  
ทั ก ษ ะ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ ทั ก ษ ะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรน ำเสนองำนทั้งงำนเดี่ยวและ
งำนกลุ่ม รวมไปถึงกำรใช้โปรแกรม
และสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆในกำร
น ำ เ ส น อ แ ล ะ ส่ ง ผ ล ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 
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- ประเมินจำกรำยงำน
ก ลุ่ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ำ ร
น ำเสนอรำยงำน 
- สำมำรถตอบค ำถำม 
แ ล ะ  แ ส ด ง ค ว ำ ม
คิด เห็นกับอำจำรย์
ผู้สอนได้ 
- ประเมินจำกรำยงำน
ก ลุ่ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ำ ร
น ำ เสนอรำยงำนใน
คำบเรียนในรูปแบบ
ทั้ ง ภ ำ ษ ำ ไ ท ย แ ล ะ
อังกฤษ 
- ประเมินกำรเขียน
รำยงำนจำกบทควำม
ทำงวิชำกำร 
- ประเมินผลจำกกำร
ท ำรำยงำนเดี่ยว สรุป
เ นื้ อ ห ำ ง ำ น บ น
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกล 
- ประเมินจำกรำยงำน
ก ลุ่ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ำ ร
น ำเสนอรำยงำนหน้ำ
ช้ันเรียน 
- ประเมินจำกกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำค 

และภำษำอังกฤษมำ
สรุ ปและ เขี ยน เป็ น
รำยงำนได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
รำยงำนกลุ่มพร้อมทั้ง
น ำเสนอได้แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกลส่งได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
รำยงำนกลุ่มพร้อมทั้ง
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 

9. 603462 PACKAGING 
PRINTING 

1.1,2.2, 
3.2,4.2 

- กำรสอบ 
- ปฏิบัติกำร 

- 1. นักศึกษำมีคุณธรรมในกำรท ำงำน
ไม่ลอกเลียนแบบงำนผู้อื่น 

 

   2. นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ระบบกำร
พิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้ดีมำกขึ้น 
3. นักศึกษำสำมำรถสืบค้นควำมรู้ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต 
4. นักศึกษำรู้จักกำรท ำงำนร่วมกันได้ 
5. นักศึกษำสำมำรถวำงแผนวิเครำะห์
กำรท ำงำน กำรใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในกำรค้นหำข้อมูล 

10. 603496 SELECT 
TOPICS IN PKT 3 

1.1,2.2,3.
2,4.2,4.3 

- สั ง เ กตพฤติ ก ร รม 
กำรเข้ำเรียน  
- ประเมินผลจำก 

- นักศึกษำส่วนใหญ่มี
ก ำ ร เ ข้ ำ เ รี ยนอย่ ำ ง
สม่ ำเสมอ 

ไม่ม ี
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 กำรกำรเข้ำสอบทั้ ง
กลำงภำคและปลำย
ภำย 
- ประเมินผลจำกกำร
ส่ ง ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

-  ไ ม่ พบ ก ำ ร ทุ จ ริ ต
ระหว่ำงกำรสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค 
-นักศึกษำส่งรำยงำน
ไ ด้ ต ร ง ต ำ ม เ ว ล ำ ที่
ก ำหนด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- ประ เ มิ น จ ำกกำ ร
ท ำงำนกลุ่มพร้อมทั้ง
กำรน ำเสนอหน้ำช้ัน
เรียน- รำยงำน 
- ประเมินผลจำกกำร
ท ำรำยงำนเดี่ยว สรุป
เ นื้ อ ห ำ ง ำ น บ น
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกล 
- ประเมินจำกรำยงำน
ก ลุ่ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ำ ร
น ำเสนอรำยงำน 
-  ป ร ะ เ มิ น จ ำ ก
แบบทดสอบและ กำร
ให้ โจทย์ ในระหว่ำง
คำบเรียน พร้อมกำร
วิเครำะห์แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น 
- ประเมินจำกกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำค 
- ประ เ มิ น จ ำกกำ ร
อภิปรำย 
- ประเมินผลจำกกำร
ท ำรำยงำนเดี่ยว สรุป
เ นื้ อ ห ำ ง ำ น บ น
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกล 
- ประเมินจำกรำยงำน
ก ลุ่ ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ำ ร
น ำเสนอรำยงำนหน้ำ
ช้ันเรียน 
- ประเมินจำกกำรสอบ
กลำงภำคและปลำย
ภำค 

- นักศึกษำสำมำรถ 
ท ำรำยงำนพร้อมทั้ง
น ำเสนอได้ 
- นักศึกษำสำมำรถน ำ
บทควำมทำงวิชำกำร
มำสรุปและเขียนเป็น
รำยงำนได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 
-  นั ก ศึ ก ษ ำ มี ก ำ ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
คิดเห็นในช้ันเรียนและ
น ำเสนอแนวคิดในกำร
น ำ ค ว ำ ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำง
เทคโนโลยีใหม่ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกลส่งได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
รำยงำนกลุ่มพร้อมทั้ง
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
ผ่ำนกำรทดสอบในช้ัน
เรี ยนและวิ เครำะห์
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
คิดเห็นได้ 
- นักศึกษำสำมำรถท ำ
ร ำ ย ง ำ น เ ดี่ ย ว จ ำ ก
ฐำนข้อมูลวิชำกำรทำง
สำกลส่งได้ 

- ควรให้นักศึกษำมีกำรเขียนอภิปรำย
กำรและมีข้อคิดเห็นจำกท ำงำนกลุ่มว่ำ
เป็นอย่ำงไรบ้ำง 
- ควรมีเพิ่มเติมเนื้อหำในส่วนที่ควำมรู้
ใหม่ๆเกิดขึ้น 
- น ำเสนอตัวอย่ำงกำรน ำควำมรู้ใน
เนื้อหำที่เรียน ไปประยุกต์ในกำรสร้ำง
เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติม 
-แนะน ำแหล่งข้อมูลใหม่ๆที่มีเนื้อหำ
ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหำที่เรียน 
-- ให้นักศึกษำเขียนสรุปรำยงำนเป็น
ภำษำอังกฤษ 
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 - นักศึกษำสำมำรถท ำ
รำยงำนกลุ่มพร้อมทั้ง
น ำเสนอได้ 
-  นักศึกษำสำมำรถ
สอบผ่ำนกระบวนวิชำ
นี้ได้ 100% 

 

3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  
หลักสูตรมีแนวทำงพัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ได้ดี ดังต่อไปนี้  
(1) มีกำรน ำผลกำรประเมินกระบวนวิชำและประเมินอำจำรย์ทุกรำยวิชำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำร

เรียนกำรสอน เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมมำกข้ึน รวมถึงคณำจำรย์ในสำขำวิชำมีกำร
ปรับปรุงสื่อกำรสอน และเอกสำรประกอบกำรสอนให้ทันสมัยอยู่ เสมอ นอกจำกนี้มีกำร
ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำจำกงำนวิจัย น ำ video clip ที่เก่ียวข้องกับกระบวนวิชำใน youtube มำใช้
ประกอบกำรสอนควบคู่กับกำรสอนเพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้คณำจำรย์ในสำขำวิชำได้ท ำกำรปรับปรุง
รูปแบบกำรเรียนแบบ online ในช่วงสถำนกำรณ์กำระบำดของโรคโควิด 19 โดยกำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำจำกช่องทำง  Facebook-live เพ่ือให้นักศึกษำได้เห็นขั้นตอนกำร
ปฏิบัติกำรกำรจริงและง่ำยต่อกำรซักถำมท ำควำมเข้ำใจในกระบวนวิชำ 

(2) มุ่งเน้นให้นักศึกษำเข้ำถึงแหล่งข้อมูลโดยท ำกำรสิบค้นข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนกำรสืบค้นข้อมูลโดยกำรใช้ 
internet โดยท ำกำรสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชำ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรท ำรำยงำน กำร
อภิปรำยผลและ กำรท ำข้อสอบ  

(3) คณำจำรย์มีกำรฝึกกำรทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดวิเครำะห์ วิจำรณ์ผล เพ่ือให้หลักสูตรมี
แนวทำงจะพัฒนำหรือปรับปรุงเพ่ือกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ได้ดี  จำกกำรแนะน ำให้นักศึกษำ
สืบค้นข้อมูลงำนวิจัยที่ทันสมัยเพ่ือน ำมำใช้ในกำรน ำเสนอผลงำน กำรจัดท ำรำยงำนแบบเดียว 
และกลุ่ม  

(4) มีแผนกำรน ำผลกำรประเมินกระบวนวิชำและประเมินอำจำรย์ทุกรำยวิชำมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 เพ่ือควำมทันสมัยของหลักสูตร และ ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง
กระบวนวิชำที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร และไม่ตรงกับควำมต้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 14 8 19 3 3 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 49 40 58 41 24 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 28.57 20.00 32.76 7.32 12.50 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.36 4.72 4.46 4.42 5.00 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 4.02 4.29 4.35 4.00 4.58 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำงปัญญำ 3.97 3.88 4.27 3.53 4.83 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

4.55 4.34 4.64 4.33 5.00 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3.99 3.8 4.23 3.80 4.50 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 4.21 4.13 4.58 4.00 - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้าน 

4.17 4.16 4.40 3.99 4.79 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.50 4.42 

 
2. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตร

ก าหนด (PLOs) (ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน - - - - - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ - - - - - 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน - - - - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน.... - - - - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน....... - - - - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........ - - - - - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมตาม 
PLOs ที่หลักสูตรก าหนด 

- - - - - 
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หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 

ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 

3. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี

แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
ส ำหรับผลกำรกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ ใช้บัณฑิต

คุณลักษณะ 6 ด้ำน ไม่คงที่  เมื่อพิจำรณำคะแนนผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง 
ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรบรรจุมีค่ำคะแนนกำรประเมินอยู่ในช่วง 3.99 – 4.79 โดยมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปี 
2560 – 2563 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 นั้นคะแนนมีค่ำเท่ำกับ 3.99 ซึ่งมีค่ำที่ลดลงจำกปี 2562 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.40 อย่ำงไรก็ตำมทำงหลักสูตรมีควำมคิดเห็นว่ำผลกำรประเมินจำกผู้ใช้
บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ผลคะแนนเฉลี่ยดังกล่ำวจึงไม่
สำมำรถเป็นตัวแทนที่เพียงพอต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำมมีประเด็นที่น่ำสนใจของ
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้ง 3 คน ทีน่ำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ตอบแบบสอบถำม
และมีคะแนนต่ ำกว่ำ 4 คือ ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำงปัญญำ ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งนี้เมื่อ
วิเครำะห์ผลค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตในปี 
2564 มีค่ำเพ่ิมขึ้นมีค่ำเท่ำกับ 4.79 โดยมีคะแนนกำรประเมินค่ำเฉลี่ยทั้ง  3 ด้ำนที่ควรปรับปรุง
ข้ำงต้นในปี 2563 มีค่ำเพ่ิมขึ้นในปี 2564 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำเพ่ิมข้ึนจำก 3.53 เป็น 4.83 ตำมล ำดับ  

 
3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 

หลักสูตรมีกำรน ำผลผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต 
ทุกปี เข้ำที่ประชุมสำขำวิชำ เพ่ือปรับเปลี่ยน มคอ. 3 และ รูปแบบกำรสอนให้สอดคล้องกับผล
กำรประเมินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะกำรสื่อสำร และ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีกำร
ปรับปรุงดังนี้  

1. ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษำสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมขึ้นในทุกกระบวนวิชำ
ของนักศึกษำชั้นปีที่  3 และ 4 

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสอน กำรน ำเสนอผลงำน เป็นภำษำอังกฤษในกระบวนวิชำ
ของสำขำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของกำรเรียนกำรสอน  

3. จัดอบรมเตรียมควำมพร้อมทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสมัคร
งำนและกำรท ำงำน 
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4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 

ตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

1. วิชำฝึกงำน สหกิจศึกษำ 
เรียนด้ำนเฉพำะเจำะจง 

1. สำขำวิชำวิชำไดจ้ัดโครงกำร
ฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมให้
นักศึกษำด้ำนกำรทดสอบวัสดบุรรจุ
ภัณฑ์ ทดสอบบรรจุภัณฑ์ และ กำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
2. คณะควรจัดกิจกรรมหรือจัดท ำ
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมให้
นักศึกษำฝึกงำน และ นักศึกษำ
ฝึกสหกิจ เพื่อพัฒนำทักษะกำร
ท ำงำนในสถำนประกอบกำรจรงิ 

1. นักศึกษำมีควำมพร้อมสำมำรถฝึกงำน และ 
ฝึกสหกิจในสถำนสถำนประกอบกำรได้ 
2. สำขำวิชำไดท้ ำกำรสอนสอดแทรกกำร
ทดสอบวัสดบุรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรส ำหรับกำร
บรรจุ และ กำรออกแบบบรรจภุัณฑ์ ใน
กระบวนวชิำตำ่งๆ ของสำขำ ดงันี้  
603333  
(MATERIALS AND PACKAGES TESTING)  
603441 (PACKAGING MACHINERY)  
603453 (PACKAGING DESIGN 2) 
3. จัดกำรประชุมสำขำวชิำเพื่อเสนอ
ข้อเสนอแนะโครงกำรกำรจัดกิจกรรมกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรฝึกงำนในระดับคณะ 

2. พำนักศึกษำดูงำน จัดท ำโครงกำรพำนักศึกษำดูงำนใน
สถำนประกอบกำรและโรงงำนที่
เก่ียวข้องกับกระบวนกำรผลิตวสัดุ
บรรจุภัณฑ์ และ กำรบรรจุสินคำ้ 

เนื่องจำกกำรระบำดของสถำนกำรณ์โรคโควิด 
19 สถำนประกอบกำรในเขตปรมิณฑลขอ
ควำมร่วมมืองดกำรดูงำน ดังนั้นสำขำวชิำได้ท ำ
กำรปรับเปลี่ยนกำรดูงำนมำอยู่ในเขต
ภำคเหนือทดแทน 

3. Microsoft office คณะควรจัดกิจกรรมหรือจัดท ำ
โครงกำรโครงกำรอบรมกำรใช้
โปรแกรม Microsoft office 
พื้นฐำนให้แก่นักศึกษำ 

ในเบื้องต้นสำขำวชิำได้ท ำกำรสอนสอดแทรก
กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำน 
Microsoft office ในกระบวนวชิำตำ่งๆ ในชั้น
ปีที่ 3-4 ส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำน และ 
น ำเสนอผลงำน รวมถึงมีแผนกำรสอนกำรใช้
โปรแกรมดังกล่ำวในกระบวนวชิำ 603396 
(RESEARCH METHODOLOGY IN PKT 
TECH) และ 603497 (SEMINAR) 

4. ควรมีวิชำที่สำมำรถใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตในปัจจุบนัด้วย 
หลักสูตรควรสอดคล้องและ
เป็นประโยชน์ส ำหรับกำร
ท ำงำนในสำยงำนนั้นใน
อนำคต เน้นให้นักศึกษำได้ลง
มือปฏิบัติจริงร่วมด้วยเพื่อให้
เห็นภำพของเนื้อหำวิชำ 

มีกำรให้ค ำแนะน ำนักแก่ศึกษำใน
กำรลงทะเบียนเรียนในหมวดศกึษำ
ทั่วไป กลุ่มวิชำเลือกเสรี และ เอก
เลือก โดยอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
และ อำจำรย์ทีป่รึกษำเพื่อ
สอดคล้องกับกำรท ำงำนในสำยงำน
นั้นในอนำคต 

นักศึกษำสำมำรเลือกเรียนกระบวนวชิำหมวด
ศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำเลือกเสรี และ เอกเลือก 
ตำมควำมสนใจของนักศึกษำเพือ่กำรน ำไปใช้
ในกำรท ำงำนในอนำคต 
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                     (ต่อ) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 

ตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

5. ควร เพิ่ มวิ ช ำที่ เ กี่ ย วกั บ
ทักษะในกำรสื่อสำร เจรจำ 
กำรอยู่ ร่วมกับบุคคลอ่ืนใน
สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มีกำรให้ค ำแนะน ำนักแก่ศึกษำใน
กำรลงทะเบียนเรียนในหมวดศึกษำ
ทั่วไปในกลุ่มภำษำและกำรสื่อสำร
และ กลุ่มวิชำเลือกเสรี โดยอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร และ อำจำรย์ที่
ป รึ กษำ เพื่ อสอดคล้ องกับกำ ร
ท ำงำนในสำยงำนนั้นในอนำคต 

นักศึกษำสำมำรเลือกเรียนเพิ่มเติมกระบวน
วิชำหมวดศึกษำทั่วไปในกลุ่มภำษำและกำร
สื่อสำร กลุ่มวิชำเลือกเสรี และ เอกเลือก ตำม
ควำมสนใจของนักศึกษำเพื่อกำรน ำไปใช้ในกำร
ท ำงำนในอนำคต 

6. ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำษำอังกฤษ ควำมรู้เรื่อง
สุขภำพจิต กำรวำงแผนและ
กำรตลำดและบัญช ี

1. มีกำรจัด โครงกำรฝึกอบรม
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสมัครงำน 
และ กำรสื่อสำรส ำหรับนักศึกษำใน
สำขำวิชำ 
2. มีกำรให้ค ำแนะน ำนักแก่ศึกษำใน
กำรลงทะเบียนเรียนในหมวดศึกษำ
ทั่วไป และกลุ่มวิชำเลือกเสรี เอก
เลือ โดยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
และ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

นักศึกษำมีสนใจที่จะต้องกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำ อังกฤษมำกขึ้น  รวมถึ ง เลื อกเรียน
กระบวนวิชำอ่ืนๆ ตำมที่นักศึกษำสนใจ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผลการด าเนินงาน  

1. การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ปีการศึกษา

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 48 39 58 37 16 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 49 40 58 41 24 
ร้อยละบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 97.96 97.50 100 90.24 66.67 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้ว 27 29 24 12 8 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้วและก ำลัง 1 0 1 0 2 
ศึกษำต่อ      
จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท ำงำนและไม่ได้
ศึกษำต่อ 

18 9 31 18 5 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีก ำลังศึกษำต่อ 2 1 2 7 1 
จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ประสงค์ท ำงำน 7 3 15 2 1 
ร้อยละกำรได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระ 

60.87 76.32 44.64 40.00 66.67 

ค่าคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 3.04 3.82 2.23 2.00 3.33 
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2. การวิเคราะห์ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

สำเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อภำวะกำรได้งำนท ำของบัณฑิตที่จบจำกหลักสูตร มีค่ำร้อยละ
กำรได้งำนท ำที่ลดลงมีค่ำเท่ำกับร้อยละ 40 มีสำเหตุหลักคือกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและของ
ประเทศไทย รวมถึง กำรระบำดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรลดอัตรำกำรจ้ำงงำน 
 
2.2 มีวิธีการในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพในสัดส่วน

ที่สูงขึ้นอย่างไร 
อ้ำงอิงจำกผลควำมพ่ึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีผลต่อภำวะกำรมีงำนท ำนอกจำกเหนือ

จำกปัญหำสภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศถดถอย พบว่ำ หลั กสูตรควรจะพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำเพ่ิม โดยจัดโครงกำรกำรฝึกอบรมด้ำนภำษำอังกฤษ จัดอบรม
ทักษณะกำรใช้เครื่องมือหรือควำมรู้เรื่องมำตรฐำนกำรทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ กฏหมำยบรรจุ
ภัณฑ์ โดยเชิญวิทยำกรจำกภำคอุตสำหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์มำเป็นวิทยำกร  

 

3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต (ใช้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
รายงานการวิจัยภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปี 2563) 
3.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
ตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1 .  ค ว ร มี ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
เสริมสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้  
ละลำยพฤติกรรม สร้ำงสัมพันธ์กันใน
หมู่ คณะลดควำม เหลื่ อมล้ ำและ
ช่องว่ำงระหว่ำงนักศึกษำในแต่ละ
กลุ่ม/ชั้นปี 

1. น ำข้ อ เสนอแนะ เข้ ำที่ ป ระชุ ม
กรรมกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำเพื่อ
ด ำ เนินกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
พัฒนำองค์ควำมรู้ พัฒนำทักษะ และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชั้นปี 
2. จั ดท ำแผนกิ จกรรม เพื่ อสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำในแต่
ละชั้นปี ของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
บรรจุ  

ด ำเนินกำรจัดประชุมสำขำวิชำ
เพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม
เสนอให้แก่งำนพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำของคณะ  

2. ควรมีกำรพำไปดูสถำนที่ท ำงำน
จริง กำรทัศนศึกษำในโรงงำนที่
เก่ียวข้องมำกข้ึน 

จัดท ำโครงกำรพำนักศึกษำดูงำนใน
สถำนประกอบกำรและโรงงำนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิตวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ และ กำรบรรจุสินค้ำ 

ด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงกำรดูงำน
ประจ ำปีในกระบวนวิชำต่ำงๆ 
และ ด ำเนินกำรประชุมสำขำวิชำ
เพื่อของบประมำณสนับสนุนกำร
ดู ง ำนนอกสถำนที่  ณ  สถำน
ประกอบกำรและ โ ร ง ง ำนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต
วัสดุบรรจุภัณฑ์ กำรบรรจุสินค้ำ 
แ ล ะ ก ำ ร ข น ส่ ง สิ น ค้ ำ 
นอกเหนือจำกเขตภำคเหนือ
ตอนบน 
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3. มีกิจกรรมหลำกลำยแบบเพื่อเป็น
ตัวเลือกให้นักศึกษำได้เลือกท ำ 

1. น ำ ข้ อ เสนอแนะ เข้ ำที่ ป ร ะ ชุ ม
กรรมกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ
เ พื่ อ ด ำ เ นิ น ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เสริมสร้ำงพัฒนำองค์ควำมรู้ พัฒนำ
ทักษะ 

2.  ควรรณรงค์ให้นักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมของคณะ และ สำขำวิชำ
มำกข้ึน 

ด ำเนินกำรจัดประชุมสำขำวิชำ
เพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม
เสนอให้แก่งำนพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำของคณะ 

4. ให้ควำมส ำคัญกับนักศึกษำ 
และให้ข้อแนะน ำให้มำก
ที่สุด 

จัดกิจกรรมอำจำรย์ที่ปรึกษำพบ
นักศึกษำในกำรดูแล และให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรเรียน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำมำกข้ึน 
 

