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การรายงานผลการด าเนินงานของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  พ.ศ. 2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
ระดับบัณฑติศึกษา  
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2  - 5 5 5 5 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  - 5 2 3 2 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ - 100 40 60 40 

 

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

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำ
ศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ
ภำพรวมหลักสูตร 

- 100 40 60 40 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

กำรก ำหนดจ ำนวนรับ : ตำมควำมพร้อมของคณำจำรย์และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
กำรก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตร : เกรดเฉลี่ย ควำมรู้

พ้ืนฐำนที่สำมำรถต่อยอดในหลักสูตรระดับป โท ได้ 
กำรประชำสัมพันธ์ : ทำงสื่อออนไลน์ เวบไซต์ของบัณฑิตศึกษำ และกำรชักชวนศิษย์เก่ำ โปสเตอร์

ประชำสัมพันธ์ไปยังสถำบันอ่ืน 
กำรก ำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรคัดเลือก และกำรตัดสินใจรับเข้ำศึกษำ : หลักสูตรและผลกำรเรียน

ระดับปริญญำตรี ด้วยกำรสัมภำษณ์  
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2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

ทุนกำรศึกษำ : นักศึกษำหลำยคนมีควำมต้องกำรศึกษำต่อ โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีทุนกำรศึกษำ
และทุนท ำวิจัย ให้แบบเต็มจ ำนวนเท่ำนั้น 

สภำพเศรษฐกิจ : ค่ำใช้จ่ำย รำยได้ของผู้ปกครอง นักศึกษำไม่มีควำมสนใจในกำรท ำวิจัยเชิงลึก 
 
2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

กระตุ้นให้นักศึกษำขอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำจำกแหล่งทุนต่ำงๆ ทุน TA/RA ของบัณฑิตศึกษำ  
ทุนบัณฑิตศึกษำของ วช. และ สวก. 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 

รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเข้า

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้น
สภาพสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษานั้นๆ  

อัตราการคงอยู่ สาเหตุของการลาออกและการ
พ้นสภาพ  

(ระบจุ านวนตามสาเหตุ) 
ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปี
ที่ 2 

รวม
(2) 

รหัส 60 - - - - *1       - - 
รหัส 61 5 - - - *2  100 ไม่มีนักศึกษาลาออก 
รหัส 62 2 - - - *3  100 ไม่มีนักศึกษาลาออก 
รหัส 63 3 - - - *4  100 ไม่มีนักศึกษาลาออก 
รหัส 64 1 1 - 1 *5       0 ลาออกไปท างาน 

หมำยเหตุ :    1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
                 2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำท่ีโอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอื่น 

 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 (*1) 

ปีการศึกษา 
2561 (*2) 

ปีการศึกษา 
2562 (*3) 

ปีการศึกษา 
2563 (*4) 

ปีการศึกษา 
2564 (*5) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

- 100 100 100 0 

หมำยเหตุ : น ำข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ที่มีเครื่องหมำย (*1) (*2) (*3) (*4) มำกรอกให้ตรงตำมปีกำรศึกษำที่
ก ำหนด 
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2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  

เน้นกำรให้ค ำปรึกษำทั่วไปกับนักศึกษำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป และ ให้ค ำปรึกษำในงำนวิจัย
โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ช่วยวำงแผนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ เพ่ือให้เห็นแนวโน้มว่ำ
สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมก ำหนด  

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
............................................................................................................................. ................................. 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
............................................................................................................................. ................................. 
 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

มีกำรติดตำม เอำใจใส่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
 มีกำรวำงแผนกำรท ำข้อเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ สอดแทรกในกระบวนวิชำ สัมมนำ 1 และ 2 
เพ่ือให้สำมำรถเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด และช่วยสร้ำงควำมม่ันใจแก่
นักศึกษำว่ำจะจบกำรศึกษำตำมก ำหนด  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 
ปี

การศึกษา
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
รหัส 59 - *-      
รหัส 60 -  *-     
รหัส 61 5   *0  3 0.00 
รหัส 62 2    *0  0.00 
รหัส 63 3     *0 0.00 
รหัส 64 1       
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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 * 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

- - 0 0 0 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) - - 100 100 100 
 

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

ปัจจัยและสำเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำมีแนวโน้มลดลง อำจมีสำเหตุดังปัจจัย
ต่อไปนี้  
1. ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ: เนื่องจำกบัณฑิตวิทยำลัยได้ก ำหนดให้นักศึกษำต้องสอบ 

ภำษำอังกฤษให้ผ่ำนเกณฑ์จึงจะมีสิทธิ์ในกำรน ำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ แต่หำกนักศึกษำใช้
เวลำนำนในกำรสอบภำษำอังกฤษให้ผ่ำน ส่งผลให้กำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ล่ำช้ำ ท ำให้
นักศึกษำเริ่มกระบวนกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ช้ำลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำที่ก ำหนด 

2. ผลงำนวิจัยไม่มีควำมสมบูรณ์ อำจเนื่องมำจำกควำมละเอียดและควำมซับซ้อนของงำนวิจัยที่ต้อง
ใช้ระยะเวลำในกำรท ำวิจัยเพื่อวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง  

3. ข้อจ ำกัดในเรื่องของกำรเข้ำถึงเครื่องมือวิเครำะห์และทดสอบ และอำจจะท ำให้จ ำเป็นต้องส่ง
ตัวอย่ำงไปวิเครำะห์ที่หน่วยงำนอ่ืน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสำเหตุปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้งำนวิจัย
ไม่ก้ำวหน้ำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือวำงแผนไว้ 