ด ำเนินกำรจัดประชุมสำขำวิชำ
เพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม 

 
3.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

      ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ควรมีเครื่องมือทดสอบหรืออุปกรณ์
ที่ครบถ้วน เพียงพอต่อกำรใช้งำน และ
มีควำมทันสมัย 

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อ
อุปรณ์  เครื่องมือ และคุรุภัณฑ์  
ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

ด ำเนินกำรจัดซื้ออุปรณ์ เครื่องมือ 
และคุรุภัณฑ์ ส ำหรับสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน 

2. กำรเรียนกำรสอนมีควำมเข้มข้นและ
เหมำะสม อำจมีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำให้มี
ควำมทันสมัยยิ่งขึ้น และ เจำะลกึไปใน
แต่ละเร่ือง 

ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
และ สอดคล้องกับเทคโนโลยีกำร
บ ร ร จุ แ ล ะ วั ส ดุ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ใ น
ปัจจุบัน 

ด ำ เนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อย 

3. หำผู้เชี่ยวชำญมำสอนหลักสูตร 
design (AI) 

จัดท ำแผนจัดหำอำจำรย์พิเศษหรือ
ผู้เชี่ยวมำสอนในหัวดังกล่ำว รวมถึง
ท ำกำรแนะน ำนักศึกษำที่สนใจใน
หั ว ข้ อดั ง กล่ ำ ว ล งทะ เบี ยน ใ น
กระบวนวิชำเลือกเสรีของคณะอ่ืนๆ 
ได้ 

น ำเข้ำที่ประชุมสำขำวิชำเพื่อ
ปรับปรุงเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน
ตำมควำมสนใจของนักศึกษำส่วน
ใหญ์ โดยสำมำรถท ำกำรสอนได้
ในกระบวนวิชำ 603494 603495 
603496 (หัวข้อเลือกสรรทำงด้ำน
เทคโนโลยีกำรบรรจุ 1- 3) 

4. กำรวำงตัวของอำจำรย์แต่ละคนมีผล
ต่อพฤติกรรรมของนักศึกษำ ถ้ำอำจำย์
เข้ำหำนักศึกษำ นักศึกษำจะกล้ำถำม 
กล้ำแสดงออกมำกกว่ำอำจำรย์ที่เงียบ
ขรึมและดุ 

ท ำ แผนกำ รจั ด กิ จ ก ร รมส ร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณำจำรย์ใน
สำขำวิชำ และ นักศึกษำภำยใต้กำร
ดูแล 

น ำเข้ำที่ประชุมสำขำวิชำเพื่อขอ
งบประมำณสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรม 
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3.3 ด้านหลักสูตร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ควรเพิ่มเติมในเรื่องของกำรศึกษำดู
งำนในโรงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์และแรงบันดำลใจให้กับ
นักศึกษำ 

จัดท ำโครงกำรพำนักศึกษำดูงำนใน
สถำนประกอบกำรและโรงงำนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิตวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ และ กำรบรรจุสินค้ำ 

ด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงกำรดูงำน
ประจ ำปีในกระบวนวิชำต่ำงๆ 
และ ด ำเนินกำรประชุมสำขำวิชำ
เพื่อของบประมำณสนับสนุนกำร
ดูงำนนอกสถำนที่ นอกเหนือจำก
เขตภำคเหนือตอนบน 

2. ควรเพิ่มเติมทักษะภำษำอังกฤษให้
มำกข้ึน 

จัดท ำโครงกำรพฒันำทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษให้นักศึกษำ 

- จั ดกิ จกรรมอบรมโครงกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี หัวข้อ 
“ภำษำอังกฤษในกำรสัมภำษณ์
งำน”   
-กิจกรรมอบรมโครงกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี  
“ Delivering a presentation” 
“Content and Expressions”
โดยผ่ำนระบบ Zoom Meeting   

3. ควรฝึกกำรใช้ Excel และกำรท ำ 
Power Point แก่นักศึกษำ 

จัดกิจกรรมหรือจัดท ำโครงกำร
โครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรม 
Microsoft office พื้ น ฐ ำ น ใ ห้ แก่
นักศึกษำ 

ในเบื้องต้นสำขำวิชำได้ท ำกำร
สอนสอดแทรกกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐำน Microsoft 
office ได้ แก่  โปรแกรมExcel 
และ กำรท ำ  Power Point ใน
กระบวนวิชำต่ำงๆ ในชั้นปีที่ 3-4 
ส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำน และ 
น ำเสนอผลงำน รวมถึงมีแผนกำร
สอนกำรใช้โปรแกรมดังกล่ำวใน
ก ร ะ บ ว น วิ ช ำ  603396 
(RESEARCH METHODOLOGY 
IN PKT TECH) แ ล ะ  603497 
(SEMINAR) 

4. เพิ่มอุปกรณ์วิจัยให้มำกขึ้น เพรำะ
ตอนท ำโปรเจคต้องยืมจำกสำขำวิชำอ่ืน
บ่อยมำ 

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อ
อุปรณ์  เครื่องมือ และคุรุภัณฑ์  
ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

ด ำเนินกำรจัดซื้ออุปรณ์ เครื่องมือ 
และคุรุภัณฑ์ ส ำหรับสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

5. หลักสูตรไม่ตรงกับลักษณะงำน เ ห็ น ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ น ะ น ำ
หลักสูตรเพื่อกำรประกอบอำชีพให้
นั ก ศึ กษ ำ ในส ำขำทร ำบ  และ 
แนะน ำกำรเลือกกระบวนชำเลือก
ทั่วไป และ เลือกเสรี ให้แก่นักศึกษำ
ส ำหรับกำรบูรณำกำรควำมรู้ และ 
ป ระกอบกำ รตั ดสิ น ใน ในกำร
ประกอบอำชีพ 

น ำเข้ำที่ประชุมสำขำวิชำเพื่อขอ
งบประมำณสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรม 

6. ควรเพิ่มงบประมำณสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนให้มำกกว่ำนี้ เช่น กำร
ออกพื้นที่กำรปฏิบัติงำนจริง 

จัดท ำแผนของบประมำณสนับสนุน
จำกคณะ 

น ำเข้ำที่ประชุมสำขำวิชำเพื่อขอ
งบประมำณสนับสนุนจำกคณะ 

7. ควรจะมีกำรฝึกปฏิบัติจริงมำกกว่ำที่
เป็นอยู่ เพื่อให้นักศึกษำได้เห็นภำพ
และเกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

ป รั บ ป รุ ง ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น
ภำคปฏบัติกำรให้มำกขึ้น โดยกำร
ลดชั่วโมงบรรยำย เพื่อให้นักศึก
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ มีเวลำฝึก
ปฏิบัติมำกขึ้ น  ควบคู่ กับ จัดท ำ
โครงกำรท ำกำรสื่อกำรเรียนกำร
สอนทั้งภำคบรรยำยและภำคปฏิบัติ  

น ำเข้ำที่ประชุมสำขำวิชำเพื่อ
ป รั บปรุ ง กำ ร เ รี ยนกำรส อน
ภำคปฏิบัติ  

8. ควรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมสำกล
มำกข้ึน 

ด ำ เ นิ น ก ำ รปรั บปรุ งหลั กสู ต ร
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ  

ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อย  

9. อยำกให้มีกำรเรียนเนื้อหำเกี่ยวกับ 
packaging printing มำกข้ึน และลด
วิชำ design ลง เพรำะมีเนื้อหำที่
ค่อนข้ำงเหมือนกัน 

ท ำกำรปรับปรุงเนื้อหำกระบวนวิชำ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ และ 
เพิ่มหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกำรพิมพ์
เพิ่มข้ึน 

น ำเข้ำที่ประชุมสำขำวิชำ และ 
แจ้ ง ใ ห้อำจำรย์กระบวนวิชำ
ทรำบ  

10.อยำกให้มีรำยงำนวิชำกำรใช้เคร่ือง 
    ทดสอบต่ำงๆ ในสำขำวิชำ 

จัดท ำคู่มือกำรใช้ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้น 

ด ำเนินกำรแจ้งนักวิทยำศำสตร์ ที่
ดูเครื่องมือต่ำงภำยในสำขำจัดท ำ
คู่มือกำรใช้งำนเครื่อง พร้อมทั้งมี
กำรสอนกำรใช้เครื่องมือทดสอบ
ต่ำงๆ ในกระบวนวิชำ 603332 
และ 603333  
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำร
บันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมอำจำรย์อย่ำงน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง รวมจ ำนวน  15 ครั้ง และมี
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 

80% 
(เอกสำรหมำยเลข 1) 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

มคอ.2 สอดคล้องกับ TQF 
 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

ครบทุกกระบวนวิชำ 
ก่อนเปิดภำคเรียน 

(เอกสำรหมำยเลข 2) 
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา 

ครบทุกกระบวนวิชำภำยใน  
30 วัน 

หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 
(เอกสำรหมำยเลข 3) 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน  
60 วัน 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ทวนสอบ 22 กระบวนวิชำ 
จำก 27 กระบวนวิชำ 

คิดเป็นร้อยละ 81.48 % 
(เอกสำรหมำยเลข 4) 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มี 

8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

มี 

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
(เอกสำรหมำยเลข 5) 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

3.76 
(เอกสำรหมำยเลข 6) 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

4.74 
(เอกสำรหมำยเลข 7) 



 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

ณ  ห้อง 2-302  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. รศ.ดร.พรชัย   รำชตนะพันธุ์  กรรมกำร 
6. ผศ.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  13.30  น. 
 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1. หัวหน้ำสำขำวิชำฯ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง 2565 ดังนี้ 
 - เพ่ิมกระบวนวิชำใหม่ในโครงสร้ำงหลักสูตรส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 603101 ก้ำวแรกสู่เทคโนโลยี
กำรบรรจุ 
 - เพิ่มวิชำเอกเลือกอีก 2 กระบวนวิชำ 603425 นำโนเทคโนโลยีส ำหรับบรรจุภัณฑ์ และกระบวนวิชำของ
สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 605332 บทบำทของผู้บริโภคในระบบกำรพัฒนำผลติภัณฑ์  
 - ปรับวิชำฝึกงำนเปน็วิชำเอกเลือก และปรับหน่วยกิตวชิำเอกเลือกเป็น 9 หน่วยกิต 
 - แผนกำรศึกษำปรับวิชำ 603462 มำเปิดเรียนในภำคเรียนที่ 1 และ ปรับวชิำ 603453 , 603371 มำเปิดเรียน
ในภำคเรียนที่ 2 
ที่ประชุมมีมติรับทรำบ 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 - 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 -   
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปี 2563 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำตัวบ่งชี้ที่ 2-10 อัตรำกำรรับเข้ำ อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ กำรส ำเร็จของ
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 

ณ  ห้องประชุม 5 ชั้น 3 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. รศ.ดร.พรชัย   รำชตนะพันธุ์  กรรมกำร 
6. ผศ.ดร.ลินดำ   ถิรภัทรพันธ์  กรรมกำร 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมกำร 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมกำร 
9. นำยวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมกำร 
10. นำงสำววลัยลักษณ์  แหลงค ำ   กรรมกำร 
10. นำงสุดำลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขำนุกำร 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  13.30  น. 
 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เงินรำยได้/แผ่นดิน ก ำหนดส่งรำยกำรและรำยละเอียดครุภัณฑ์ 
พร้อมใบเสนอคำรำ/คู่เทียบ พร้อมระบุห้อง สถำนที่ที่จะติดตั้งครุภัณฑ์ ส่งให้ส ำนักวิชำภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2565 

1.2 ครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมำณ 2566 เงินรำยได้/แผ่นดิน ก ำหนดส่งรำยกำรและรำยละเอียดครุภัณฑ์ 
พร้อมใบเสนอคำรำ/คู่เทียบ พร้อมระบุห้อง สถำนที่ที่จะติดตั้งครุภัณฑ์ ส่งให้ส ำนักวิชำภำยในวันที่ 12 กรฏำคม 2564 
ทั้งนี้ ให้น ำเข้ำที่ประชุมสำขำวิชำวันที่ 7 กรกฎำคม  2564 ก่อนส่งให้ส ำนักวิชำ 
-ที่ประชุมรับทราบ- 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 - 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 -   
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 แผนกำรปฏิบัติงำนกำรใช้โรงงำน AICEP ตำมเอกสำรแบ 
4.1.1 มอบหมำยให้นำยวรพงษ์ ทับรัตน์ จัดท ำรำยงำนแผนกำรใช้โรงงำน แบบฟอร์มจองใช้

โรงงำน/เครื่องมือ กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรจองใช้ห้องปฏิบัติกำรโรงงำน/เครื่องมือ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกคณะ 
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สถิติข้อมูลโครงงำนวิจัยของอำจำรย์ภำยในคณะ/นอกคณะ และแผนขอใช้ห้องปฏิบัติกำรโรงงำน/
เครื่องมือ ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 และปี 2565 

สถิติข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอนของสำขำวิชำ/นอกสำขำวิชำ/นอกคณะ และแผนกำรขอใช้โรงงำน/
เครื่องมือ 

-นักศึกษำปริญญำโทของสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ และของสำขำวิชำอ่ืน 
-จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบโชวผ์ลกำรด ำเนินงำน 

(ตำมเอกสำรรำยงำนแผนธุรกิจฯ ดังแนบท้ำย) 
4.2 กระบวนวิชำเปิดใหม่ใช้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ  
 - 603101 ก้ำวแรกสู่เทคโนโลยีกำรบรรจุ (First Step to Packaging Technology) 
 - 603425 นำโนเทคโนโลยีส ำหรับบรรจุภัณฑ์ (Nanotechnology for Packaging) 
ที่ประชุมให้ปรับแก่ไขรหัสกระบวนวิชำให้ตรงกัน ปรับจ ำนวนชั่วโมงสอน และชื่อกระบวนวิชำ

ภำษำอังกฤษ ให้ปรับเป็นชื่อย่อและไม่เกิน 30 ตัวอักษรนับรวมช่องเว้นวรรค 
4.1 กำรน ำเสนอหัวข้อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้คณะกรรมกำรบริหำร

หลักสูตรพิจำรณำตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/แก้ไข และก ำหนดระยะเวลำให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบและ
ให้ข้อคิดเห็น/แก้ไข ภำยในภำย 2 สัปดำห์ หลังได้รับเอกสำร และผลกำรพิจำรณำจะต้องเกินครึ่งของคณะ
กรรมกำรฯ 

4.2 ก ำหนดกำรประชุมสำขำวิชำ เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2564 
วัน เดือน ป ี เวลำ สถำนท่ี หมำยเหต ุ

วันพุธท่ี 7 กรกฎำคม 2564 11.00 – 13.00 ห้องประชุม 5 คณะ  
วันพุธท่ี 4 สิงหำคม 2564 11.00 – 13.00 ห้องประชุม 5 คณะ  
วันพุธท่ี 1 กันยำยน 2564 11.00 – 13.00 ห้องประชุม 5 คณะ  
วันพุธท่ี 6 ตุลำคม 2564 11.00 – 13.00 ห้องประชุม 5 คณะ  
วันพุธท่ี 3 พฤศจิกำยน 2564 
ขอปรับประชุมสำขำเป็นวันที ่
1 พย 64 เช้ำ(ตัดเกรด 1/64) 

09.00 -12.00 ห้องประชุม 5 คณะ ก ำหนดประชุมตัดเกรด 
-ส ำนักวิชำ 1 พย 64 13.30 
-คกก.คณะ วันท่ี 2 พย 64 
-สำขำ 29 ตค 64 ช่วงเช้ำ 

วันพุธท่ี 1 ธันวำคม 2564 11.00 – 13.00 ห้องประชุม 3 คณะ  

 
4.3 เนื่องจำกห้องปฏิบัติกำรชั้น 4 น้ ำในห้องปฏิบัติกำรไม่ไหล ในที่ประชุมจึงขอพิจำรณำให้ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ ำ
เพ่ิมเติม 
-ที่ประชุมเห็นชอบ- 
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วาระพิเศษ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ผู้เข้าประชุม 

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1 . ผศ.ดร.ลินดำ  ถิรภัทรพันธ์  
2. นำยวรพงษ์  ทับรัตน์ 
3. นำงสำววลัยลักษณ์ แหลงค ำ 

เริ่มประชุมในเวลา 13.00 น. 

 ประธำนกล่ำวเปิดประชุมละด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 - 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

 - 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

- 

วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณ 

 4.1 เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุฐพัศ ค ำไทย ได้ขอลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรบรรจุ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป  ที่ประชุมพิจำรณำเสนอชื่อ  รองศำสตรำจำรย์ ดร.
พรชัย รำชตนะพันธุ์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป 
โดยมีวำระด ำรงต ำแหน่ง 2 ป ี
 4.2 ผศ.ดร.สุฐพัศ ค ำไทย แจ้งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำสำขำวิชำ เช่น บริหำรจดักำรภำยใน
สำขำวิชำ บริหำรกำรจัดกำรด้ำนงำนกำรศึกษำ กำรรับนักศึกษำ ด้ำนหลักสูตร ประกันคุณภำพกำรศึกษำรำยงำน
หลักสูตร (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ จัดวำงแผนงบประมำณประจ ำปี วัสดุ ครุภัณฑ์ โครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ ใน
สำขำวิชำ 

 หัวหน้ำสำขำวิชำจะเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ โดยต ำแหน่ง ดังนี้  





รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา   กรรมการ 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย   กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
9. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
11. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  14.30  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - 
-ที่ประชุมรับทราบ- 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 - 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 -   
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 การจัดท าแบบสอบถามขออมลลศิษย์เก่า เพ่ออน ามาเปนนขออมลลนนการปรับปรุงหลักสลตร  ควรจะ
เพิอมเติมขออมลล กระบวนวิชาทีอเรียนไดอน าไปนชอนนการท างาน ดอานไหน ไดองานท าตรงกับสายงานหร่อไม่ หากไม่
ตรงสายงานไดอประยุกต์นชอนนงานดอานนดไดอบอาง มีความสนนจทีอจะศึกษาต่อหร่อไม่ ตอองการศึกษาต่อดอานไหน 
หร่อไม่ศึกษาต่อเพราะเหตุนด โดยนหอจัดท าแบบสอบถามขออมลลยออนหลัง  
 4.2 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี นหอแจองประชาสัมพันธ์นหอนักศึกษาทราบ โดยนหอนักศึกษาทีอ
ขาดแคลทุนทรัพย์ ความประพฤติดี การเรียนดี และมีความเด่อนรออนนนสถานการณ์โควิด-19 เขียนประวัติและ
เหตุผลทีอจ าเปนนนนการขอทุน 
 4.3 ผศ.ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ ขอทีอประชุมพิจารณาวิชาสัมมนา ดังนี้  
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นักศึกษาทีอลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาและจับฉลากไดออาจารย์ทีอปรึกษาสัมมนาแลอว กรณีทีอนักศึกษา
คนนั้นๆ ไม่ผ่านสัมมนาไดอรับอักษร U นักศึกษาจะตอองท าสัมมนาต่อกับอาจารย์ท่านเดิมจนกว่าจะผ่าน หร่อจะ
นหอนักศึกษาจับฉลากนหม่นนเทอมถัดไป ซึองแต่เดิมทีอผ่านมานักศึกษาจะตอองท าสัมมนาต่อกับอาจารย์ท่านเดิม
จนกว่าจะผ่าน ขอมติทีอประชุมนหอชัดเจนดอวย 

มติทีอประชุมพิจารณาเสนอดังนี้  
1. กรณีทีอนักศึกษาไม่ผ่านวิชาสัมมนาอาจารย์ทีอปรึกษาสัมมนาจะตอองแจองนหออาจารย์ผลอประสานงาน

วิชาสัมมนาทราบดอวยว่าจะนหอนักศึกษาท าสัมมนาต่อจนกว่าจะผ่าน 
2. กรณีทีอนักศึกษาไม่ผ่านวิชาสัมมนาอาจารย์ทีอปรึกษาสัมมนาจะตอองแจองนหออาจารย์ผลอประสานงาน

วิชาสัมมนาทราบดอวยว่าไม่ตอองการนหอนักศึกษาท าต่อดอวยเหตุผล และนหอนักศึกษาจับฉลากนหม ่
4.4 การลงทะเบียนนนภาคฤดลรออน ทีอประชุมมีมติดังนี้ 

1. จะเปิดนหอนักศึกษาทีอจะส าเร็จการศึกษานนภาคฤดลรออนเท่านั้น 
2. นหอนักศึกษาน านบคาดว่าทีอจะส าเร็จการศึกษาพรออมแบบฟอร์มค าขอทัอวไปขอเปิดกระบวน

วิชานนภาฤดลรออนนหออาจารย์ทีอปรึกษาตรวจสอบและแจองนหออาจารย์ผลอรับผิดชอบกระบวนวิชา/อาจารย์
ผลอสอนพิจารณาอนุญาตนหอเปิดกระบวนวิชาก่อน  

3. นักศึกษาควรจะวางแผนการลงทะเบียนล่วงหนอาและแจองนหอทราบก่อนจัดตารางสอนนน
ระบบตามก าหนดของส านักทะเบียน 

-ทีอประชุมมีมตเิห็นชอบ- 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 การส่ออสารภายนนสาขาวิชานหอผลอประสานงานสาขาวิชาแจองเร่อองเฉพาะผลอทีอเกีอยวขอองกับเร่อองนั้นๆ 
รับทราบ และเร่อองทีอจะตอองพิจารณาด าเนินการต่อไปทาง e-mail และทาง line   
 5.2 ผศ.ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ ไดอแจองนนทีอประชุมเกีอยวกับภาระงานดังนี้ 

- การด าเนินการสหกิจศึกษา เริอมแจองนหอนักศึกษาทีอสนนจเล่อกแผนสหกิจศึกษาตั้งแต่นักศึกษาอยล่ชั้นปี
ทีอ 3 เทอม 2 นักศึกษาทีอสนนจเล่อกแผนสหกิจศึกษานหอแจองรายช่ออต่ออาจารย์ผลอประสานงาน เพ่ออจะไดอ
ด าเนินการจัดหาสถานประกอบการภาคเอกชน และภาครัฐทีอรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนจัดเตรียม
เอกสารแบบฟอร์ม สก.มช. ต่างๆ ทีอเกีอยวขอองกับสหกิจศึกษา 
ทีอประชุมรับทราบ 
 - โครงการกิจกรรมของสาขาวิชา ขอความร่วมม่ออาจารย์นนสาขาวิชาทุกคนควรจะช่วยกันดลแล หร่อ
เสนอโครงการกิจกรรมทีออยากจะจัดนหอนักศึกษา 
 - กิจกรรมดลงานประจ าปี ขอความร่วมม่ออาจารย์ทีอมี contact กับบริษัท/หน่วยงานช่วยแจองขออมลล 
หร่ออติดต่อประสานงานเปนนการเบ่้องตอน หร่อแจองขออมลลนหอผลอประสานงานเพ่ออด าเนินการติดต่อประสานงาน
การขอดลงานต่อไป 
 - กิจกรรมทีอสาขาวิชาตอองการจัดนหอด าเนินการเขียนแผนเพ่ออของบประมาณนนการจัดกิจกรรมเสนอ
ส านักวิชา ตามแผนงบประมาณประจ าปี 
ทีอประชุมรับทราบและขอความร่วมม่ออาจารย์ทุกท่านดอวย 
 - กิจกรรมทีอจะจัดทดแทนการไปดลงานของนักศึกษา ควรจะจัดนนรลปแบบไหนลักษณะนด  
ทีอประชุมเสนอ นหอจัดดลงานแบบรลปแบบออนไลน์  





รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา   กรรมการ 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย             กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
9. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
10. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  11.00  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 - 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่องครุภัณฑ์ประจ าปี 2566 ที่ประชุม
พิจารณาการจัดล าดับรายการครุภัณฑ์ใหม่ดังนี้ 

1. ชุดเครื่องมือวัดสมบัติอัตราการซึมผ่านของไอน้ าของบรรจุภัณฑ์ ราคา 3,500,000 บาท 
2. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวก าลังขยายสูงและองค์ประกอบธาตุของวัสดุบรรจุภัณฑ์  
    (Scanning  electronmicroscopy and Energy-dispersive X-ray spectroscopy)  
     ราคา 6,650,000 บาท 
3. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกและองค์ประกอบองวัสดุบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน 
    รังสีเอ๊กซ์ (X-Ray Diffractometer) แบบตั้งโต๊ะ ราคา 4,800,000 บาท 
4. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ขนาดผลึกของพอลิเมอร์ส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ ราคา 1,600,000 บาท 
5. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์จากอิเล็คตรอนอิสระ (Electron spin  
    resonance) ราคา 3,700,000 บาท 
6. เครื่องวัดการเรืองแสง (Fluorescence spectrophotometer) ย่ายยูวีวิสิเบิล-เอนไออาร์ ราคา  
   2,332,600 บาท     
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7. ชุดเครื่องมือทดสอบพลศาสตร์ส าหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ราคา 2,000,000 บาท 
-ที่ประชุมเห็นชอบ- 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดคุภัณฑ์ ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ 3 บริษัท ส่งให้ส านักวิชา

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
   
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

- 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 นายวรพงษ์ ทับรัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบดังนี้ 

- ค่าวัสดุการเรียนการสอนกลุ่มบรรจุภัณฑ์ งบประมาณประจ าปี 2565 ประมาณ 130,000    
   บาท 
- ครุภัณฑ์เงินรายได้งบประมาณประจ าปี 2566 ประมาณ 145,600 บาท มีรายการดังนี้ 
  เครื่องวัดสีแบบพกพา 1 ตัว 
  Hotplate Stirrer 3 เครื่อง 
  Overhead Stirrer 1 เครื่อง 
  Hot plate 3 เครื่อง 

5.2 ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แจ้งผลการพิจารณาเสนอเปิดกระบวนวิชาใหม่จากส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

กระบวนวิชา 603101 ไม่ซ้ าซ้อนให้ด าเนินการจัดส่ง มคอ.3 รปูแบบไฟล์ PDF ให้ส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพิจารณาเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการต่อไป 

กระบวนวิชา 603425 ซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชา MATA 434 210434 วัสดุนาโน ของคณะวิทยาศาสตร์
เกิน 33% ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาความซ้ าซ้อนของเนื้อหากระบวนวิชาเอกระดับ 300 ขึ้นไป คือให้มีความคาบ
เกี่ยวของเนื้อหากระบวนวิชาไม่เกิน 33% ให้สาขาวิชาปรับแก้ไข และพิจารณาหารือร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
ในส่วนเของเนื้อหากระบวนวิชา และแจ้งให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบ โดยด่วน เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
5.3 ตามที่บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แก้ว Glass For U ให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  
ที่ผ่านมา และยังมีเนื้อหาในส่วนของ “กระบวนการผลิตและกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์” เป็นเนื้อหาส่วน
ส าคัญในหลักสูตรที่ยังไม่ได้อบรมให้นักศึกษา และบริษัทฯ ต้องการจัดอบรมให้ต่อเนื่องครบถ้วน จึงสอบถาม
มายังสาขาวิชาฯ ว่าจะสะดวกจะให้จัดอบรมต่อหรือไม่ 

ที่ประชุมพิจารณา ยินดีให้อบรมในคาบสอบกระบวนวิชา 603321 วัสดุในการบรรจุ ชั่วโมงบรรยาย
ของ รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ และแจ้งรายละเอียดวัน เวลา ให้บริษัททราบต่อไป 

5.4 อ ดร.เปรม ทองชัย แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  4 
จัดวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และวันที่ 4 กันยายน 2564 





รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 1 กันยายน 2564  

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา   กรรมการ 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย             กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
9. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
10. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  11.00  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ก าหนดการจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ในระบบ reg. ตามก าหนดของส านักทะเบียน 
     - ตารางด าเนินงานจัดตารางสอนในระบบ 
     - ตารางสอน 2-64 
 1.2 กระบวนวิชา 603396 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน จากเดิม รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ และ
อาจารย์ ดร.ศรินทรท์ิพย์ ธนัคฆเศรณี เป็น อาจารย์ ดร.ศรินทรท์ิพย์ ธนัคฆเศรณี 
 2. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะเพ่ือพิจารณา และมติที่ประชุมให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้เพ่ิมเติม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในเล่ม มคอ.2 และบทสรุปผู้บริหาร ให้แล้วเสร็จและส่งให้งานบริการการศึกษา
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 
      
วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสาขาวิชา วันที่ 4 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 
  -ที่ประชุมรับรอง- 
 
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
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วาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาเรื่องการเวียนเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาสหกิจ เนื่องจากนักศึกษาท่ีจะฝึกสหกิจ 
เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ผู้ประสานงานกระบวนวิชาจะต้องด าเนินการหาสถานประกอบการฝึกสหกิจให้
นักศึกษา โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เทอม 2 ปีการศึกษา 2564  ตามแผนด าเนินงานสหกิจศึกษา และจัดอบรม
เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกสหกิจศึกษาให้นักศึกษาจนครบจ านวน 30 ชั่วโมง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี เป็นผู้ประสานงาน
กระบวนวิชา 603498 สหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2565 จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา 
 รศ. ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ จะช่วยติดต่อประสานงานจัดหาสถานประกอบการฝึกสหกิจศึกษาอีก
ทาง 
 ผศ. ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ แจ้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจะต้องดูแลนักศึกษาฝึกสกิจ และ
ด าเนินการตามหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจ และตามแบบ สก.มช ซึ่งยังอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าแบบ สก.มช. อยู่ หากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทราบ 
 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จะครบก าหนดปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกปีเพ่ืออัพเดทข้อมูลให้ครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านส่งประวัติพร้อมผลงานทางวิชาการ และผลงานที่
ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ให้ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และด าเนินการปรับปรุง สมอ. 08  ต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ ให้ด าเนินการปรุง สมอ. 08 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาออก และปรับ ผศ. ดร.
ลินดา ถิรภัทรพันธ์ จากอาจจารย์ประจ า เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมปรับเปลี่ยนชื่อ สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นปัจจุบัน และพิจารณาเพิ่มอาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี เป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย  
  4.3  ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธาน และ
กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ (ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 20.3.4) ของนายสหรัฐ จันทร์ศิริ หัวข้อ ผลของเส้นใย
ไผ่ 5 ชนิดต่อสมบัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต  
(Effect of bamboo fiber from five indigenous species for PLA/PBS biodegradable composite 
production)  
สอบวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
1. รศ. ดร.ธานัท วรุณกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานกรรมการสอบ) 

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา, Rangsit University 
           ระดับปริญญาโท Master of Philosophy in Engineering (MPhil) Griffith University,  
                              Australia 
           ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Engineering (Project and Construction  
                              Management), Griffith University, Australia 
2. ผศ. ดร.บัวผัน พวงศิลป์ สังกัด ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(กรรมการสอบ) 
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คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์),  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2543 
    ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2549 
      ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Biomaterial Sciences), The University of Tokyo,   

Japan. 2556 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยเท่านั้น และให้ปรับ ผศ. ดร.บัวผัน พวงศิลป์ สังกัด ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานกรรมการสอบ  

ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์รอง และกรรมการสอบที่ไม่มีชื่อในหลักสูตรให้ด าเนินการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามแบบ สมอ.08 ด้วย 
 4.4 ขอมติที่ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลาฝึกงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2564 จะได้แจ้ง
ข้อมูลให้ส านักวิชาทราบต่อไป   
 มติที่ประชุม เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ให้ค านวณวัน เวลา ฝึกงาน
ของนักศึกษาให้จ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 
(วันเวลาฝึกงานนับวันจันทร์-ศุกร์ รวม 46 วัน x 8 ชั่วโมง = 368 ชั่วโมง ไม่นับรวมวันหยุดราชการ วันหยุด
นักขัตฤกษ์) 
 ผศ. ดร.สุทธิรา สุทธสภุา ได้แจ้งเพ่ิมเติมในท่ีประชุมว่า จะด าเนินการนัดหมายนักศึกษามาคุยพร้อม
กันทั้งเรื่องฝึกงาน และสหกิจศึกษา และจะด าเนินการจัดหาสถานประกอบการฝึกงานในแทอม 2/2564 นี้  
 4.5 ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอความร่วมมือพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหาร มาตรฐานที่ มอก. 2948-2562 
 2. แบบสอบถามความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
 3. ค าขอรับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส าหรบการตราจสอบฯ 
 มติที่ประชุมเนื่องจากห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่พร้อมให้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
 
วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 5.1 ทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มีนักศึกษาสมัครขอรับทุน จ านวน 2 คน คือ นางสาว
ศศิชา วิญญรัตน์ รหัส 611310382 และนายกิตติธัช เรืองประไพ รหัส 631310311 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
ยินดีให้ทุนนักศกึษา และแจ้งให้นักศึกษาจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและแจ้งหน่วยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 5.2 โครงการกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2565 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา
อุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการย่อย 3 โครงการตอบปัญหา FoSTAT ของสาขาวิชา FST, BIOT โครงการ
ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innopolis ของสาขา PDT และโครงการปั้นดินให้เป็นดาวของ
สาขาวิชา PKT ให้ด าเนิการกรอกแผนให้แล้วเสร็จและเสนอส านักวิชาภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 
  5.3 รศ. ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ ได้แจ้งที่ประชุมว่าโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
โท ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะพิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาควรจะตรวจสอบให้ละเอียด





รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 13 กันยายน 2564  

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา   กรรมการ 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย             กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
9. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
11. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  14.30  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 มติทีป่ระชุมส านักวิชาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาเพ่ิมงบประมาณครุภัณฑ์เงินรายได้
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ จากเดิม 145,600 เป็น 150,100 บาท 
 1.2 บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้แจ้งก าหนดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในคาบ
สอนวิชา 603321 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือ
อาจารย์ผู้สอน ส่งรัหส Zoom Meeting ให้ทราบด้วย   
วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสาขาวิชา วันที่ 1 กันยายน 2564   
  -ที่ประชุมรับรอง- 
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

 4.1  ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

รศ. ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตตลอดทั้ง
หลั กสู ตรมี ความ เหมาะสม และเห็นด้ วยกับการ

 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ได้ด า เนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อคิด เห็นและ
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
จัดรูปแบบแผนการศึกษาเป็นแผนการศึกษา ได้แก่ แผน
ปกติ ส าหรับนักศึกษาที่ เลือกท าโครงงานวิจัย และ 
แผนสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เลือกไปฝึกสหกิจ
ศึกษา นอกจากนี้เห็นชอบมากที่สุดในกรณีของวิชาแกน 
ในหมวดของวิชาเฉพาะ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักสูตร อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิไม่เห็นด้วยใน
กรณีของ วิชาเอกบังคับ และ วิชาเอกเลือก ควรมี
การปรัปปรุง โดยแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกับกระบวนวิช าในหมวดวิช าเฉพาะที่ ควร
ปรับเปลี่ยน ดังต่อไปนี้  

(1) วิชาเอกบังคับ 
ในกรณีของกระบวนวิชา 603321 อ.ทบ. 321 

วัสดุในการบรรจุ (Materials in Packaging) จ านวน 3 
หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตไม่เหมาะสม ซึ่งกระบวนวิชา
ดังกล่าวถือว่าเป็นกระบวนวิชาทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์
หลักของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การบรรจุ 

(2) วิชาเอกเลือก 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ากระบวนวิชา 603493 

อ.ทบ.493 การฝึกงาน (Industrial Training) จ านวน 3 
หน่วยกิต ไม่ควรย้ายจากวิชาเอกบังคับ เป็นกระบวน
วิชาเอกเลือก เนื่องจากรฝึกงานถือเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
ดังนั้นจึงต้องบรรจุให้อยู่ในวิชาเอกบังคับ 

ข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิสามารถสรุปได้ดังนี้  
1. ในกรณีของวิชาเอกบังคับ กระบวนวิชา 603321 

อ.ทบ. 321 วัสดุในการบรรจุ (Materials in Packaging) 
ยังคงหน่วยกิตไว้ตามเติม คือ 3 หน่วยกิต อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีความคิดเห็นว่าควรท า
การสอนเพิ่มเติมในกระบวนวิชาต่างๆ ในวิชาเอกบังคับ 
ได้แก่ 603322: วัสดุธรรมชาติ เพื่ อการบรรจุ (Natural 
Materials for Packaging) 603332: กระบวนการผลิ ต
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  (Package Manufacturing Process) 
603421: วั ส ดุ อ่ อ น ตั ว ส า ห รั บ ก า รบ รรจุ  (Flexible 
Packaging Materials) และ ท าการสอนเพิ่มเติมในวิชาเอก
เลือก ได้แก่ 603424: วัสดุเชิงประกอบส าหรับเทคโนโลยี
ก า ร บ ร ร จุ  (Composite Materials for Packaging 
Technology) กระบวนวิชา 603494 603495 603496: 
กระบวนวิชาหัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการบรรจุ1 2 
และ 3 (Selected Topic in Packaging Technology 1, 
2 and 3) ตามล าดับ 

2. ในกรณีของกระบวนวิชา 603493 อ.ทบ.493 การ
ฝึ ก ง า น  ( Industrial Training) จ า น ว น  3 ห น่ ว ย กิ ต 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเห็นควรให้กระบวนวิชา
ฝึกงานคงอยู่ในวิชาเอกบังคับตามเดิม 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มีความเหมาะสม 
ทั้ งในกรณีของจ านวนหน่วยกิตตลอดทั้ งหลักสูตร 
กระบวนวิชาในหมวดวิชาบังคับ กระบวนวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ และการจัดการรูปแบบการศึกษาทั้ง  2 
การศึกษาได้แก่ แผนปกติส าหรับนักศึกษาที่เลือกท า
โครงงานวิจัย และ แผนสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาที่
เลือกฝึกสหกิจศึกษา  อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุติมี
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) กระบวนวิชาในหมวดวิชาบังคับ มีจ านวน
หน่วยกิตที่เหมาะสมดี แต่ข้อเสนอแนะให้มีการกระจาย

 
การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  2 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ในกรณีของกระบวนวิชาภาษาอังกฤษในหมวด
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ในกลุ่ม
วิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ เรียนรู้  (Learner 
Person) จ านวน 12 หน่วยกิต ยังคงจัดแผนการเรียน
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม
ทางหลักสูตรจะด าเนินการฝึกทักษะภาษาอังกฤอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 80 ของกระบวนวิชาเอก
บังคับ และ เอกเลือก ส าหรับนักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วิชาบังคับ ภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาได้เรียนในทุกปี
การศึกษา 

(2) กระบวนวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก มีวิชาที่
น่าสนใจดี มีความทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
แต่มีรายวิชาให้เลือกเรียนค่อนข้างน้อย 

(3) . PLOs ทั้ง 4 ข้อ ยังไม่คลอบคลุมกับผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยใน 
PLO และ SubPLO ยังไม่มีข้อใดที่มีระบุในเรื่องของ 
lifelong learning อย่างชัดเจน  

(4) . ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ระหว่างการเรียนรู้ของวิชาโครงงานวิจัย ใน
แผนการศึกษา แบบปกติ และ แผนสหกิจศึกษา มีความ
แตกต่างกันมากโดยวิชาโครงงานวิจัยมีการวัดผลลัพธ์
การเรียนรู้มากกว่าการวัด  ผลลัพธ์การเรียนรู้ในวิชา
ฝึกงานสหกิจ ทั้งนี้ควรมีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก 

รวมถึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาก่อนการฝึกงานแบบปกติ 
และ แบบสหกิจศึกษา 

2. ในกรณีของวิชาเอกเลือกที่ค่อนข้างน้อย ทาง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการสอน
สอดแทรกเนื้อหาที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ในกระบวนวิชาหัวข้อเลือกสรรทาง
เทคโนโลยีการบรรจุ1 2 และ 3 (Selected Topic in 
Packaging Technology 1, 2 and 3) .ในกระบวนวิชา 
603494, 603495 และ 603496 ตามล าดับ 

3. ในกรณี ของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLOs) ที่ไม่ครอบคลุม
ใ น หั ว ข้ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด  (lifelong learning) 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ท าการปรับปรุง PLOs 
ในข้อที่ 3 โดยเพิ่มเติ่มหัวข้อการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน PLOs 
ไว้ดังนี้  นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
แสวงหาความรู้ และ ท างานวิจัยด้านเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง 

4. ในกรณีความแตกต่างกันของผลลัพธ์การเรียนรู้
ระหว่าง แผนการเรียน แบบปกติ ซึ่งนักศึกษาต้องท า
โครงการวิจัย และ แผนสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกต้องฝึกปฏิบัติ
จริงในโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรมีความคิดเห็นว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของแผนการ
ศึกษาสหกิจศึกษานั้น ถูกก าหนดไว้โดยวัตถุประสงค์ของ
กระบวนวิชาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
มุ่งเน้นการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นหลัก ส าหรับในกรณีของการท าโครงงานวิจัยย่อย 
ร่วมกับสถานประกอบการนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการมี
ความประสงค์ที่จะท าโครงการวิจัยย่อยหรือไม่ โดยทาง
สาขาวิชาจะด าเนินการประสานงาน เตรียมความพร้อม 
และฝึกทักษะให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ใกล้เคียงกับการท าโครงานวิจัยต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร. เถวียน วิทยา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต  (สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ) มี ความ
เหมาะสม ทั้งในกรณีของจ านวนหน่วยกิตตลอดทั้ง

 
การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  3 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ในกรณีของหมวดวิชาเฉพาะ และ วิชาเอกบังคับที่
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตร กระบวนวิชาในหมวดวิชาบังคับ กระบวนวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะ และการจัดการรูปแบบการศึกษาทั้ง 
2 การศึกษาได้แก่ แผนปกติ ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท า
โครงงานวิจัย และ แผนสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่
เลือกฝึกสหกิจศึกษา อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุติมี
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. กระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะค่อนข้าง
สมบูรณ์และสอดคล้องกับเป้าประสงค์หรือคุณลักษณะ
ของบัณฑิต อย่างไรก็ตามอาจมีบางรายวิชาที่อาจจ าเป็น
ส าหรับหลักสูตรและบัณฑิตอาจต้องน าไปใช้ในการทา
งาน คือ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
ระบบการผลิต ระบบคุณภาพ รวมถึง ส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ระบบการขนส่ง     

2. กระบวนวิชาเอกบังคับที่ควรปรับเปลี่ยนนั้น
ควรคัดเลือกเพิ่มเติมรายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทกับ
เทคโนโลยีหรือเพิ่มเติมรายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทกับ
เทคโนโลยี  value chain เป็นต้น หรือ การก าหนด
รายวิชาบังคับที่มีความเฉพาะหรือสร้างอัตตลักษณ์ให้กับ
หลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรบบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ 

เก่ียวข้องกับรายวิชาที่เก่ียวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
ระบบการผลิต ระบบคุณภาพ รวมถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการขนส่ ง  และ value chain คณ ะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรมีความคิด เห็นว่า หัวข้อดังกล่าวมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง และ ทางสาขาวิชาได้ท า
การสอนสอดแทรกไว้ในหัวข้อการเรียนการสอนในวิชาเอก
บังคับ 2 กระบวนวิชา ได้แก่  กระบวนวิชา 603371: 
การตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  (Marketing in 
Packaging industry) และ กระบวนวิชา 603471: การ

จั ด ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ร จุ  (Packaging Process 
Management) 

2. ในกรณีของการสร้างอัตตลักษณ์ให้กับหลักสูตรที่
แตกต่างจากหลักสูตรบบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ พบว่า หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ) มี
ความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆที่มีความใกล้เคียงกัน โดย
หลักสูตรมุ่ งเน้ นการเรียนการสอนการใช้ประโยชน์         
พอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และ 
เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรน ามาพัฒนาสมบัติของวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าวถูกสอดแทรกไว้ในหัวข้อของ
กระบวนวิชาต่างๆ ได้แก่ กระบวนวิชา 603322: วัสดุ
ธรรมชาติเพื่อการบรรจุ กระบวนวิชา (Natural Materials 
for Packaging) 603423: พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับวัสดุ
บ รรจุ ภั ณ ฑ์  (Biopolymer for Packaging Materials) 
กระบวนวิชา 603424: วัสดุเชิงประกอบส าหรับเทคโนโลยี
ก า ร บ ร ร จุ  (Composite Materials for Packaging 
Technology)และ กระบวนวิชา 603425: นาโนเทคโนโลยี
ส าหรับบรรจุภัณฑ์ (Nano Technology for Packaging) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตตลอดทั้ ง
หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด และเห็นด้วยกับการ
จัดการกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ รวมถึงการจัดรูปแบบ
แผนการศึกษาเป็นแผนการศึกษา ได้แก่ แผนปกติ 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าโครงงานวิจัย และ แผนสหกิจ
ศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกสหกิจศึกษา อย่างไรก็
ตามผู้ทรงคุณวุติมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น สามารถ

 
การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  4 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ในกรณีของกระบวนวิชาภาษาอังกฤษในหมวด
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ในกลุ่ม
วิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ เรียนรู้  (Learner 
Person) ในกรณ๊ของกระบวนวิชาด้านทักษะทางภาษา 
( Language Literacy) จ า น ว น  12 ห น่ ว ย กิ ต 
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
สรุปได้ดังนี้ 

1. เสนอแนะให้ปรับลดหน่วยกิตในส่วนกระบวน
วิชาด้านทักษะทางภาษา (Language Literacy) ซึ่งเป็น
รายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีถึง 12 หน่วย
กิต  โดยควรมุ่ ง เน้ นการเรียนการสอนที่ เกี่ ย วกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนไม่มี 

2. เห็นควรเพิ่มเติมกระบวนวิชาหรือท าการเรียน
การสอนทดแทนกระบวนวิชา  principle of food 
processing and preservation ถูกยกเลิก เนื่องจาก
เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหารมีเอกลักษณ์
และ requirement ที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ 
น่าจะเป็นทักษะที่นักศึกษาหลักสูตรฯ พึงมีเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเพื่อการท างานหลังจบการศึกษาในยคุ
นิวนอร์มอล 

3. เสนอให้มีรายวิชาที่เกียวกับการจัดการขยะ
บรรจุภัณฑ์ (waste management) เนื่องจากบรรจุ
ภัณฑ์ที่หมดหน้าที่แลว้เป็นขยะที่ต้องจัดการทั้งสิน้ อาจมี
การเชื่อมโยง degradation of packaging materials 
และ sustainability 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขอชี้แจ้งว่ากระบวนวิชา
ดังกล่าวไม่สามารถปรับลดได้เนื่องจากถูกก าหนดไว้เป็น
ก ร ะ บ ว น วิ ช า บั ง คั บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะเป็นผู้จัดสอบการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่ อคัดแยก
นักศึกษาตามทักษะภาษาอังกฤษ และ ท าการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามคะแนนที่
นักศึกษาสอบได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรได้เพิ่มเติมทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุบรรจุภัณฑ์  ที่ทันสมัยจาก
วิชาเอกเลือกได้แก่ กระบวนวิชาหัวข้อเลือกสรรทาง
เทคโนโลยีการบรรจุ1 2 และ 3 (Selected Topic in 
Packaging Technology 1, 2 and 3) .ในกระบวนวิชา 
603494, 603495 และ 603496 ตามล าดับ 

2. ในกรณี ของกระบวนวิชา  principle of food 
processing and preservation ถูกยกเลิก คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
เนื่องจากเทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหารมี
เอกลักษณ์ และ ความต้องการที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ โดยได้ท าสอนทดแทนในวิชาเอกบังคับ กระบวนวิชา 
603465: บรรจุภัณฑ์อาหาร (Packaging for Food) 

3. ในกรณีของของข้อเสนอให้เพิ่มกระบวนวิชาด้าน
การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ (waste management) หัวข้อ
ดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในกระบวนวิชา 603471: การจัดการ
กระบวนการบรรจุ (Packaging Process Management) 

 อาจารย์มยุรี ภาคล าเจียก 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตตลอดทั้ ง
หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด และเห็นด้วยกับการ
จัดการกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ รวมถึงการจัดรูปแบบ
แผนการศึกษาเป็นแผนการศึกษา ได้แก่ แผนปกติ 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าโครงงานวิจัย และ แผนสหกิจ
ศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ เลือกฝึกสหกิจศึกษา โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุติมีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  5 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ในกรณีของเนื้อหาด้าน Sustainable packaging 
design หัวข้อดั งกล่าวจะถูกบรรจุ ไว้ ในกระบวนวิชา 
603453: การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 (Packaging Design 
2) 

2. ในเนื้อหาในเชิงธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
เช่น Packaging Economics ได้ท าการสอนไว้ในวิชาเอก
บั งคั บ  ได้ แก่  ก ระบ วน วิ ช า  603371: การต ลาด ใน
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
1. ค ว ร เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ ห า ด้ า น  Sustainable 

packaging design อ า จ จ ะ ส อ ด แ ท รก ไป ใน วิ ช า 
Packaging Design 2 โดยสอนหลังจากที่ นักศึกษาได้
เรียนวิขารูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทแล้ว 
เพราะเป็นเรื่องที่ สาคัญ ในการตอบสนองต่อ BCG 
Economy Model ของประเทศไทย 

2. ค ว ร เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ ห า ใน เชิ ง ธุ ร กิ จ ด้ า น
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น Packaging Economics 
ซึ่งเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุน
บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท แนวทางการลดต้นทุน การ
วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนเครื่องบรรจุ เป็นต้น 

อุ ต ส าห ก รรม บ รรจุ ภั ณ ฑ์  (Marketing in Packaging 
industry) แ ล ะ  ก ระบ วน วิ ช า  603471: ก ารจั ด ก า ร
กระบวนการบรรจุ (Packaging Process Management) 
 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสภุา ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จะขอปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชา 603231 ให้
หัวข้อสอนสัมพันธ์กันและปรับให้สอดคล้องกับสถานะการปัจจุบันและมีความทันสมัย 

ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ด าเนินการปรับปรุงตามแบบ OBE ส่งให้งานการศึกษาเพ่ือน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ต่อไป 
 5.2 ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสภุา ขอพิจารณาปรับโครงสร้าง และแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
ในโครงสร้างหลักสูตร 
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาดังนี้ 
603322 พอลิเมอร์ชีวภาพส าหรับการบรรจุ 3 หน่วยกิต 

603324 วัสดุบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและการทดสอบขั้นสูง 3 หน่วยกิต 

603325 พอลิเมอร์ขั้นสูงส าหรับการบรรจุ  3 หน่วยกิต 

603732 เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุและวัสดุชีวภาพ 3 หน่วยกิต 

603733 พลศาสตร์การบรรจุขั้นสูง 3 หน่วยกิต 

603341 บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง 3 หน่วยกิต 

603342 การเคลื่อนที่ของสารผ่านบรรจุภัณฑ์และการประเมินอายุการเก็บ 3 หน่วยกิต 

603343 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร 3 หน่วยกิต 

603751 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 

603363 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ข้ันสูง  3 หน่วยกิต 

203775 การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์     3 หน่วยกิต 
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203776 วัสดุผสมพอลิเมอร์   3 หน่วยกิต 

203828 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์   3 หน่วยกิต 

203829 สมบัติของพอลิเมอร์และการทดสอบ 3 หน่วยกิต 

209783 การน าพลาสติกมาใช้ใหม่ 3 หน่วยกิต 

210731 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน 3 หน่วยกิต 

210732 ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน 1 หน่วยกิต 

255750 การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 หน่วยกิต 

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาดังนี้  
203775 การหาลักษณะเฉพาะและสมบตัิของพอลิเมอร์     3 หน่วยกิต 

203776 วัสดุผสมพอลิเมอร์   3 หน่วยกิต 

203828 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์   3 หน่วยกิต 

203829 สมบัติของพอลิเมอร์และการทดสอบ 3 หน่วยกิต 

209783 การน าพลาสติกมาใช้ใหม่ 3 หน่วยกิต 

210731 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน 3 หน่วยกิต 

210732 ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์อิเลก็ตรอน 1 หน่วยกิต 

255750 การจัดการนวัตกรรมและการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 หน่วยกิต 

ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

603311 การวางแผนการทดลองส าหรับ
เทคโนโลยีการบรรจุและวสัดุ
ชีวภาพ 

3 603892 สัมมนา 2 1 

603731 เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ 

3 603895 การศึกษาแบบอิสระทางดา้น
เทคโนโลยีการบรรจุและวสัดุ
ชีวภาพ 

3 

603891 สัมมนา 1 1  เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  
ให้เลือกกระบวนวิชาเลือก 2 วิชาจาก ข้อ 
1.1.2 และ 1.2.2 

6 ให้เลือกกระบวนวิชาเลือก 3 วิชาจากข้อ 
1.1.2 และ 1.2.2 

9 

 รวม 13  รวม 13 

ภาคเรียนที่ 1 ให้เลือกกระบวนวิชาเลือก 2 วิชาจากข้อ 1.1.2   และ 1.2.2 จ านวน 6 หนว่ยกิต  
ภาคเรียนที่ 2 ให้เลือกกระบวนวิชาเลือก 3 วิชาจากข้อ 1.1.2 และ 1.2.2 จ านวน 9 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 





รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 4 ตุลาคม 2564  

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา   กรรมการ 
3. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ 
4. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย             กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
9. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
11. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  14.30  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้ผ่าน
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 งานการศึกษาน าส่งไปยังส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 1.2 เงินบริจาคเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จ านวน 
14,200 บาท ผู้บริจาคเงิน นายวทัญญู แสนโภชน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ รหัส 50131..รุ่นที่ 9 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  
 1.3 โครงการกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565  
  1. โครงการกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ งบประมาณ 218,000 บาท จัดสรรเป็นโครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์แต่ละสาขา จ านวน 20,000 บาท (เป็นค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุอื่น)  และโครงการ
สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มนักศึกษารวมทุกสาขา จ านวน 90,000 บาท (240 บาท แบ่งตามจ านวนหัว
นักศึกษาแต่ละสาขา)  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 การติดตามผล  
วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เครื่องมือ : แบบประเมิน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
  2. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร งบประมาณ 
280,000 บาท แบ่งเป็นโครงการย่อย 3 โครงการดังนี้ 
  1. ตอบปัญหาของสาขาวิชา BIOT, FoSTAT, Food Innopolis และอ่ืนๆ  
                        จ านวน 156,000 บาท (ของสาขา Biot สาขา FST และสาขา PDT) 
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                     2. โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest  
                           จ านวน 44,000 บาทของสาขา PDT  
  3. โครงการเตรียมความพร้อม “ปั้นดินให้เป็นดาว ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการออกแบบ 
                         บรรจุภณัฑ์”  จ านวน 80,000 บาท (ของสาขา PKT)     

      ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รางวัลที่ได้รับอย่างน้อย 1 รางวัล 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ  

    ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
                          ผลลัพธ์ของโครงการ : - นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ จาก 

        การแข่งขัน 
                 - นักศึกษารู้จัการแก้ปัญหาและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 

        ตลอดจนได้มีประสบการ์ในการแข่งขันประกวดนวัตกรรม 
        ผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์และได้เรียนรู้เทคโนโลยี   
        การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม 

การติดตามผล วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจองค์ความรู้จากแบบประเมิน  
    เครื่องมือ : แบบสอบถาม หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม                

ผศ. ดร. สุฐพัศ ค าไทย แจ้งในที่ประชุมว่ามีก าหนดน านักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวด THAILAND LEAGUE 2021 ปั้นฝันและไอเดีย สู่โลกธุรกิจ Startup  ชื่อผลงาน “บรรจุภัณฑ์ฟิล์มกิน
ได้ SK film” ก าหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อ. ดร.เปรม ทองชัย แจ้งในที่ประชุมว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เข้าร่วม
กิจกรรมประกวดด้วย 

ผศ. ดร.สุฐพัศ ค าไทย ได้แจ้งข้อมูล KPI จะนับได้เฉพาะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เท่านั้น 
 
วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสาขาวิชา วันที่ 13 กันยายน 2564   
  -ที่ประชุมรับรอง- 
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ ข้อ 5.3 ที่ประชุมพิจารณาให้ปรับหัวข้อสอนกระบวนวิชา 603895 ดังนี้ 
1. บทน า 
2. สืบค้นข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบรรจุ และข้อมูลนวัตกรรมสมัยใหม่ 
3. รายงานข้อมูลนวัตกรรมที่ทันสมัยเชิงลึก 
4. การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
5. การจัดการข้อมูลเพ่ือน าเสนอ 
6. การน าเสนอแนวคิดเนเชิงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานวิจัย 
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วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นประจ าสาขาวิชา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นประจ าคณะ ปี
การศึกษา 2564 ที่ประชุมได้เสนอชื่อนางสาวอัญชณา รุจิวัฒนพงศ์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษา
ดีเด่นประจ าคณะฯ 
 4.2 การพิจารณาเกณฑ์คะแนนวิชาสหกิจศึกษา 603498 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ผศ.ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ แจ้งเกณฑ์คะแนนประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นเกณฑ์ประเมินส่วน
สถานประกอบการ 50 %  และส่วนจองสาขาวิชา 50% (อิงตามคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โดยขอในที่ประชุมช่วยพิจารณาคะแนนประเมินส่วนของสถานประกอบการ และส่วนของสาขาวิชาด้วย 
รายละเอียดดังแนบ 

 
 
หลังเสร็จสิ้นการฝึกสหกิจศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 การน าเสนอ 10 นาที 
ตอบค าถามและสัมภาษณ์ 15 นาที ค่าคะแนนผ่าน  S = 70% 

- ผลการประเมินอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่  4  
สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 





รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 29 ตุลาคม 2564  

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. อ. ดร.เปรม   ทองชัย  ประธานกรรมการ 
2. รศ. ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ   กรรมการ 
3. รศ. ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา  กรรมการ 
4. ผศ. ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ 
5. ผศ. ดร.สุฐพัศ    ค าไทย   กรรมการ 
6. ผศ. ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ 
7. อ. ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
8. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
9. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
11. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. รศ. ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  
เริ่มประชุมในเวลา  09.00  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ได้รับแจ้งจาก ผศ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิช ว่าโครงการ Smart Lecture มี 2 โครงการย่อย 
   1.1.1 Coaching (การสอนแบบ Active Learning และ การสอน Online การผลิตสื่อ 

ทันสมัย) เป็นการอบรมจัดให้กับคณาจารย์ (35,000 บาท) 
1.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ 21th Century  

ให้สาขาวิชาละ 1 กระบวนวิชา (42,000 บาท /6 วิชา สาขาวิชาละ 7,000 บาท : 2 กระบวนวิชา) 
หลังเสร็จสิ้นโครงการให้น าเสนอ KM 
1.2 นางสาวอัญชนา รุจิวัฒนพงศ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นประจ าสาขาวิชา ปีการศึกษา 
2564 
1.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัล popular vote ประกวด 

THAILAND LEAGUE 2021 ปั้นฝันและไอเดีย สู่โลกธุรกิจ Startup  ชื่อผลงาน “บรรจุภัณฑ์ฟิล์มกินได้ SK 
film”  
วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 1 รับรองรายงานการประชุม วันที่ 4 ตุลาคม  2564   
  -ที่ประชุมรับรอง- 
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วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 วาระท่ี 1 ข้อ 1.2 เงินบริจาคเพ่ือจัดซื้อวัสดุ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จ านวน 14,200 บาท ที่ประชุม
เสนอให้ซื้อเครื่องปรินส์เตอร์เลเชอร์ ไว้ที่ห้องพักนักศึกษา 
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 พิจารณาตัดเกรดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี จ านวน 15 กระบวนวิชา 
และระดับปริญญาโท 7 กระบวนวิชา โดยตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ส่วนกระบวนวิชา 603332 ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาปรับคะแนนโดยวิธีตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม และกระบวนวิชา 603453 
อาจารย์ผู้สอนยังด าเนินการยังไม่เสร็จสิ้น 
 การพิจารณาล าดับขั้นวิชา 603332 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ผู้สอนน าเสนอท่ีประชุมสาขาวิชา วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดังนี้ ผู้สอนได้ประกาศเกณฑ์การพิจารณาล าดับขั้นที่
ได้ระบุในประมวลกระบวนวิชา  ให้กับนักศึกษาทราบตั้งแต่ในวันเข้าชั้นเรียนครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้  
A = 80.00-100  B+ = 75.00-79.99 B = 70.00-74.99   C+ = 65.00-69.99 
C = 60.00-64.99 D+ = 55.00-59.99   D = 50.00-54.99 F = 0.00-49.99  
  
 ส าหรับการพิจารณาล าดับขั้น ผู้สอนได้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาล าดับขั้นตามเกณฑ์ โดยมีการปรับ
ลดพิจารณาล าดับขั้น F จากที่เคยประกาศแจ้งนักศึกษาในวันเข้าชั้นเรียนครั้งแรก จากน้อยกว่า 50.00 คะแนน 
ได้ล าดับขั้น F เปลี่ยนเป็น น้อยกว่า 45.00 คะแนน ได้ล าดับขั้น F    การปรับนี้เป็นการลดเกณฑ์ในการตัด
ล าดับขั้นลงไป 1 ประจุ และมีช่วงห่างคะแนนที่กว้างที่สุดของนักศึกษาที่ได้คะแนนน้อยกว่า 50.00 คะแนนใน
การลดเกณฑ์คะแนนลง โดยมีจ านวนนักศึกษาได้ล าดับขั้นต่างๆ ดังนี้  

ล าดับขั้น จ านวนนักศึกษา (คน) 
B+ 6 
B 5 

C+ 11 
C 5 

D+  13 
D (คะแนน 45.00-54.99) 11  

F (คะแนน 0-44.99) 11  
(นักศึกษาได้ล าดับขั้นขยับขึ้นจากเกณฑ์ประกาศ ได้

ล าดับขั้น D เพ่ิมข้ึน 4 คน) 
   

4.2 พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การผสมแบบเกิดปฏิกิริยาของพอลิแลคติกแอซิดผสมยาง
อีพ็อกซิไดซ์และไคโตซาน (Reactive blending of poly(lactic acid) epoxidized natural rubber and 
chitosan) ของ นางสาวธิดารัตน์ กันธิยะ  
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-ทีป่ระชุมขอนัดหมายการประชุมต่อในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
เป็นต้นไป  

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 รายงานการขอซื้อขอจ้าง ให้ตรวจสอบสินค้าก่อนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะว่าได้ระบุผลิตใน
ประเทศ (Made in Thailand) หากไม่ได้ระบุ Made in Thailand หรือไม่ได้ผลิตในประเทศ ให้บริษัท/ร้านค้า
ระบุ ในใบเสนอราคามาด้วย และใบ รร.2 ที่ประชุมเสนอให้ท าประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ และก าหนดวัน
ส่งใบเสร็จรับเงิน 

5.2 ขอแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ด าเนินการจัดท า มคอ.3 แบบ OBE ทุกกระบวนวิชา 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  
 

         
                                                       (นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์)      
                                           ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
   
                                      (อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย)  

                 รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา   
                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

øć÷ÜćîÖćøðøąßčöÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝč 

üĆîìĊęǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰ����ǰ 

Zoom Meeting 

ñĎšđ×šćðøąßčö   

1. øý�ǰéø�óøßĆ÷  øćßêîąóĆîíčŤ  ðøąíćîÖøøöÖćø 

2. øý�ǰéø�đÝĉö×üĆâ  ÿĆÜ×Ťÿčüøøè   ÖøøöÖćø 

3. øý�ǰéø�ÿčìíĉøćǰǰ  ÿčìíÿčõć  ÖøøöÖćø 

4. ñý�ǰéø�úĉîéćǰ  ëĉøõĆìøóĆîíŤ  ÖøøöÖćø 

5. ñý�ǰéø�ÿčåóĆýǰǰ  ÙĞćĕì÷   ÖøøöÖćø 

6. ñý�ǰéø�ÖĉêêĉýĆÖéĉĝ  ÝĆîìîÿÖčúüÜýŤ  ÖøøöÖćø 

7. Ă�ǰéø�đðøö   ìĂÜßĆ÷   ÖøøöÖćø 

8. Ă�éø�ýøĉîìøŤìĉó÷Ť  íîĆÙÛđýøèĊ  ÖøøöÖćø 

9. îć÷üøóÜþŤǰ   ìĆïøĆêîŤ   ÖøøöÖćø 

10. îćÜÿćüüúĆ÷úĆÖþèŤ  ĒĀúÜÙĞć   ÖøøöÖćø 

���ǰîćÜÿčéćúĆÖþèŤ  óčìíüÜýŤ   đú×ćîčÖćø 

 

ñĎšĕöŠđ×šćðøąßčö 

 - 

đøĉęöðøąßčöĔîđüúćǰǰ13��0ǰǰî. 

 ðøąíćîÖúŠćüđðŗéðøąßčöĒúąéĞćđîĉîÖćøðøąßčöêćöøąđïĊ÷ïüćøąéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

üćøąìĊę 1 đøČęĂÜĒÝšÜđóČęĂìøćï 

   - 

üćøąìĊę  �   đøČęĂÜøĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčö 

 ǰǰǰǰǰǰǰǰ- 

üćøąìĊę  � ǰđøČęĂÜÿČïđîČęĂÜ 

 ���ǰÿČïđîČęĂÜÝćÖÖćøðøąßčöóĉÝćøèćêĆéđÖøéǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰđöČęĂüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ����ǰ 

 -ǰÖøąïüîüĉßćǰ������ǰóĉÝćøèćêĆéđÖøéĒïïĂĉÜđÖèæŤ 

 -ǰÖøąïüîüĉßćǰ������ǰĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîĕöŠđĀĘîéšü÷ÖĆï×šĂđÿîĂĒîąìĊęðøąßčöÿć×ćüĉßćđöČęĂüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ

����ǰ×ĂìĊęðøąßčöóĉÝćøèćĔĀöŠǰøý�éø�óøßĆ÷ǰøćßêîąóĆîíčŤǰđÿîĂĒîąĔĀšêĆéĒïïĂĉÜÖúčŠöǰs��� SD ǰêĆéêćööćêøåćî 

×ĂÜÿëĉêĉǰǰñĎšÿĂîĕéšîĞćđÿîĂìĊęðøąßčöĕéšðøĆïđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîǰēé÷÷ĆÜÙÜđðŨîđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚî

ĒïïĂĉÜđÖèæŤǰĒêŠðøĆïĔĀšÙąĒîîĔîÖćøóĉÝćèćúĞćéĆï×ĆĚîđðŨîđú×ÝĞćîüîđêĘöǰñúÖćøðøĆïéĆÜÖúŠćüöĊÝĞćîüîîĆÖýċÖþć 

ĕéšúĞćéĆï×ĆĚîǰêŠćÜėǰéĆÜîĊĚǰ 

úĞćéĆï×ĆĚî ÝĞćîüîîĆÖýċÖþćǰ(Ùî
 

B+ (ÙąĒîîǰ75-79) � 

B 	ÙąĒîîǰ70-74)   � 

C+ 	ÙąĒîîǰ65-69) ��ǰ(îĆÖýċÖþćĕéšúĞćéĆï×ĆĚîìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖǰC đðŨîǰC+ǰ�ǰÙî
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C 	ÙąĒîîǰ60-64) � ǰ(îĆÖýċÖþćĕéšúĞćéĆï×ĆĚîìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖǰD+ đðŨîǰCǰ�ǰÙî
 

D+ 	ÙąĒîîǰ55-59)   ��ǰ(îĆÖýċÖþćĕéšúĞćéĆï×ĆĚîìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖǰD đðŨîǰD+ǰ�ǰÙî
 

D 	ÙąĒîîǰ45-54) �� (îĆÖýċÖþćĕéšúĞćéĆï×ĆĚîìĊęđóĉęö×ċĚîÝćÖǰF đðŨîǰDǰ�ǰÙî
 

F (<45) �� (îĆÖýċÖþćĕéšúĞćéĆï×ĆĚî×÷Ćï×ċĚîđðŨîǰDǰ1 ÙîǰÝćÖđÖèæŤ

ìĊęóĉÝćøèćđöČęĂüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ2564 ēé÷îĆÖýċÖþćĕéš

úĞćéĆï×ĆĚî×÷Ćï×ċĚîÝćÖđÖèæŤðøąÖćýǰĕéšúĞćéĆï×ĆĚîǰDǰ

đóĉęö×ċĚîìĆĚÜĀöéǰ�ǰÙî
 

 

 ñĎšÿĂîđÿîĂìĊęðøąßčö÷ĆÜÙÜĔĀšóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîĒïïĂĉÜđÖèæŤǰǰēé÷ĕéšðøĆïÙąĒîîĔîÖćøóĉÝćøèć

úĞćéĆï×ĆĚîđöČęĂüĆîìĊęðøąßčöüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ2564 ĔĀšđðŨîđú×ÝĞćîüîđêĘöĔîÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîǰǰēé÷öĊđĀêčñú

éĆÜîĊĚǰ 

1. ÖćøÿĂïÖúćÜõćÙǰ(3�ǰÙąĒîî
ǰìĞćÖćøÿĂïĒïïǰopen book ĒúąĔßšÿČęĂĂĂîĕúîŤĔéÖĘĕéšĔîÖćøĀć

ÙĞćêĂï 

2. ÖćøÿĂï÷ŠĂ÷ǰ(3 ÙøĆĚÜǰ��ǰÙąĒîî
ǰàċęÜÖćøÿĂï÷ŠĂ÷ǰ�ǰÙøĆĚÜǰđðŨîĒïïǰopen book ĒúąĔßšÿČęĂĂĂîĕúîŤ

ĔéÖĘĕéšĔîÖćøĀćÙĞćêĂïǰĒúąÖćøÿĂï÷ŠĂ÷ĂĊÖǰ�ǰÙøĆĚÜđðŨîĒïïǰclose book  

3. ÖćøÿĂïðúć÷õćÙǰ(3�ǰÙąĒîî
ǰđðŨîÖćøÿĂïĒïïǰclose book 

 ìĆĚÜîĊĚĔîÖćøÿĂïüĉßćǰ������ǰ ĔîõćÙÖćøýċÖþćìĊęǰ �ǰðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰöĊÖćøÿĂïĒïïǰopen book 

ĒúąîĆÖýċÖþćÿćöćøëĔßšĒĀúŠÜĂĂîĕúîŤĔîÖćøÿČïÙšîÙĞćêĂïĕéšîĆĚîǰ đðŨîÖćøúéĀ÷ŠĂîöćêøåćîĔîÖćøÿĂïÝćÖ

ÖćøđøĊ÷îǰonsite ðÖêĉĔĀšĂ÷ĎŠĒúšüǰ öĉĕéšĔßšđÖèæŤĔîÖćøÿĂïđìĊ÷ïđìŠćÖĆïÖćøÿĂïĔîÖćøđøĊ÷îĒïïǰ onsite ðÖêĉǰ

øüöìĆĚÜĔîÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîĒïïĂĉÜđÖèæŤîĊĚ÷ĆÜöĊÖćøúéĀ÷ŠĂîđÖèæŤĔĀšÝćÖđéĉöēé÷úéĀ÷ŠĂîđÖèæŤđðŨîǰ F < 

�� ĒúąöĊÖćøÖĞćĀîéĔßšÙąĒîîĔîÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîđðŨîđú×ÝĞćîüîđêĘöĒìîÖćøĔßšđú×ìýîĉ÷öǰ àċęÜìĆĚÜ

üĉíĊÖćøÿĂïĒúąđÖèæŤÙąĒîîĔîÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîĒïïĂĉÜđÖèæŤîĊĚǰĕéšöĊÖćøúéĀ÷ŠĂîĔĀšĒúšüĂ÷ŠćÜöćÖ 

 îĂÖÝćÖîĊĚĔîÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîĒïïĂĉÜÖúčŠöǰs��� SD ǰēé÷ÙąĒîîîšĂ÷ÖüŠćǰ�����ǰĕéšúĞćéĆï×ĆĚîǰFǰàċęÜ

úéĀ÷ŠĂîÝćÖđÖèæŤÙąĒîîðøąÖćýĕðǰ�����ǰÙąĒîîǰ(< 50.00 = F
ǰĒúąëšćîĆïßŠüÜÙąĒîîîĊĚǰđðŨîÖćøúéÙąĒîî

ĔîÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîǰF úÜĕðǰ�ǰðøąÝčǰ	ĔîÖćøĒïŠÜßŠüÜÙąĒîîĒïïĂĉÜđÖèæŤǰßŠüÜđÖøéúąǰ�ǰÙąĒîî
ǰĒúąĔîÖćø

óĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîĒïïǰĒïïĂĉÜÖúčŠöǰöĊîĆÖýċÖþćìĊęÝąđðúĊę÷îúĞćéĆï×ĆĚîÝćÖǰD+ đðŨîǰC+ àċęÜđðŨîÖćøđðúĊę÷îøąéĆï×ĂÜ

úĞćéĆï×ċĚîĕðǰ�ǰðøąÝčǰđðŨîÖćø×÷ĆïúĞćéĆï×ĆĚîÝćÖǰD+ àċęÜöĊÙüćöĀöć÷üŠćǰĂŠĂîǰ(poor) ĕðđðŨîúĞćéĆï×ĆĚîǰC+ àċęÜöĊ

ÙüćöĀöć÷üŠćǰéĊóĂĔßšǰ(fairly good
ǰēé÷ĂĉÜÙüćöĀöć÷×ĂÜúĞćéĆï×ĆĚîêćö×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰüŠćéšü÷

ÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰó�ý�ǰ����ǰéĆÜîĆĚîñĎšÿĂîÝċÜđÿîĂÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîĔĀšđðŨîĒïïĂĉÜđÖèæŤǰĒêŠúé

ÙąĒîî×ĂÜúĞćéĆï×ĆĚîǰF đðŨîĔĀšîšĂ÷ÖüŠćǰ��ǰÙąĒîîǰĒúąÙąĒîîĔßšđú×ÝĞćîüîđêĘöĔîÖćøóĉÝćøèćúĞćéĆï×ĆĚîìĆĚÜĀöé 

öêĉìĊęðøąßčö×ĂÜÿć×ćüĉßćđÿîĂĔĀšêĆéĒïïĂĉÜÖúčŠöǰs��� SD ǰêĆéêćööćêøåćî×ĂÜÿëĉêĉ 

 ���ǰÿČïđîČęĂÜÝćÖÖćøðøąßčöĀĆü×šĂēÙøÜøŠćÜüĉì÷ćîĉóîíŤǰđøČęĂÜǰÖćøñÿöĒïïđÖĉéðäĉÖĉøĉ÷ć×ĂÜóĂúĉĒúÙêĉÖ

ĒĂàĉéñÿö÷ćÜĂĊóĘĂÖàĉĕéàŤĒúąĕÙēêàćî (Reactive blending of poly(lactic acid) epoxidized  

natural rubber and chitosan) ×ĂÜîćÜÿćüíĉéćøĆêîŤǰÖĆîíĉ÷ąǰ 
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ìĊęðøąßčöđÿîĂĒîąĔĀšÝĆéìĞćêćøćÜÿøčð×šĂđÿîĂĒîą×šĂÙĉéđĀĘîÝćÖÙèąÖøøöÖćøïĆèæĉêýċÖþć

ÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝč ĒúąĒÖšĕ×êćö×šĂđÿîĂĒîąǰĀćÖéĞćđîĉîÖćøđÿøĘÝĒúšüĔĀšÿŠÜĂĊđöúŤĔĀšÙèąÖøøöÖćø

ìčÖÙî 

 

 üćøąìĊęǰ�ǰđøČęĂÜĂČęîėǰ	ëšćöĊ
 

 ǰ���ǰÖćøÝĆéĒïŠÜÖúčŠöĔĀšîĆÖýċÖþćēÙøÜÖćøüĉÝĆ÷�ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰǰĔßšĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøéĆÜîĊĚ 

ĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćø ÝĞćîüîîĆÖýċÖþć ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćēÙøÜÜćîüĉÝĆ÷ 

�-��� � øý�éø�đÝĉö×üĆâǰÿĆÜ×Ťÿčüøøè 

�-��� � Ă�éø�đðøöìĂÜßĆ÷ 

 � ñý�éø�úĉîéćǰëĉøõĆìøóĆîíŤ 

 � ñý�éø�ÿčìíĉøćǰÿčìíÿčõć 

�-��� � øý�éø�óøßĆ÷ǰøćßêîąóĆîíčŤ 

 � Ă�éø�ýøĉîìøŤìĉó÷ŤǰíîĆÙÛđýøèĊ 

 � ñý�éø�ÖĉêêĉýĆÖéĉĝǰÝĆîìîÿÖčúüÜýŤ 

�-��� � ñý�éø�ÿčåóĆýǰÙĞćĕì÷ 

�-��� � Ă�éø�đðøöìĂÜßĆ÷ 

 � Ă�éø�ýøĉîìøŤìĉó÷ŤǰíîĆÙÛđýøèĊ 

 

���ǰîĆÖýċÖþćìĊęöć×ĂóïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćĔĀšîĞćĔïøĆïøĂÜÖćøÞĊéüĆÙàĊîöćĒÿéÜéšü÷ 

���ǰ×ĂÙüćöøŠüööČĂĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìčÖìŠćîßŠü÷ĒÝšÜ×ĆĚîêĂîÖćøĔßšđÙøČęĂÜöČĂĔĀšúąđĂĊ÷éǰĒúąøĆÖþćÙüćö

ÿąĂćéđÙøČęĂÜöČĂĒúąĂčðÖøèŤĔîĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøéšü÷ 

 

đúĉÖðøąßčöđüúćǰǰ�����ǰî.  

                                                                                       

       
                                                          (îćÜÿčéćúĆÖþèŤǰǰóčìíüÜýŤ)ǰ ǰ  

                                   ñĎšïĆîìċÖÖćøðøąßčö 

 

 

   

                            	øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�óøßĆ÷ǰøćßêîąóĆîíčŤ
    

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšêøüÝøć÷ÜćîÖćøðøąßčö 



 

øć÷ÜćîÖćøðøąßčöÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝč 

üĆîìĊęǰ�ǰíĆîüćÙöǰ����ǰ 

Zoom Meeting 

ñĎšđ×šćðøąßčö   

1. øý�éø�óøßĆ÷   øćßêîąóĆîíčŤ  ðøąíćîÖøøöÖćø 

2. øý�ǰéø�đÝĉö×üĆâ  ÿĆÜ×Ťÿčüøøè   ÖøøöÖćø 

3. øý�ǰéø�ÿčìíĉøćǰǰ  ÿčìíÿčõć  ÖøøöÖćø 

4. ñý�éø�ÿčåóĆýǰǰ  ÙĞćĕì÷   ÖøøöÖćø 

5. ñý�éø�úĉîéćǰ  ëĉøõĆìøóĆîíŤ  ÖøøöÖćø 

6. ñý�ǰéø�ÖĉêêĉýĆÖéĉĝ  ÝĆîìîÿÖčúüÜýŤ  ÖøøöÖćø 

7. Ă�ǰéø�đðøö   ìĂÜßĆ÷   ÖøøöÖćø 

8. Ă�éø�ýøĉîìøŤìĉó÷Ť  íîĆÙÛđýøèĊ  ÖøøöÖćø 

9. îć÷üøóÜþŤǰ   ìĆïøĆêîŤ   ÖøøöÖćø 

10. îćÜÿćüüúĆ÷úĆÖþèŤ  ĒĀúÜÙĞć   ÖøøöÖćø 

���ǰîćÜÿčéćúĆÖþèŤ  óčìíüÜýŤ   đú×ćîčÖćø 

 

ñĎšĕöŠđ×šćðøąßčö 

 - 

đøĉęöðøąßčöĔîđüúćǰǰ����0ǰǰî. 

 ðøąíćîÖúŠćüđðŗéðøąßčöĒúąéĞćđîĉîÖćøðøąßčöêćöøąđïĊ÷ïüćøąéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

üćøąìĊę 1 đøČęĂÜĒÝšÜđóČęĂìøćï 

���ǰ×ĂĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊÖĆïǰñý�éø�ÿčìíĉøćǰÿčìíÿčõćǰĕéšøĆïêĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰøĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰ 

���ǰ×ĂĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊÖĆïǰñý�éø�ÿčåóĆýǰÙĞćĕì÷ǰñúÖćøðøąÖüéîüĆêÖøøö×šćüĕì÷ǰðŘǰ����ǰǰñúÜćî

ĶîüĆêÖøøöïøøÝčõĆèæŤ÷ŠĂ÷ÿúć÷ĕéšìćÜßĊüõćóĀŠüÜēàŠÖćøñúĉê×šćüǰ (Rice Supply Chain Biodegradable 

Packaging Innovation)ǰĕéšøĆïøćÜüĆúìĊęǰ�ǰĔîÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøöǰøĆïēúŠóøąøćßìćîÿöđéĘÝóøąÖîĉþåćíĉøćß

đÝšćÖøöÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰđ×šćøŠüöóĉíĊöĂïøćÜüĆúĔîüĆîìĊęǰ��ǰíĆîüćÙöǰ����ǰîĊĚ 

���ǰĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝčǰĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜǰó�ý�ǰ���� 

ĕéšñŠćîìĊęðøąßčöðøąÿćîÜćîüĉßćÖćøǰđöČęĂüĆîìĊęǰ��ǰóùýÝĉÖć÷îǰ����ǰ	öĊðøĆïĒÖšĕ×đúĘÖîšĂ÷
ǰ 

ĒúąĕéšîĞćÿŠÜÜćîÖćøýċÖþćǰđóČęĂóĉÝćøèćîĞćÿŠÜđ×šćìĊęðøąßčöǰÖïö�ǰêŠĂĕð 

���ǰ×ĂĒÝšÜÖĞćĀîéÖĉÝÖøøöìĞćïčâÙèąĂčêÿćĀÖøøöđÖþêøǰǰĒúąÖĊāćĂÖ�ÿĆöóĆîíŤǰðøąÝĞćðŘǰ2564ǰĔî

üĆîýčÖøŤìĊęǰ 17  íĆîüćÙöǰ2564 đüúćǰ08.30 î�ǰđðŨîêšîĕðǰèǰĂćÙćøēøÜðøąßčöÙèąĄ 

üćøąìĊę  �   đøČęĂÜøĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčö 

ǰ ���ǰÖćøøĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčöǰüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ���� ĒúąǰüĆîìĊęǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰ����ǰ 

ìĊęðøąßčö÷ĆÜĕöŠøĆïøĂÜÖćøðøąßčöüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ����ǰĒúąüĆîìĊęǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰ����ǰîĞćđ×šćìĊęðøąßčö

óĉÝćøèćÙøćüêŠĂĕð ìĆĚÜîĊĚǰĔĀšđóĉęöđêĉöĒÖšĕ×Ĕîøć÷ÜćîÖćøðøąßčöđöČęĂüĆîìĊęǰ��ǰêčúćÙöǰ����ǰéĆÜîĊĚ 

üćøąìĊęǰ�ǰđøČęĂÜĒÝšÜđóČęĂìøćï ×šĂǰ���ǰēÙøÜÖćøǰSmart LectureǰĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöéĆÜîĊĚ 
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�����ǰēÙøÜÖćøóĆçîćÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒïïǰActive Learning Ēúąǰ21th Centuryǰ 

ĔĀšÿć×ćüĉßćúąǰ�ǰÖøąïüîüĉßć 	�����ǰïćìǰ��ǰüĉßćǰÿć×ćüĉßćúąǰ����ǰïćì : 2 Öøąïüîüĉßć
 

ĀúĆÜđÿøĘÝÿĉĚîēÙøÜÖćøĔĀšîĞćđÿîĂǰKM   

ìĊęðøąßčö×ĂđÿîĂēÙøÜÖćøÖĉÝÖøøöêŠćÜėǰĔĀšñĎšøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćøéĞćđîĉîÖćøêćö×ĆĚîêĂî×ĂÜóĆÿéč�

ÖćøđÜĉîìĆĚÜĀöéǰĕöŠêšĂÜÖøąÝć÷ÜćîĔĀšñĎšðøąÿćîÜćîĒêŠúąÿć×ćǰǰēé÷đÿîĂĔĀšĀĆüĀîšćÿĞćîĆÖüĉßćóĉÝćøèć 

  

üćøąìĊę  � ǰđøČęĂÜÿČïđîČęĂÜ 

 ���ǰÿČïđîČęĂÜÝćÖüćøąÖćøðøąßčöđöČęĂüĆîìĊęǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰ����ǰüćøąĂČęîėǰ×šĂǰ���ǰîĆÖýċÖþćìĊęöć×Ă

óïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćĔĀšîĞćĔïøĆïøĂÜÖćøÞĊéüĆÙàĊîöćĒÿéÜéšü÷ǰìĊęðøąßčöđÿîĂĔĀšìĞćĒïïìéÿĂïĔĀšîĆÖýċÖþć

ÖøĂÖ×šĂöĎúÖćøÞĊéüĆÙàĊîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰĒúąßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰóøšĂöĒîïĀúĆÖåćîÖćøÞĊéüĆÙàĊî×ĂÜĀöĂóøšĂöéšü÷ǰ 

 ìĆĚÜîĊĚǰÿĞćîĆÖüĉßćĄǰĕéšéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćúĉĚÜÙŤÖøĂÖ×šĂöĎúÖćøÞĊéüĆÙàĊîǰĒúąĕéšðøąßćÿĆöóĆîíŤĔĀšîĆÖýċÖþć

đøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü 

 

üćøąìĊęǰ�ǰđøČęĂÜóĉÝćøèć 

4.1 óĉÝćøèćÖĞćĀîéêćøćÜÖćøðøąßčöÿć×ćüĉßćðøąÝĞćðŘǰ���� 

 

ÖĞćĀîéÖćøðøąßčöÿć×ćüĉßćǰðøąÝĞćðŘǰ���� éĆÜîĊĚ 

ÙøĆĚÜìĊę üĆîǰđéČĂîǰðŘ đüúć Āöć÷đĀêč 

� üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰöÖøćÙöǰ���� �����ǰ-�����  

   üĆîÝĆîìøŤìĊęǰ��ǰöÖøćÙöǰ����ǰÿĆöõćþèŤ

øĆïđ×šćǰð�ēìǰPKTǰ�����ǰî� 

� üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰÖčöõćóĆîíŤǰ���� �����ǰ-�����  

� üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰöĊîćÙöǰǰ���� �����ǰ-����� ÿĞćîĆÖüĉßćĄǰÖĞćĀîéêĆéđÖøéđìĂöǰ����ǰ

üĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ����ǰđüúćǰ�����ǰî� 

� üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰđöþć÷îǰǰ���� �����ǰ-�����  

� üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰóùþõćÙöǰǰ���� �����ǰ-����� ÿĆöõćþèŤøĆïđ×šćǰð�ēìǰPKTǰđüúćǰ����ǰî� 

� üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰöĉëčîć÷îǰǰ���� �����ǰ-����� ÿĞćîĆÖüĉßćĄǰÖĞćĀîéêĆéđÖøéđìĂöǰ����ǰ

üĆîìĊęǰ�ǰöĉëčîć÷îǰ����ǰđüúćǰ�����ǰî� 

� üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰÖøÖãćÙöǰǰ���� �����ǰ-�����  

8 üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰÿĉÜĀćÙöǰǰ���� �����ǰ-�����  

9 üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰÖĆî÷ć÷îǰǰ���� �����ǰ-�����  

10 üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰêčúćÙöǰǰ���� �����ǰ-�����  

11 üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰǰ���� �����ǰ-����� ÿĞćîĆÖüĉßćĄǰÖĞćĀîéêĆéđÖøéđìĂöǰ����ǰ

üĆîìĊęǰ�ǰóùýÝĉÖć÷îǰ����ǰđüúćǰ�����ǰî� 

12 üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰíĆîüćÙöǰǰ���� �����ǰ-�����  
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 4.2 éšü÷öêĉìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïĆèæĉêðøąÝĞćÙèąĄǰÙøĆĚÜìĊęǰ12/2564 đöČęĂüĆîìĊę 24ǰóùýÝĉÖć÷îǰ

����ǰ öĊöêĉĔĀšÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝčđÿîĂĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝčǰ

đ×šćðøąÖüéĀúĆÖÿĎêøéĊđéŠî×ĂÜïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ǰðŘÖćøýċÖþćǰ2564 (đÜĉîøćÜüĆúǰ50,000 ïćì
ǰēé÷ĔĀšÖøĂÖ

øć÷úąđĂĊ÷éĔîĒïïôĂøŤöǰÿŠÜ×šĂöĎúìćÜĂĊđöú swditrag.l@cmu.ac.th õć÷ĔîüĆîìĊęǰ15 íÙ�64  
ìĊęðøąßčöóĉÝćøèćĒúšü×ĂÙüćöøŠüööČĂĂćÝćø÷ŤÿŠÜ×šĂöĎúñúÜćîìćÜüĉßćÖćøǰñúÜćîêĊóĉöóŤǰ÷šĂîĀúĆÜǰ�ǰ

ðŘǰ	����-����
ǰÖćøĕéšøĆïÝéÿĉìíĉïĆêø×ĂÜĂćÝćø÷ŤĒúą×ĂÜîĆÖýċÖþćøąéĆïðøĉââćēìǰÿŠÜĔĀš ǰøĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰ

éø�ÿčìíĉøćǰÿčìíÿčõćǰìćÜĂĊđöúŤǰ 

 ���ǰÖćøóĉÝćøèćÖĞćĀîéÿĂïÿĆöõćþèŤøĆïđ×šćýċÖþćêŠĂøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþć

����ǰ	øĂïǰ�
ǰĒúąõćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰìĊęðøąßčöóĉÝćøèćĒúšüǰéĆÜîĊĚ 

õćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþć����ǰ	øĂïǰ�
ǰüĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ�ǰóùþõćÙöǰ����ǰđüúćǰ����ǰî�ǰđðŨîêšîĕðǰ 

õćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰÝąóĉÝćøèćÖĞćĀîéüĆîÿĆöõćþŤĂĊÖÙøĆĚÜĔîðøąßčöÙøćüêŠĂĕð 

 ���ǰđÿîĂđøČęĂÜǰÝĆéĀćÖúšĂÜüÜÝøðŗéǰêĉéĔîĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøßĆĚîǰ�ǰĀšĂÜǰ�-���ǰ 

       -ìĊęðøąßčö÷ĆÜĕöŠóĉÝćøèć-ǰ 

 

 üćøąìĊęǰ�ǰđøČęĂÜĂČęîėǰ	ëšćöĊ
 

 5.1 ēÙøÜÖćøïĎøèćÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰÖćøüĉÝĆ÷ǰĒúąÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćøøŠüöÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćø�

ĀîŠü÷Üćîõć÷îĂÖǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ����ǰÜïðøąöćèÿć×ćüĉßćúąǰ����ǰïćìǰöĊîĆÖýċÖþćēÙøÜÜćîüĉÝĆ÷

đ×šćøŠüöēÙøÜÖćøÝĞćîüîǰ�ǰøć÷ǰǰ	Ă�ǰéø�đðøöǰìĂÜßĆ÷ǰ�ǰøć÷ǰǰñý�éø�úĉîéćǰëĉøõĆìøóĆîíŤǰ�ǰøć÷
 

 ���ǰñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�ÖĉêêĉýĆÖéĉĝǰÝĆîìîÿÖčúüÜýŤǰĒÝšÜĔîìĊęðøąßčöüŠćǰîćÜÿćüĂćø÷ćǰ×ĂéĒÿÜöćǰ

ĕéšøĆïøćÜüĆúüĉì÷ćîĉóîíŤéĊđéŠîǰøąéĆïðøĉââćēìǰđøČęĂÜǰđìĂøŤēöóúćÿêĉÖĂĊúćÿēêđöĂøŤÝćÖđìĂøŤēöóúćÿêĉÖ

ÿêćøŤàĒúą÷ćÜ 	êćöðøąÖćý×ĂÜïĆèæĉêöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰìĊęǰ�������ǰúÜüĆîìĊęǰ��ǰóùýÝĉÖć÷îǰ����
 

ēé÷ñúÜćîðøĉââćîĉóîíŤñĎšĕéšøĆïøćÜüĆúêšĂÜÿøčðñúÜćîđðŨïïìÙüćöǰÙüćö÷ćüǰ�-�ǰĀîšćÖøąéćþǰA5 ēé÷ñŠćî

ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćðøĉââćîĉóîíŤǰøĎðĒïïǰ file word ÿŠÜÜćîÖćøýċÖþćõć÷ĔîüĆîìĊęǰ��ǰ

íĆîüćÙöǰ���� 

 -ìĊęðøąßčöøĆïìøćïĒúą×ĂĒÿéÜÙüćö÷ĉîéĊÖĆïîĆÖýċÖþćìĊęĕéšøĆïøćÜüĆú- 

 

đúĉÖðøąßčöđüúćǰǰ�����ǰî.  

    

                                                       (îćÜÿčéćúĆÖþèŤǰǰóčìíüÜýŤ)ǰ ǰ   

                                           ñĎšïĆîìċÖÖćøðøąßčö 

 

   

                            	øĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�óøßĆ÷ǰøćßêîąóĆîíčŤ
    

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰñĎšêøüÝøć÷ÜćîÖćøðøąßčö 

Sudaluk-PC
Stamp



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. รศ.ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา  กรรมการ 
3. รศ.ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ  
4. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย   กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ  
6. อ.ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
7. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
8. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
9. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
10. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ   
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์ 
เริ่มประชุมในเวลา  11.00  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 คณะฯ ได้แต่งตั้ง รศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภาและอาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี  เป็น
คณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝึกงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่ก าหนด
นโยบาย วางแผนควบคุม ด าเนินงานติดต่อประสานงานวางระบบและพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาและ
ฝึกงานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 
006/2565 เรื่อง คณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝึกงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลว. 
18 มกราคม 2565)  

1.2 ก าหนดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (รอบ 2) 
 - เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดรับสมัครในระบบ ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2565 
 - ก าหนดวันสัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป  

1.3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้แจ้งการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 140104 : 
การเป็นพลเมือง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรเปิด
ใหม่ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจะแจ้งตอนเรียน วัน เวลาที่จะเปิดสอนตามมา
ภายหลัง 

1.4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้แจ้งการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

- กระบวนวิชา 207123 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่  1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ  
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- กระบวนวิชา 207173 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ 

1.5 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2565 มีมติอนุมัติให้การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามที่เสนอ ทั้งนี้งานการศึกษาแจ้งให้สาขาวิชาด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
CHECO หลักสูตร ต่อไป 

1.6 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.
กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ เป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป 
 1.7 ส านักวิชาฯ ได้ขอให้สาขาวิชาส่งภาระงานสอนปีการศึกษา 2564 ของอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และ
ได้น าเข้าที่ประชุมส านักวิชาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เพ่ือดูภาระงานสอนของอาจารย์ในสาขาวิชาที่จะ 
สามารถช่วยสอนบางวิชาในหลักสูตรอ่ืนได ้
วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุม วันที่ 10 มกราคม 2565 
  -ที่ประชุมรับรอง- 
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 สืบเนื่องจากวาระการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ข้อ 4.3 ก าหนดการน าเสนอกระบวน
วิชา 603499 และการขอขยายเวลาส่งเกรด ได้สอบถามข้อมูลจากงานการศึกษาดังนี้ 
 ให้ท าหนังสือขอขยายเวลาส่งเกรดทั้งกระบวนวิชา (ไม่ขอขยายเป็นรายบุคคล)  พร้อมทั้งให้คณะระบุ
วันที่ส่งเกรดให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  โดยขยายไม่เกินวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา 
(อนุมัติส าเร็จการศึกษา 20 เมษายน 2565) เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในเทอม 
2/2564  
 - ก าหนดสอบปลายภาค 2/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 

- ก าหนดประชุมตัดเกรดสาขาวิชา 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.  
- ก าหนดประชุมตัดเกรดส านักวิชา วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 - ก าหนดประชุมตัดเกรดคณะฯ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
 - ก าหนดส่งเกรดให้มหาวิทยาลัย 22 มีนาคม 2565 
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันเลื่อนการส่งเกรดวิชา 603499 ดังนี้ 

- ส่งผลอักษรล าดับขั้นเข้าที่ประชุมสาขาวิชาฯ พิจารณา ในวันที่ 30 มีนาคม 2565  
- น าส่งให้ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 1 เมษายน 2565 และ 
- น าส่งงานการศึกษาในวันที่ 4 เมษายน 2565 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะฯ พิจารณา ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  

วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 การแบ่งภาระงานสอนกระบวนวิชา 603101 ก้าวแรกสู่เทคโนโลยีการบรรจุ (First Step to 

Packaging Technology)   
- ที่ประชุมขอนัดประชุมภาระงานสอนเทอม 1/2565 อีกครั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2565 
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4.2 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มีก าหนดการดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565  
ตัวบ่งชี้ที่ 2-10 กรอก CHE QA ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
- ที่ประชุมขอให้ผู้ประสานงานสาขาวิชากรอกข้อมูลบางส่วนไปก่อน และจะนัดประชุมอีกครั้ง 
4.3 พิจารณากระบวนวิชาทวนสอบภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ตัวบ่งชี้ที่ 8 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้) หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
- ที่ประชุมขอให้ตัวแทนสาขาที่เป็นคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ 

น าไปหารือแนวทางการทวนสอบ 
 4.4 ขอมติที่ประชุมสาขาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ 
สรรพกุล เป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ (ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 20.3.4)  ของนางสาวกชกร สัตยพานิช 
เรื่อง ไฮโดรเจลจากอัลจิเนตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการประยุกต์ใช้เป็นตัวบ่งชี้  (Stimuli responsive 
hydrogel from alginate and application as indicator) โดยมีก าหนดสอบวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 
09.00 น. 

- ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 รศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา แจ้งในที่ประชุมได้จัดท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ในรูปแบบ  infographic จึงขอที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบข้อมูล  

ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอดังนี้ ปรับชื่อหลักสูตรตัวหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้เด่นชัดเจน ปรับ
รูปภาพ โลโก ้โทนสี และแก้ไขเบอร์โทรสารเป็น 053942877 

5.2 รศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา แจ้งในที่ประชุมเรื่องการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับปรุงหลักสูตร การท าโครงการในลักษณะของ Active MOU for Double Degree/Joint Degree 
International Programs หากหลักสูตรจะขอรับการสนับสนุนให้แจ้งความจ านงภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

5.3 ขอที่ประชุมพิจารณาเงินบริจาคคงเหลือ 8,200 บาท เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
เพ่ิมเติม อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย แจ้งที่ประชุมว่าขอดูรายการครุภัณฑ์เงินรายได้ก่อน 

5.4 ขออาจารย์ทุกคนส่ง CV ทีเ่ป็นปัจจุบันเพ่ือเป็นข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ให้ผู้
ประสานงานสาขาวิชาทางอีเมล์ด้วย 

5.5 เนื่องจากห้อง 2-409 ชั้น 4 จัดท าเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยงเชื้อ และเป็นห้องส าหรับ
เตรียมตัวอย่าง ที่ประชุมมีมติไม่ให้นักศึกษาเข้าไปนั่งท างานในห้องนี้ จึงขอให้นักวิทยาศาสตร์แจ้งให้นักศึกษา
ทราบด้วย 
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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  

Zoom Meeting 
ผู้เข้าประชุม   

1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
3. รศ.ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา  กรรมการ 
4. รศ.ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ  
5. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย   กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ  
7. อ.ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
9. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
11. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ   
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  09.00  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ก าหนดการตรวจประเมินหลักสูตร เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 (ช่วงที่ 2 ข้อ2) 
กลุ่มท่ี 79 คณะอุตสาหกรรมเกาตร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (CMU-QA curriculum) 
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมาหบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (CMU-QA curriculum) 
ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การจัดตารางการเรียนการสอนในแต่ละกระบวนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565 ตามที่ประชุมส านัก
วิชา/ผู้ประสานงานสาขาวิชาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมให้แต่ละสาขาจัดกระบวนวิชา/ห้องเรียน
สอนให้ถือจ านวนนักศึกษาเป็นหลัก โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างให้นักศึกษาใส่แมสทุกคน โดยได้พิจารณา
ห้องเรียนหลักของแต่ละสาขา(สีเหลือง) และห้องรอง(สีเขียว)ส าหรับวิชาเลือกและบัณฑิตศึกษา  
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ที่ประชุมรับทราบ 

1.3 สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดตารางการเรียนการสอนในแต่ละกระบวนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565 

แล้วดังนี้ 



 3 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม วันที่ 7 เมษายน 2565  
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 สืบเนื่องจากวาระการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 วาระที่ 5 ข้อ 5.3 ขอที่ประชุมพิจารณา

เงินบริจาคคงเหลือ 8,200 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม  
ที่ประชุมเห็นชอบให้ซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Hot Plate 2 เครื่อง เงินส่วนที่เหลือให้ซื้อไมค์/ล าโพง 
 
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 สัมภาษณ์รับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 รอบ 2 จ านวน 2 ราย คือ 
นางสาวสริริยากร เขียวพุ่มพวง และนายไพฑูรย์ วรรณประสิทธิ์ 

ผลการสอบสัมมภาษณ์ผ่านการคัดเลือก 1 คน นายไพฑูรย์ วรรณประสิทธิ์ ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก 
นางสาวสริริยากร เขียวพุ่มพวง เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุ ในหลักสุตร ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และ
เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.50  
 4.2 ขอที่ประชุมพิจารณาก าหนด CLO ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา กระบวนวิชา GE 610111 
Packaging for Marketing ให้สอดคล้องกับ  PLO ของหลักสูตร และให้เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา
ดังกล่าว 

4.2 ขอที่ประชุมพิจารณาและให้รับรองการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพ่ือเพ่ิมกระบวน 
603425 นาโนเทคโนโลยีส าหรับบรรจุภัณฑ์ เป็นกระบวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ที่ประชุมเห็นชอบ 
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4.4 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ พ.ศ.2561 โดย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐาน
หลักสูตร รวมถึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนโดยให้แล้วเสร็จภายในระย
เวลา 1 ปี 6 เดือน 

 
ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาดังนี้ 
- แบบสอบถามหลักสูตรส าหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ให้เพ่ิมกระบวนวิชาเลือก เน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
- คุณสมบัติผู้รับเข้าศึกษา หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และหลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  

เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์  เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ 
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วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่า 
หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 
หรือมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี 

3. หากคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
     2. ส าเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์  เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่า 
หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เก่ียวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
หรือมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี 

3. หากคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
 4.5 ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย เสนอปรับปรุงกระบวนวิชา 603723 เทคโนโลยีเยื่อกระดาษและกระดาษ 
ปรับเป็น เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซลลูโลส (Cellulose Technology and Innovation) และปรับเนื้อหา
กระบวนวิชาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ในรูปแบบใหม่ OBE เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้กระบวนวิชา CLO เพ่ือให้เนื้อหา
สอดคล้องกับ Programme Learning Outcomes (PLO) ของหลักสูตร  

ที่ประชุมเห็นชอบ   
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 อ เปรม ทองชัย แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องแลป mew normal รวมทุกสาขา
ทั้งหมด 15 ห้อง โดยบริษัทจะเข้ามาท าการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
ตามล าดับ ส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุจะมีห้อง 2 -314 ระเบียงชั้น 3 ปรับเป็น 2 ห้อง(ห้องเก็บ
สารเคมี/ห้องสโตร์) และห้อง 2-402 ชั้น 4  
           ส่วนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2566 สาขาวิชาได้รับจัดสรรประมาณครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ 
และงบประมาณค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ ดังนี้ 

- งบค่าครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีพ้ืนฐานขนาดเล็ก            
- งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การะบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติส าหรับ

งานนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 2-403 ชั้น 4) และปรับปรุงห้องปฎิบัติการเตรียม
ตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 2-201 ชั้น 1) โดยให้
เตรียมการเขียนแบบเพ่ือเสนอของบการจ้างเขียนแบบก่อนต้นปีงบประมาณ  
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เลิกประชุมเวลา  13.30 น.  
 

                                                                                    
                                                       (นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์)      
                                           ผู้บันทึกการประชุม 
   
 
 
 
                            (รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์)    
                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
โดยผ่าน Zoom Meeting 

ผู้เข้าประชุม   
1. รศ.ดร.พรชัย   ราชตนะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ   กรรมการ 
3. รศ.ดร.สุทธิรา    สุทธสุภา  กรรมการ 
4. รศ.ดร.กิตติศักดิ์  จันทนสกุลวงศ์  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุฐพัศ    ค าไทย   กรรมการ   
6. ผศ.ดร.ลินดา   ถิรภัทรพันธ์  กรรมการ 
7. อ. ดร.เปรม   ทองชัย   กรรมการ 
8. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์   ธนัคฆเศรณี  กรรมการ 
9. นายวรพงษ์    ทับรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาววลัยลักษณ์  แหลงค า   กรรมการ 
11. นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์   เลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมในเวลา  09.00  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 - 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 -   
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา/วิเคราะห์ตามตัวบ่งชี้ที่ 2-10 อัตราการรับเข้า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา การ
ส าเร็จของนักศึกษาตามแผน การทวนสอบกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ และข้อคิดเห็น
แนวทางในการปรับปรุงการทวนสอนของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564  และ ผลการด าเนินงาน 
: ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานหลักสูตรให้เสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2665 นี้ 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1 รศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา ประธานหลักสูตรฯ ได้น าเสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาบทสรุป
ผู้บริหาร มคอ.2 โครงสร้างหลักสูตร ก าหนด PLO หลักสูตร  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร / แผนการ
ศึกษา ทั้งนี้  ขอให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาปรับ มคอ.3 ให้เป็น รูปแบบใหม่ OBE ปรับ
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา CLO ให้สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร และให้ผู้ประสานงานสาขาวิชาท าตาราง
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร / แผนการศึกษา 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  
 

                                                                                                
(นางสุดาลักษณ์  พุทธวงศ์)           

             ผู้บันทึกการประชุม  
 
 
 
 

(รองศาตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์)    
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 

รายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



601494
(TQF)

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา Pre-Cooperative Education 17 มิถุนายน 2564 
14:45:36  (แบบที่ 1)

601497
(TQF)

สัมมนา 1 Seminar 1 20 มิถุนายน 2564 
21:08:22  (แบบที่ 1)

601499
(TQF)

งานวิจัย Research Exercise 18 มิถุนายน 2564 
10:58:06  (แบบที่ 1)

601731
(TQF)

จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง Sec.701 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 17 มิถุนายน 2564 
14:21:19  (แบบที่ 1)

จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 16 มิถุนายน 2564 
9:54:38  (แบบที่ 1)

602100
(OBE)

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น Introduction to Application of Biotechnology 23 มิถุนายน 2564 
11:48:20  (แบบที่ 2)

602102
(TQF)

ชีวิตกับพลังงานทางเลือก Life and Alternative Energy 1 กรกฎาคม 2564 
13:29:15  (แบบที่ 2)

602111
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Biotechnology 1 กรกฎาคม 2564 
13:26:03  (แบบที่ 2)

602201
(TQF)

โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Vision 1 กรกฎาคม 2564 
13:27:24  (แบบที่ 2)

602211
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น Basic Biotechnology 1 กรกฎาคม 2564 
13:35:06  (แบบที่ 2)

602315
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology 2 1 กรกฎาคม 2564 
13:37:39  (แบบที่ 2)

602317
(TQF)

ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology Laboratory 2 1 กรกฎาคม 2564 
13:58:48  (แบบที่ 2)

602321
(TQF)

จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology 1 กรกฎาคม 2564 
14:02:32  (แบบที่ 2)

602322
(TQF)

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology Laboratory 1 กรกฎาคม 2564 
14:55:58  (แบบที่ 2)

602431
(TQF)

การหมักแอลกอฮอล์ Alcoholic Fermentation 1 กรกฎาคม 2564 
15:14:58  (แบบที่ 2)

602432
(TQF)

อาหารหมักของทางตะวันออก Oriental Fermented Food 2 กรกฎาคม 2564 
16:42:17  (แบบที่ 2)

602441
(TQF)

เอนไซม์ของจุลินทรีย์ Microbial Enzymes 2 กรกฎาคม 2564 
16:43:35  (แบบที่ 2)

602464
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน Nanobiotechnology 2 กรกฎาคม 2564 
16:46:02  (แบบที่ 2)

602497
(TQF)

สัมมนา 1 Seminar 1 2 กรกฎาคม 2564 
16:47:27  (แบบที่ 2)

603211
(TQF)

หลักการบรรจุ Principles of Packaging 18 พฤษภาคม 2564 
16:47:15  (แบบที่ 2)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)
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603322
(TQF)

วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ Natural Materials for Packaging 26 เมษายน 2564 
13:34:59  (แบบที่ 2)

603332
(TQF)

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ Package Manufacturing Process 4 พฤษภาคม 2564 
14:12:48  (แบบที่ 2)

603352
(TQF)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 Packaging Design 1 24 เมษายน 2564 
12:23:04  (แบบที่ 2)

603371
(TQF)

การตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ Marketing in Packaging Industry 26 เมษายน 2564 
14:00:18  (แบบที่ 2)

603421
(TQF)

วัสดุออนตัวสําหรับการบรรจุ Flexible Packaging Materials 3 พฤษภาคม 2564 
12:57:21  (แบบที่ 2)

603422
(TQF)

สารยึดติดแนนในการบรรจุ Adhesives in Packaging 26 เมษายน 2564 
13:38:14  (แบบที่ 2)

603441
(TQF)

เครื่องจักรสําหรับการบรรจุ Packaging Machinery 18 พฤษภาคม 2564 
16:49:33  (แบบที่ 2)

603453
(TQF)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 Packaging Design 2 24 เมษายน 2564 
12:18:07  (แบบที่ 2)

603465
(TQF)

บรรจุภัณฑ์อาหาร Packaging for Food 18 พฤษภาคม 2564 
16:51:44  (แบบที่ 2)

603471
(TQF)

การจัดการกระบวนการบรรจุ Packaging Process Management 26 เมษายน 2564 
13:41:06  (แบบที่ 2)

603494
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 Selected Topics in Packaging Technology 1 18 พฤษภาคม 2564 
16:43:09  (แบบที่ 2)

603495
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 2 Selected Topics in Packaging Technology 2 17 มิถุนายน 2564 
15:27:04  (แบบที่ 2)

603497
(TQF)

สัมมนา Seminar 17 มิถุนายน 2564 
15:26:47  (แบบที่ 2)

604304
(TQF)

วิศวกรรมชีวกระบวนการพื้นฐาน Fundamentals of Bioprocess Engineering 20 มิถุนายน 2564 
21:02:49  (แบบที่ 1)

604305
(TQF)

ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวกระบวนการพื้นฐาน Bioprocess Engineering Laboratory 20 มิถุนายน 2564 
20:58:58  (แบบที่ 1)

604312
(TQF)

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 Food Process Engineering 1 20 มิถุนายน 2564 
21:05:02  (แบบที่ 1)

604313
(TQF)

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 Food Process Engineering Laboratory 1 20 มิถุนายน 2564 
21:07:57  (แบบที่ 1)

604351
(TQF)

การคํานวณในวิศวกรรมอาหาร Calculation in Food Engineering 20 มิถุนายน 2564 
21:10:06  (แบบที่ 1)

604352
(TQF)

การจัดการหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม
อาหาร 

Supply Chain Management in Food Industry 20 มิถุนายน 2564 
21:15:01  (แบบที่ 1)

604412
(TQF)

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 Food Process Engineering 3 20 มิถุนายน 2564 
21:18:29  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
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602455
(TQF)

กระบวนการก่อนและหลังการผลิต Up and Down Stream Processes 11 พฤศจิกายน 2564 
17:34:29  (แบบที่ 2)

602456
(TQF)

ปฏิบัติการกระบวนการก่อนและหลังการผลิต Up and Down Stream Processes Laboratory 11 พฤศจิกายน 2564 
17:35:49  (แบบที่ 2)

602461
(TQF)

เทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ Microbial Technology 11 พฤศจิกายน 2564 
17:37:14  (แบบที่ 2)

602472
(TQF)

การบําบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียที่
เป็นของเหลว 

Liquid Waste Treatment and Utilization 11 พฤศจิกายน 2564 
17:39:06  (แบบที่ 2)

602497
(TQF)

สัมมนา 1 Seminar 1 11 พฤศจิกายน 2564 
17:40:59  (แบบที่ 2)

602499
(TQF)

โครงงานวิจัย Research Project 11 พฤศจิกายน 2564 
17:44:26  (แบบที่ 2)

603200
(TQF)

บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน Packaging in Daily Life 11 พฤศจิกายน 2564 
17:03:23  (แบบที่ 2)

603231
(TQF)

มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ Packaging Standards and Regulations 12 พฤศจิกายน 2564 
16:14:36  (แบบที่ 2)

603321
(TQF)

วัสดุในการบรรจุ Materials in Packaging 12 พฤศจิกายน 2564 
16:16:12  (แบบที่ 2)

603333
(OBE)

การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ Materials and Packages Testing 12 พฤศจิกายน 2564 
17:42:08  (แบบที่ 2)

603341
(OBE)

พลศาสตร์การบรรจุ Dynamics of Packaging 12 พฤศจิกายน 2564 
17:40:50  (แบบที่ 2)

603396
(TQF)

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ Research Methodology in Packaging Technology 11 พฤศจิกายน 2564 
17:47:02  (แบบที่ 2)

603423
(TQF)

พอลิเมอร์ชีวภาพสําหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ Biopolymer for Packaging Materials 12 พฤศจิกายน 2564 
16:42:31  (แบบที่ 2)

603424
(OBE)

วัสดุเชิงประกอบสําหรับเทคโนโลยีการบรรจุ Composite Materials for Packaging Technology 11 พฤศจิกายน 2564 
17:27:43  (แบบที่ 2)

603462
(OBE)

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Packaging Printing 12 พฤศจิกายน 2564 
17:30:26  (แบบที่ 2)

603496
(OBE)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 Selected Topics in Packaging Technology 3 11 พฤศจิกายน 2564 
17:38:38  (แบบที่ 2)

603499
(TQF)

โครงงานวิจัย Research Project 12 พฤศจิกายน 2564 
16:11:23  (แบบที่ 2)

604101
(TQF)

ก้าวแรกสู่วิศวกรรมกระบวนการอาหาร First Step to Food Process Engineering 7 เมษายน 2565 9:59:43  
(แบบที่ 1)

604211
(TQF)

การจัดการองค์การและการดําเนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

Organization and Operation Management in 
Food Industry

12 พฤศจิกายน 2564 
17:04:23  (แบบที่ 1)

604311
(TQF)

สมดุลมวลสารและพลังงานทางวิศวกรรม
อาหาร 

Material and Energy Balances in Food 
Engineering

12 พฤศจิกายน 2564 
17:08:14  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)
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601496
(TQF)

การฝึกงาน Work Training 7 พฤศจิกายน 2564 
23:36:30  (แบบที่ 1)

602492
(TQF)

การฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ Practical Training in Biotechnology 2 กรกฎาคม 2564 
17:17:51  (แบบที่ 2)

602494
(TQF)

สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Cooperative Education for Biotechnology 
Students

2 กรกฎาคม 2564 
17:51:53  (แบบที่ 2)

603493
(TQF)

การฝึกงาน Industrial Training 10 พฤษภาคม 2564 
8:05:32  (แบบที่ 2)

605494
(TQF)

ฝึกงาน Work Training 16 มิถุนายน 2564 
16:20:07  (แบบที่ 1)

606483
(TQF)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 22 มิถุนายน 2564 
8:50:27  (แบบที่ 2)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกขอมูล) 6 กระบวนวิชา

TQF V2.002018

มคอ. 4 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)

-หนา 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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601495
(TQF)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 23 พฤศจิกายน 2564 
9:34:58  (แบบที่ 1)

602492
(TQF)

การฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ Practical Training in Biotechnology 4 เมษายน 2565 
13:35:40  (แบบที่ 2)

603498
(OBE)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 12 พฤศจิกายน 2564 
14:50:35  (แบบที่ 2)

604495
(TQF)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 13 พฤศจิกายน 2564 
9:05:19  (แบบที่ 1)

605495
(TQF)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 8 พฤศจิกายน 2564 
11:13:45  (แบบที่ 1)

606483
(TQF)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 11 พฤศจิกายน 2564 
14:23:33  (แบบที่ 2)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกขอมูล) 6 กระบวนวิชา

TQF V2.002018

มคอ. 4 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)

-หนา 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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601731
(TQF)

จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 24 พฤศจิกายน 2564 
11:40:37  (แบบที่ 1)

จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง Sec.701 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 24 พฤศจิกายน 2564 
11:44:43  (แบบที่ 1)

602100
(OBE)

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น Introduction to Application of Biotechnology 23 พฤศจิกายน 2564 
15:03:50  (แบบที่ 2)

602102
(TQF)

ชีวิตกับพลังงานทางเลือก Life and Alternative Energy 23 พฤศจิกายน 2564 
15:04:09  (แบบที่ 2)

602111
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Biotechnology 23 พฤศจิกายน 2564 
15:04:28  (แบบที่ 2)

602201
(TQF)

โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Vision 23 พฤศจิกายน 2564 
15:04:49  (แบบที่ 2)

602211
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น Basic Biotechnology 23 พฤศจิกายน 2564 
15:05:09  (แบบที่ 2)

602315
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology 2 23 พฤศจิกายน 2564 
15:05:34  (แบบที่ 2)

602317
(TQF)

ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 Biotechnology Laboratory 2 23 พฤศจิกายน 2564 
15:05:54  (แบบที่ 2)

602321
(TQF)

จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology 23 พฤศจิกายน 2564 
15:06:17  (แบบที่ 2)

602322
(TQF)

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Microbiology Laboratory 23 พฤศจิกายน 2564 
15:06:36  (แบบที่ 2)

602431
(TQF)

การหมักแอลกอฮอล์ Alcoholic Fermentation 19 พฤศจิกายน 2564 
17:16:34  (แบบที่ 2)

602432
(TQF)

อาหารหมักของทางตะวันออก Oriental Fermented Food 23 พฤศจิกายน 2564 
15:07:00  (แบบที่ 2)

602441
(TQF)

เอนไซม์ของจุลินทรีย์ Microbial Enzymes 23 พฤศจิกายน 2564 
15:07:46  (แบบที่ 2)

602464
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน Nanobiotechnology 23 พฤศจิกายน 2564 
15:08:11  (แบบที่ 2)

602497
(TQF)

สัมมนา 1 Seminar 1 23 พฤศจิกายน 2564 
15:08:42  (แบบที่ 2)

603211
(TQF)

หลักการบรรจุ Principles of Packaging 22 พฤศจิกายน 2564 
15:15:13  (แบบที่ 2)

603322
(TQF)

วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ Natural Materials for Packaging 22 พฤศจิกายน 2564 
15:16:18  (แบบที่ 2)

603332
(TQF)

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ Package Manufacturing Process 26 พฤศจิกายน 2564 
17:47:28  (แบบที่ 2)

603352
(TQF)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 Packaging Design 1 22 พฤศจิกายน 2564 
15:16:56  (แบบที่ 2)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)
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รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันข้อมูล
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603371
(TQF)

การตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ Marketing in Packaging Industry 26 พฤศจิกายน 2564 
16:46:00  (แบบที่ 2)

603421
(TQF)

วัสดุออนตัวสําหรับการบรรจุ Flexible Packaging Materials 26 พฤศจิกายน 2564 
16:58:14  (แบบที่ 2)

603422
(TQF)

สารยึดติดแนนในการบรรจุ Adhesives in Packaging 22 พฤศจิกายน 2564 
15:17:43  (แบบที่ 2)

603441
(TQF)

เครื่องจักรสําหรับการบรรจุ Packaging Machinery 22 พฤศจิกายน 2564 
15:19:24  (แบบที่ 2)

603453
(TQF)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 Packaging Design 2 22 พฤศจิกายน 2564 
15:20:05  (แบบที่ 2)

603465
(TQF)

บรรจุภัณฑ์อาหาร Packaging for Food 22 พฤศจิกายน 2564 
15:20:29  (แบบที่ 2)

603471
(TQF)

การจัดการกระบวนการบรรจุ Packaging Process Management 26 พฤศจิกายน 2564 
16:43:48  (แบบที่ 2)

603494
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 Selected Topics in Packaging Technology 1 22 พฤศจิกายน 2564 
15:24:09  (แบบที่ 2)

603495
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 2 Selected Topics in Packaging Technology 2 22 พฤศจิกายน 2564 
15:24:43  (แบบที่ 2)

603497
(TQF)

สัมมนา Seminar 26 พฤศจิกายน 2564 
17:13:13  (แบบที่ 2)

604304
(TQF)

วิศวกรรมชีวกระบวนการพื้นฐาน Fundamentals of Bioprocess Engineering 2 ธันวาคม 2564 
12:39:16  (แบบที่ 1)

604305
(TQF)

ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวกระบวนการพื้นฐาน Bioprocess Engineering Laboratory 7 ธันวาคม 2564 
12:31:22  (แบบที่ 1)

604312
(TQF)

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 Food Process Engineering 1 15 พฤศจิกายน 2564 
16:06:30  (แบบที่ 1)

604313
(TQF)

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 Food Process Engineering Laboratory 1 7 ธันวาคม 2564 
12:36:46  (แบบที่ 1)

604351
(TQF)

การคํานวณในวิศวกรรมอาหาร Calculation in Food Engineering 7 ธันวาคม 2564 
12:40:24  (แบบที่ 1)

604352
(TQF)

การจัดการหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม
อาหาร 

Supply Chain Management in Food Industry 7 ธันวาคม 2564 
12:43:20  (แบบที่ 1)

604412
(TQF)

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 Food Process Engineering 3 7 ธันวาคม 2564 
12:50:55  (แบบที่ 1)

604414
(TQF)

เครื่องมือแปรรูปอาหาร Food Processing Equipment 7 ธันวาคม 2564 
12:54:01  (แบบที่ 1)

604416
(TQF)

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 Food Process Engineering Laboratory 3 7 ธันวาคม 2564 
12:56:40  (แบบที่ 1)

604422
(TQF)

การออกแบบโรงงานอาหาร Food Plant Design 7 ธันวาคม 2564 
12:59:08  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)

-หน้า 3-
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602455
(TQF)

กระบวนการก่อนและหลังการผลิต Up and Down Stream Processes 12 เมษายน 2565 
10:54:38  (แบบที่ 2)

602456
(TQF)

ปฏิบัติการกระบวนการก่อนและหลังการผลิต Up and Down Stream Processes Laboratory 12 เมษายน 2565 
10:54:55  (แบบที่ 2)

602461
(TQF)

เทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ Microbial Technology 4 เมษายน 2565 
11:51:51  (แบบที่ 2)

602472
(TQF)

การบําบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียที่
เป็นของเหลว 

Liquid Waste Treatment and Utilization 4 เมษายน 2565 
11:52:18  (แบบที่ 2)

602497
(TQF)

สัมมนา 1 Seminar 1 4 เมษายน 2565 
11:52:51  (แบบที่ 2)

602499
(TQF)

โครงงานวิจัย Research Project 4 เมษายน 2565 
11:54:39  (แบบที่ 2)

603200
(TQF)

บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน Packaging in Daily Life 11 เมษายน 2565 
10:54:35  (แบบที่ 2)

603231
(TQF)

มาตรฐานและกฎหมายการบรรจุ Packaging Standards and Regulations 11 เมษายน 2565 
10:59:04  (แบบที่ 2)

603321
(TQF)

วัสดุในการบรรจุ Materials in Packaging 11 เมษายน 2565 
11:00:14  (แบบที่ 2)

603333
(OBE)

การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ Materials and Packages Testing 11 เมษายน 2565 
11:32:49  (แบบที่ 2)

603341
(OBE)

พลศาสตร์การบรรจุ Dynamics of Packaging 11 เมษายน 2565 
11:35:42  (แบบที่ 2)

603396
(TQF)

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ Research Methodology in Packaging Technology 12 เมษายน 2565 
14:57:55  (แบบที่ 2)

603423
(TQF)

พอลิเมอร์ชีวภาพสําหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ Biopolymer for Packaging Materials 11 เมษายน 2565 
11:00:46  (แบบที่ 2)

603424
(OBE)

วัสดุเชิงประกอบสําหรับเทคโนโลยีการบรรจุ Composite Materials for Packaging Technology 12 เมษายน 2565 
14:58:37  (แบบที่ 2)

603462
(OBE)

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Packaging Printing 11 เมษายน 2565 
11:15:35  (แบบที่ 2)

603496
(OBE)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 Selected Topics in Packaging Technology 3 12 เมษายน 2565 
14:58:59  (แบบที่ 2)

603499
(TQF)

โครงงานวิจัย Research Project 11 เมษายน 2565 
11:16:39  (แบบที่ 2)

604101
(TQF)

ก้าวแรกสู่วิศวกรรมกระบวนการอาหาร First Step to Food Process Engineering 7 เมษายน 2565 
10:04:28  (แบบที่ 1)

604211
(TQF)

การจัดการองค์การและการดําเนินงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

Organization and Operation Management in 
Food Industry

5 เมษายน 2565 
16:25:44  (แบบที่ 1)

604311
(TQF)

สมดุลมวลสารและพลังงานทางวิศวกรรม
อาหาร 

Material and Energy Balances in Food 
Engineering

5 เมษายน 2565 
16:29:13  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)
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603493
(TQF)

การฝึกงาน Industrial Training 22 พฤศจิกายน 2564 
15:40:25  (แบบที่ 2)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกขอมูล) 1 กระบวนวิชา

TQF V2.002018

มคอ. 6 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)
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603498
(OBE)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 11 เมษายน 2565 
11:17:28  (แบบที่ 2)

604495
(TQF)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 7 เมษายน 2565 9:57:32  
(แบบที่ 1)

605495
(TQF)

สหกิจศึกษา Cooperative Education 7 เมษายน 2565 
15:46:31  (แบบที่ 1)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกขอมูล) 3 กระบวนวิชา

TQF V2.002018

มคอ. 6 ที่มีการยืนยันขอมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)

-หนา 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันขอมูล
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เอกสารหมายเลข 4 

การทวนสอบ ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

เอกสารหมายเลข 5 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละครั้ง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ เช่น เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 

และน าเสนอผลงานทางวิชาการ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ส าหรับ
การสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น  ได้น าความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่เกี่ยวข้องมาพัฒนางานของตนเองใน
ด้านต่างๆ  

- การพัฒนาด้านการสอนให้ทันสมัย และเป็นกลยุทธ์การสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
เช่น ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย 

- การพัฒนาด้านการวิจัยและน ามาไปสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์  ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ผู้ประกอบการฯ 

- การพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการ เพิ่มทักษะ และเทคนิคในการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ต ารา หนังสือ ผลงานทางวิชาการ  ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล  เพ่ือน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ 

ทั้งนี้ องค์ความรู้ต่างๆ ของอาจารย์ สามารถน ามาพัฒนาด้านหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์ และผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ ค าไทย  
เข้าร่วประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติในการเปิดและบริหารจัดการกระบวน
วิชาเรียนร่วมในภาคเรียนท่ี 1/2564 วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565" วันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ผ่าน
ระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการ 

เข้าร่วมประชุมพิจารณาคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับผลิตภัณฑ์กาแฟและผลติภณัฑ์
ที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ BCG MODEL (Green Packaging for Coffee 
Trade & Industry) วันท่ี 21 มิถนุายน 2564 Punspace สาขาเวยีง
แก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

การพัฒนาด้านวิชาการและงานวิจยั 

เข้าร่วมประชุมพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2564 “นวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพห่วงโซ่การผลิตข้าว (Rice Supply 
Chain Biodegradable Packaging Innovation) ได้รับรางวัลที่  1 
ในกลุ่มอุตสาหกรรม โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 16 ธันวาคม 
2564 ห้ อ งประ ชุมสุ ธ ร รม  อารี กุ ล  อาคารสา รนิ เ ทศ  50 ปี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

การพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ online learning และ 
active learning วันท่ี 28 มีนาคม 2565 เข้าระบบผ่่าน Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วมอบรม Family QA วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 ผ่าน Zoom  การพัฒนาด้านประกันคณุภาพหลกัสูตร 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

Meeting 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ.3-6  
ในรูปแบบ OBE รุ่นที่ 3 วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน/หลักสตูร 

เข้าร่วมอบรม QADE CMU รุ่นที่ 2 วันท่ี 20 มกราคม 2565  
ผ่าน Zoom 

การพัฒนาด้านประกันคณุภาพหลกัสูตร 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเพื่อ
ช้ีแจงแผนประกันคุณภาพหลักสูตรประจ าปี 2565 วันที่ 26 มกราคม 
2565 ผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านประกันคณุภาพหลกัสูตร 

เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพหลักสูตร QA Concept วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านประกันคณุภาพหลกัสูตร 

เข้าร่วมอบรม CHE Curriculum Online (CHECO) วันท่ี 8 เมษายน 
2565 ผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์  
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565" วันท่ี 4 มิถุนายน 2564  
ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการ 

เข้าร่วมให้ข้อมลูการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนดลยีการบรรจุ วันท่ี 25 มิถุนายน 
2564  

การพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการ 

เข้าร่วมอบรมหัวข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการสายอุตสหากรรม
เกษตร วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านการประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

เข้าร่วม AKIP Training: โครงการอบรมแนวทางการจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัรส าหรบันวัตกรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 
2564 เวลา 15.00-16.00 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 5 หลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (CMU-QA site visit) ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาพิเศษ (CMU-QA site consensus) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติวิชาศณติศาสตรศึกษา (CMU-QA site 
consensus) ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาฟิสิกส์ (CMU-QA site 
consensus) ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประถมศึกษา (CMU-QA 
site consensus) 

การพัฒนาด้านการประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยชุดอุปกรณ์ CMU 
EZ Studio วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 ผ่านระบบ 
Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วม Webinar วิธีการใช้งานระบบตัดเกรดออนไลน์ วันท่ี 20 
ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เข้าร่วมอบรมเชิ.ปฏิบตัิการหลักสตูร”ท าให้เรื่องออกแบบเป็นเรื่อง
ง่ายๆด้วย Canva” วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุม
ออนไลน์ (MS Teams) 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding)  วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ร้านลาบต้น
ยาง ร้าน The Redbox Thailand และร้าน Bai-Bua อ.เมือง จ.
เชียงใหม ่

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ร้านลาบ
ต้นยาง และร้าน The Redbox Thailand จ.เชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564าน Bai-
Bua และรา้นฟรุตเทอร์เดย์ จ.เชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมอบรมการตัดต่อวดิีโอด้วยโปรแกรม VSDC Video ทาง MS 
Teams วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  - 5 
พฤศจิกายน 2564 ร้านฟรุตเทอร์เดย์ จ.เชียงใหม ่

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมอบรม “Elsevier: สืบค้น วิเคราะห์ วิจยั และตีพิมพ์กับ 
Scopus และ ScienceDirect” วันท่ี 22 มีนาคม 2565  

การพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

เข้าร่วมอบรมการจดัการเรียนการสอนแบบ online learning และ 
active learning วันท่ี 28 มีนาคม 2565 เข้าระบบผ่่าน Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การเงินและการเบิกจ่ายโครงการวจิัย วันที่ 1 เมษายน 2565 

 

เข้าร่วมอบรม “สร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยตัวเอง 2022” วันท่ี 
20 เมษายน 2565 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เทคนิคการเตรียมต้นฉบบัเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ตีพิมพ”์ วันท่ี 22 เมษายน 2565 

การพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

เข้าร่วมอบรม “การใช้งาน Office 356 และสิทธิประโยชน์ส าหรบั
อาจารย์และเจา้หน้าท่ี” วันท่ี 27 เมษายน 2565 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์  
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565" วันท่ี 4 มิถุนายน 2564   
ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการ 

เข้าร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงานวิชาการสายอตุสาหกรรมเกษตร 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 2 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

การพัฒนาด้านผลงานวิชาการ 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อบรมการจดัการเรียนการสอนแบบ Online Learning วันท่ี 30 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วมสัมมนา ASIA PACKAGING NET WORK INTERNATIONAL 
PACKAGING SYMPOSIUM 2021(VIRTUAL SYMPOSIUM) วันท่ี 
22 กันยายน 2564 VIRTUAL SYMPOSIUM 

การพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

เสวนาและกิจกรรม Focus group กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
ภายใต้ BCG  9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องไพลิน โรงแรมกรีนเลค  
รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์ สุทธภักติ  
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565" วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผ่าน 
Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการ 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564   

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564   

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมสัมมนาบูรณาการทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหาร” 25 กุมภาพันธ์ 2565 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

การบันทึกข้อมูล มคอ.3-4 รูปแบบใหม่ (OBE) ในระบบ CMU-MIS  
รุ่นที่ 2 วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

Refreshing course (การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่CMU-QA Curriculum) วันท่ี 7 มีนาคม 2565 
ผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านการประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

กิจกรรม QA Show & Share วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผ่าน Zoom 
Meeting 

การพัฒนาด้านการประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

อาจารย์ ดร.วิญญู ศักดาทร  
ลงพื้นที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไข่เค็มเครือข่ายพลเมืองพัฒนา
เกษตรสารภี ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่  วันที่ 7 มิถุนายน 
2564   

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

ลงพื้นที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตน้ าพริกปลาหมอวิ สาหกิจชุมชน
กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจร ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ วันท่ี 8 มิถุนายน 2564   

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทัล : มาตรฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง/จัดการเอกสารดิจิทัล และ Digital 
Preservation วันท่ี 17-18  มิถุนายน 2564  ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สถานประกอบการน้ าพริกหนุ่มแม่ลัด ต.มะกอก จ.ล าพูน และสถาน
ประกอบการน้ าจุ้มสุกี้คุณปิ่น ต.ป่าซาง จ.ล าพูน วันที่ 12 ตุลาคม 
2564 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล  กิจกรรมออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม จากการผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จังหวัดล าปาง วันที่ 
20 ตุลาคม 2564 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมกิจกรรรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการ การให้
ค าปรึกษายื่นขอสถานที่ผลิตอาหารพร้อมเลขสารบบผลิตภัณฑ์และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล กิจกรรมออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม จากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ เข้ าร่วมโครงการ  และ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ชนะโครงการพัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 12 ธันวาคม 2564 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ เข้ าร่วมโครงกา ร  และ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ชนะโครงการพัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 

 

เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการ การให้
ค าปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหารพร้อมเลขสารบบผลิตภัณฑ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษบ้านกิ่ว จังหวัดล าปาง วันท่ี 5 มกราคม 2565 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

จัดการอบรมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการการ
ให้ค าปรึกษาการยื่นขอสถานท่ีผลิตอาหารพร้อมเลขสารบบผลิตภัณฑ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาผสมสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกล่่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านกิ่ว จังหวัดล าปาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2565 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สูต่ลาดสากล ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 9 มีนาคม 2565 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปแบบประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และความพึงพอใจ 

ต>อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรูB  

โดยนักศกึษาปริญญาตรหีลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ 

ประจำปMการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม>  

จำนวนผู'ตอบแบบสอบถามแยกตามช้ันป6 

ช้ันป& จำนวน ร,อยละ 
1 49 35.00 
2 32 22.86 
3 32 22.86 
4 17 12.14 

5-8 10 7.14 
รวม 140 100.00 

 
 
ความผูกพันของนักศึกษาท่ีมีตBอคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

       ความผูกพันของนักศึกษาในนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่มีตGอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรในภาพรวมของนักศึกษา พบวGา นักศึกษามีคGาเฉล่ียอยูGท่ี(  x̅ = 3.30) ดังปรากฏตามตาราง  

รายการ จำนวน ร,อยละ 
มากท่ีสุด 16 11.43 

มาก 47 33.57 
ปานกลาง 48 34.29 

น,อย 21 15.00 
ไมEเลย 8 5.71 
รวม 140 100.00 
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ความภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีได'เปNนนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

       ความภาคภูมิใจของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ท่ีไดSเปTนนักศึกษา

จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวGา นักศึกษามีคGาเฉล่ียอยูGท่ี (  x̅ = 3.87) ดังปรากฏตามตาราง 

 
รายการ จำนวน ร,อยละ 
มากท่ีสุด 33 23.57 

มาก 66 47.14 
ปานกลาง 32 22.86 

น,อย 8 5.71 
ไมEเลย 1 0.71 
รวม 140 100.00 

 

ชBองทางการรับรู'ขBาวสารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  (n=140) 

รายการ จำนวน ร,อยละ 
เพ่ือน / รุGนพ่ี 121 86.43 
อาจารย]/เจSาหนSาท่ีของคณะ  78 55.71 
WEBSITE คณะ    49 35 
facebook   91 65 
ig    42 30 
line  71 50.71 
youtube             5 3.57 
ส่ือโทรทัศน]            0 - 
ส่ือส่ิงพิมพ]ตGาง ๆ     2 1.43 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอการจัดบริการด'านส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือตBอการพัฒนาการเรียนรู'ในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
       จากการศึกษาพบวGานักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  (n=140)  มีความพึง

พอใจตGอการจัดบริการดSานสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตGอการพัฒนาการเรียนรูSในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในภาพรวมมี

คGาเฉล่ียอยูGท่ี ( x̅ =3.78) ดังปรากฏในตาราง 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น;อย น;อยที่สุด ค<าเฉลี่ย 

x̄  

1.ความพึงพอใจต<อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต<อการเรียน (3.83) 

   1.1 บริการด2านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เข2าถึงงFาย

และทันสมัย 

35 

(25.00%) 

68 

(48.57%) 

33 

(23.57%) 

3 

(2.14%) 

1 

(0.71%) 
3.95 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น;อย น;อยที่สุด ค<าเฉลี่ย 

x̄  

   1.2 บริการด2านงานทะเบียน เชFน การลงทะเบียน การ

ขอเพิ่ม-ลดกระบวนวิชา การแจ2งผลการเรียน ฯลฯ  

37 

(26.43%) 

61 

(43.57%) 

36 

(25.71%) 

5 

(3.57%) 

1 

(0.71%) 
3.91 

   1.3 บริการห2องสมุด เชFน การยืม-คืน หนังสือ การสืบค2น

เอกสารงานวิจัย ห2องสมุดภาพ 

21 

(15.00%) 

53 

(37.86%) 

57 

(40.71%) 

9 

(6.43%) 

0 

(0.00%) 
3.61 

2.    ความพึงพอใจต<อการบริการด;านกายภาพที่ส<งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา (3.67) 

   2.1 สภาพแวดล2อมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช2

ประโยชน]ได2อยFางเหมาะสม การบำรุง รักษา

สภาพแวดล2อม 

33 

(23.57%) 

58 

(41.43%) 

42 

(30.00%) 

5 

(3.57%) 

2 

(1.43%) 
3.82 

   2.2 แสงสวFาง สื่ออุปกรณ] ในห;องเรียน โต`ะเก2าอี้ มี

จำนวนเพียงพอ สภาพดี และมีการดูแลสม่ำเสมอ 

28 

(20.00%) 

51 

(36.43%) 

53 

(37.86%) 

6 

(4.29%) 

2 

(1.43%) 
3.69 

   2.3 แสงสวFาง สื่ออุปกรณ] ในห;องปฏิบัติการ โต`ะเก2าอี้ 

มีจำนวนเพียงพอ สภาพดี และมีการดูแลสม่ำเสมอ 

30 

(21.43%) 

59 

(42.14%) 

43 

(30.71%) 

7 

(5.00%) 

1 

(0.71%) 
3.79 

   2.4 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร]จำนวนเหมาะสม 

เพียงพอ และมีการดูแลสม่ำเสมอ 

31 

(22.14%) 

48 

(34.29%) 

52 

(37.14%) 

8 

(5.71%) 

1 

(0.71%) 
3.71 

   2.5 บริการด2านการเชื่อมตFออินเตอร]เน็ตความเร็วสูง 

และ wifi 

34 

(24.29%) 

47 

(33.57%) 

42 

(30.00%) 

15 

(10.71%) 

2 

(1.43%) 
3.69 

   2.6 การจัดสถานที่ออกกำลังกายและเปgดให2ใช2บริการ

อยFางเต็มที ่

21 

(15.00%) 

57 

(40.71%) 

44 

(31.43%) 

13 

(9.29%) 

5 

(3.57%) 
3.54 

   2.7 ระบบดูแลสุขภาพ จุดให2บริการอนามัยที่สะดวก 17 

(12.14%) 

60 

(42.86%) 

48 

(34.29%) 

11 

(7.86%) 

4 

(2.86%) 
3.54 

   2.8 ระบบการดูแลการจัดจำหนFายอาหารที่มีคุณภาพ ใน

ราคาที่เหมาะสม 

29 

(20.71%) 

57 

(40.71%) 

40 

(28.57%) 

8 

(5.71%) 

6 

(4.29%) 
3.68 

   2.9 บริการสถานที่สำหรับทำงานหรือนั่งพักผFอนหรือรอ

ระหวFางเรียน 

27 

(19.29%) 

48 

(34.29%) 

46 

(32.86%) 

13 

(9.29%) 

6 

(4.29%) 
3.55 

3.    ความพึงพอใจต<อการบริการด;านการแนะแนวและการให;คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ (3.95) 

   3.1 อาจารย]ที่ปรึกษาให2ความชFวยเหลือแกFนักศึกษาที่มี

ปhญหาทางการเรียนหรือปhญหาสFวนตัว 

42 

(30.00%) 

50 

(35.71%) 

33 

(23.57%) 

11 

(7.86%) 

4 

(2.86%) 
3.82 

   3.2 อาจารย]ที่ปรึกษามีตารางเวลาการให2นักศึกษาเข2า

พบเพื่อให2คำปรึกษาด2านวิชาการ 

31 

(22.14%) 

44 

(31.43%) 

42 

(30.00%) 

14 

(10.00%) 

9 

(6.43%) 
3.53 

   3.3 งานบริการการศึกษา (พี่อูY พี่เบียรZ) ให2คำปรึกษา

ปhญหาทางการเรียน การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร 

ทุกชFองทางอยFางมีประสิทธิภาพ มีความรู2และ

ประสบการณ]ในการให2คำปรึกษา 

66 

(47.14%) 

46 

(32.86%) 

21 

(15.00%) 

4 

(2.86%) 

3 

(2.14%) 
4.20 

   3.4 หน<วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (พี่ว<าน พี่โจ) ให2

คำปรึกษาแนวทางการใช2ชีวิต สวัสดิการตFางๆ 

ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรม การจัดหางาน ทุก

59 

(42.14%) 

51 

(36.43%) 

25 

(17.86%) 

2 

(1.43%) 

3 

(2.14%) 
4.15 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น;อย น;อยที่สุด ค<าเฉลี่ย 

x̄  

ชFองทางอยFางมีประสิทธิภาพ มีความรู2และ

ประสบการณ]ในการให2คำปรึกษา 

  3.5 ผู;ประสานงานสาขาวิชา (พี่ไก<, ป`าน;อย, พี่แนน, พี่

บี, ป`าจิ๋ม, พี่เบียรZ) ให2คำปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข2อง

หรือไมFเกี่ยวข2องกับวิชาการ ทุกชFองทางอยFางมี

ประสิทธิภาพ มีความรู2และประสบการณ]ในการให2

คำปรึกษา 

51 

(36.43%) 

54 

(38.57%) 

28 

(20.00%) 

3 

(2.14%) 

4 

(2.86%) 
4.04 

4.    ความพึงพอใจต<อบริการด;านข;อมูลข<าวสารที่เปcนประโยชนZต<อนักศึกษา (3.80) 

   4.1 มีระบบการเผยแพรFขFาวสารประชาสัมพันธ]ที่เข2าถึง

ข2อมูลขFาว สารได2เร็ว ทันสมัย และเข2าถึงงFาย 

41 

(29.29%) 

61 

(43.57%) 

29 

(20.71%) 

8 

(5.71%) 

1 

(0.71%) 
3.95 

   4.2 บริการขFาวสารด2านทุนการศึกษาและทุนปฏิบัติงาน 46 

(32.86%) 

55 

(39.29%) 

31 

(22.14%) 

7 

(5.00%) 

1 

(0.71%) 
3.99 

   4.3 ขFาวสารด2านแหลFงทุน การศึกษาตFอ 48 

(34.29%) 

50 

(35.71%) 

36 

(25.71%) 

3 

(2.14%) 

3 

(2.14%) 
3.98 

   4.4 การจัดหางานพิเศษเพื่อหารายได2ระหวFางเรียน 27 

(19.29%) 

41 

(29.29%) 

55 

(39.29%) 

8 

(5.71%) 

9 

(6.43%) 
3.49 

   4.5 บริการจัดหางานเมื่อสำเร็จการศึกษา 21 

(15.00%) 

58 

(41.43%) 

45 

(32.14%) 

12 

(8.57%) 

4 

(2.86%) 
3.57 

5. ความพึงพอใจต<อการส<งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ;วนและสอดคล;องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคZ (3.79) 

   5.1 กิจกรรมด2านทักษะการเรียนรู2และนวัตกรรม 27 

(19.29%) 

63 

(45.00%) 

39 

(27.86%) 

10 

(7.14%) 

1 

(0.71%) 
3.75 

   5.2 กิจกรรมด2านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี 36 

(25.71%) 

54 

(38.57%) 

42 

(30.00%) 

7 

(5.00%) 

1 

(0.71%) 
3.84 

   5.3 กิจกรรมด2านทักษะชีวิตและอาชีพ 29 

(20.71%) 

62 

(44.29%) 

39 

(27.86%) 

9 

(6.43%) 

1 

(0.71%) 
3.78 

 

ความคิดเห็นตBอของนักศึกษาตBอความเหมาะสมของโครงสร'างหลักสูตรสาขาวิชาท่ีศึกษา  
       จากการศึกษาพบวGานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (n=140) มีความความพึง

พอใจตGอตGอความเหมาะสมของโครงสรSางหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา ในภาพรวมมีคGาเฉลี่ยอยูGที่ ( x̅ =3.76) ดังปรากฏใน

ตาราง 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น;อย น;อยที่สุด ค<าเฉลี่ย 

x̄  

1.กระบวนการรับเข;านักศึกษา (4.02) 

   1.1  มีการกำหนดคุณสมบัติการรับเข2าที่โปรFงใส ชัดเจน  50 

(35.71%) 

63 

(45.00%) 

27 

(19.29%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
4.16 

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น;อย น;อยที่สุด ค<าเฉลี่ย 

x̄  

   1.2  มีขั้นตอนการคัดเลือกที่เหมาะสม ได2ผู2มีความพร2อม

มาเข2าเรียน 

32 

(23.70%) 

66 

(48.89%) 

33 

(24.44%) 

3 

(2.22%) 

1 

(0.74%) 
3.93 

   1.3  ระบบการรับเข2า (TCAS) มีความเหมาะสม 41 

(30.60%) 

56 

(41.79%) 

29 

(21.64%) 

6 

(4.48%) 

2 

(1.49%) 
3.96 

2. การเตรียมความพร;อมก<อนเข;าศึกษา (3.79) 

   2.1  มีกิจกรรมปรับความรู2พื้นฐานให2มีความพร2อม

ทางการเรียนมีความเหมาะสม 
29 

(21.48%) 

59 

(43.70%) 

 

43 

(31.85%) 

3 

(2.22%) 

1 

(0.74%) 
3.83 

   2.2  มีกิจกรรมเตรียมความพร2อมให2สามารถเรียนใน

มหาวิทยาลัยอยFางมีความสุข   

29 

(21.48%) 

58 

(42.96%) 

37 

(27.41%) 

7 

(5.19%) 

4 

(2.96%) 
3.75 

5. กระบวนวิชาในหลักสูตร (3.82) 

   5.1 หมวดวิชา GE (เชFน ENGL, GEกลุFมวิทย], GEมนุษย]-

สังคม, co-creator, learner person, active citizen

ฯลฯ) 

33 

(24.63%) 

49 

(36.57%) 

38 

(28.36%) 

10 

(7.46%) 

4 

(2.99%) 
3.72 

   5.2 วิชาแกน (เชFน เคมี, แคลคูลัส, ฟgสิกส], ชีววิทยา, เคมี

อินทรีย], จุลชีววิทยา ฯลฯ) 

27 

(20.15%) 

49 

(36.57%) 

35 

(26.12%) 

17 

(12.69%) 

6 

(4.48%) 
3.55 

   5.3 กระบวนวิชาทางด2านเอกบังคับ 37 

(27.61%) 

48 

(35.82%) 

41 

(30.60%) 

5 

(3.73%) 

3 

(2.24%) 
3.83 

   5.4 กระบวนวิชาทางด2านเอกเลือก 36 

(26.87%) 

43 

(32.09%) 

45 

(33.58%) 

7 

(5.22%) 

3 

(2.24%) 
3.76 

   5.5 วิชาเลือกเสร ี(Free Elective) 59 

(44.03%) 

50 

(37.31%) 

22 

(16.42%) 

2 

(1.49%) 

1 

(0.75%) 
4.22 

6. การฝhกงาน (ถ;ามี) (3.72) 

   6.1 ได2รับข2อมูลขFาวสาร ข2อแนะนำและการให2คำปรึกษา

เกี่ยวกับฝÜกงาน อยFางเพียงพอ 

27 

(20.93%) 

44 

(34.11%) 

48 

(37.21%) 

9 

(6.98%) 

1 

(0.78%) 
3.67 

   6.2 อาจารย]และเจ2าหน2าที่ผู2รับผิดชอบการฝÜกงานดูแล

ความปลอดภัย และติดตามนิเทศสม่ำเสมอ 

29 

(23.02%) 

51 

(40.48%) 

38 

(30.16%) 

5 

(3.97%) 

3 

(2.38%) 
3.78 

   6.3 สถานประกอบการที่ไปฝÜกงานให2ความรู2และ

ประสบการณ]ตามที่คาดหวัง 

29 

(23.97) 

40 

(33.06%) 

44 

(36.36%) 

4 

(3.31%) 

4 

(3.31%) 
3.71 

7. วิชาสหกิจศึกษา (ถ;ามี) (3.68) 

   7.1 ได2รับข2อมูลขFาวสาร ข2อแนะนำและให2คำปรึกษา

เกี่ยวกับการไปสหกิจศึกษา อยFางเพียงพอ 

29 

(23.77%) 

43 

(35.25%) 

38 

(31.15%) 

7 

(5.74%) 

5 

(4.10%) 
3.69 

   7.2 อาจารย]และเจ2าหน2าที่ผู2รับผิดชอบการไปสหกิจ

ศึกษา ดูแลความปลอดภัย และติดตามนิเทศสม่ำเสมอ 

30 

(25.00%) 

37 

(30.83%) 

44 

(36.67%) 

6 

(5.00%) 

3 

(2.50%) 
3.71 

   7.3 สถานประกอบการที่ไปสหกิจศึกษาให2ความรู2และ

ประสบการณ]ตามที่คาดหวัง 

26 

(22.22%) 

39 

(33.33%) 

43 

(36.75%) 

4 

(3.42%) 

5 

(4.27%) 
3.66 

8.   การดูงาน (ถ;ามี) (3.56) 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น;อย น;อยที่สุด ค<าเฉลี่ย 

x̄  

   8.1 ความหลากหลายของสถานที่ดูงาน / โรงงาน 25 

(21.19%) 

40 

(33.90%) 

33 

(27.97%) 

12 

(10.17%) 

8 

(6.78%) 
3.53 

   8.2 ความเหมาะสมของสถานที่ดูงาน / โรงงาน 26 

(21.85%) 

45 

(37.82%) 

30 

(25.21%) 

12 

(10.08%) 

6 

(5.04%) 
3.61 

   8.3 จำนวนโรงงานที่ไปศึกษาดูงาน 23 

(19.49%) 

38 

(32.20%) 

31 

(26.27%) 

16 

(13.56%) 

10 

(8.47%) 
3.41 

   8.4 ประโยชน]ที่ได2รับจากการดูงาน 28 

(24.35%) 

40 

(34.78%) 

35 

(30.43%) 

6 

(5.22%) 

6 

(5.22%) 
3.68 
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ความพึงพอใจผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่

 

 

 

 

 



ผลประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จําแนกตามคณุลกัษณะ
บณัฑติ 2565

ระดบัการศกึษา ทั �งหมด สว่นงาน อตุสาหกรรมเกษตร

สว่นงาน จาํนวน
บณัฑติที�
ไดร้บั
การ

ประเมนิ

คณุลกัษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ ผลการพฒันา
บณัฑติตามอตั
ลกัษณข์อง
มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่

ดา้น
ทกัษะ
การเป็น
พลเมอืง
โลก

ดา้น
คณุธรรม
จรยิธรรม

ดา้น
ความ
รู ้

ดา้น
ทกัษะ
ทาง
ปญัญา

ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล
และความรบั
ผดิชอบ

ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
การสื�อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ

คา่เฉลี�ยผล
การประเมนิ

รวม
คณุลกัษณะ
บณัฑติ

อตุสาหกรรมเกษตร 22 4.75 4.16 4.15 4.64 4.16 4.39 4.23 4.40

      ปรญิญาตรี 20 4.77 4.16 4.15 4.66 4.15 4.40 4.23 4.40

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
บรรจ ุ(หลกัสตูรไทย)

3 5.00 4.58 4.83 5.00 4.50 4.79 4.67 4.78

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
พัฒนาผลติภณัฑ ์(หลกัสตูร
ไทย)

2 4.50 4.00 3.50 4.38 4.38 4.17 4.00 4.25

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ทางอตุสาหกรรมเกษตร
(หลกัสตูรไทย)

3 4.80 4.17 4.00 4.83 4.08 4.40 4.33 4.44

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยี
ผลติภณัฑท์างทะเล
(หลกัสตูรไทย)

1 4.80 3.75 4.00 4.50 3.50 4.14 4.00 4.17

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร
(หลกัสตูรไทย)

7 4.77 4.07 4.11 4.61 4.18 4.37 4.07 4.38

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวศิวกรรม
กระบวนการอาหาร
(หลกัสตูรไทย)

4 4.70 4.19 4.19 4.56 3.94 4.33 4.25 4.25

      ปรญิญาโท 2 4.50 4.13 4.13 4.38 4.25 4.29 4.25 4.42

            วทิยาศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการพัฒนา
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
เกษตร (หลกัสตูรไทย)

1 5.00 4.25 4.25 4.75 4.50 4.57 4.50 4.83

            วทิยาศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร (หลกัสตูรไทย)

1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

รวม 22 4.75 4.16 4.15 4.64 4.16 4.39 4.23 4.40

ภาพรวมมหาวทิยาลยั รายหลกัสตูร

https://qagif.eqd.cmu.ac.th/SearchGqe01.aspx?Mode=byOrganization
https://qagif.eqd.cmu.ac.th/SearchGqe01.aspx?Mode=All
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