4. กำรแก้ไขผลงำนที่ส่งเพ่ือตีพิมพ์ อำจใช้เวลำนำนกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ อันเนื่องมำจำกกำรถูก reject 
หรือต้องท ำงำนวิจัยเพิ่มเติม 

วิธีแก้ไข 
ในกำรปฐมนิเทศครั้งแรก มีกำรชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรเรียนอย่ำงละเอียดและ

ชัดเจน ในเรื่องของกำรลงทะเบียนและเงื่อนไขของกำรสอบภำษำอังกฤษและกำรเสนอโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ และกระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมกระตือรือร้นในกำรสอบภำษำอังกฤษให้ผ่ำน และมี
กำรวำงแผนกำรท ำข้อเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ สอดแทรกในกระบวนวิชำ สัมมนำ 1 และ 2 
เพ่ือให้สำมำรถเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด และช่วยสร้ำงควำม
มั่นใจแก่นักศึกษำว่ำจะจบกำรศึกษำตำมก ำหนด 
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อำจำรย์ที่ปรึกษำติดตำมผลงำนวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถท ำวิจัยวิทยำนิพนธ์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ และสอบให้ทันก ำหนด  

 
2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- - - 3 4 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำมพร้อม มีเวลำให้ค ำปรึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรวำงแผนและกระตุ้นให้
นักศึกษำเตรียมโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ควบคู่ไปกับกำรท ำงำนวิจัยในขั้นต้น สนับสนุน แนะน ำในเรื่อง
กำรท ำวิจัย และกำรให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรหำเครื่องมือวิเครำะห์ ทดสอบ ที่ทำงสำขำวิชำหรือคณะ
อุตสำหกรรมเกษตรไม่มี รวมไปถึงชี้แนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับงำนในวิทยำนิพนธ์ รวมไปถึง
ถึงกำรสร้ำงแรงบันดำลใจแก่นักศึกษำซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษำสำมำรถรวบรวมข้อมูลและเขียนงำนวิจัย
เพ่ือส่งตีพิมพ์ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือวำงแผนไว้ 
- มีกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ คือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนส ำหรับใน
กำรท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ มีสำรเคมีที่พร้อมและเพียงพอ อีกทั้งมีผู้สนับสนุนที่เอำใจใส่และมีจิต
บริกำร เพ่ือก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ปีการศึกษา

2564 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับ
กำรประเมิน 

- 96.22 100 100 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง-
พอใช้  

- - - 1 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวน
วิชำในภำพรวมของหลักสูตร 

- 4.68 4.51 4.24 4.34 
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2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด ท ำให้จ ำเป็นต้องมีกำรปรับกำรเรียนกำรสอนเข้ำสู่รูปแบบ
ออนไลน์ ส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรเรียนลดลง กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ผู้สอนและ
นักศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง  
 
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
- ปรับเนื้อหำให้เข้ำกับกำรสอนรูปแบบออนไลน์ 
- เพ่ิมช่องทำงและโอกำสในกำรเข้ำพบอำจำรย์เพ่ือขอค ำปรึกษำนอกเหนือจำกชั่วโมงกำรเรียน
กำรสอน  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 

อุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ อย่ำงเพียงพอ 
และเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำวิจัย เพ่ือให้สำมำรถตีพิมพ์ผลงำน และส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมเงื่อนไขของหลักสูตร 
 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 
- มีระบบกำรด ำเนินงำนของสำขำวิชำ/คณะ/มหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรในกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
- 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 โดยให้รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนในกำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตร   

- มีระบบกำรจองเครื่องมือ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงและใช้เครื่องมือได้อย่ำงทั่วถึงทุกคน รวมถึง
กำรวำงแผนกำรจัดหำและจัดซื้อเครื่องมือที่จ ำเป็นในอนำคต  
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3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ห้องเรียนและอุปกรณ ์ 3.28 
ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 3.43 
โรงงำนต้นแบบ 3.88 
ห้องคอมพิวเตอร์ 3.88 
ระบบอินเตอร์เน็ต 3.25 
ห้องสมุด 3.48 
โรงอำหำร 3.06 
ห้องน้ ำ 3.56 
สภำพแวดล้อมทั่วไป 2.9 

เฉลี่ย 3.41 
 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
- 3.93 3.58 4.28 3.41 

 
5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
- มีเครื่องมือวิเครำะห์ระดับสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งเพียงพอต่อกำรท ำวิจัย เช่น เครื่องมือ FTIR, DSC, DLS, 
TGA+DSC, Twin screw extruder, Thermoforming, Hot-compression  
- มีกำรปรับกำรบริหำรจัดกำรในกำรขอใช้เครื่องมือ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรขอใช้
เครื่องมือ และเข้ำถึงเครื่องมือได้อย่ำงทั่วถึง  
 

5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
- มีกำรปรับปรุงระบบกำรจองเครื่องมือออนไลน์ ท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรท ำวิจัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- มีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องเวลำในกำรท ำวิจัยส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท ให้ยืดหยุ่น
เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยของนักศึกษำ เช่น ให้สำมำรถท ำวิจัยนอกเวลำรำชกำรได้ 
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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 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพในกำรบูรณำกำร
และเชื่อมโยงควำมรู้  มี
ควำมรู้ในสำขำ เทคโนโลยี
กำรบรรจุ เพื่อพัฒนำและ
แก้ไขปัญหำของ
ภำคอุตสำหกรรม  
2. มีทักษะด้ำนกำรวิจัย 
กำรคิดวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงเป็นระบบ กำร
แก้ปัญหำอย่ำงบูรณำกำร 
รวมทั้งควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้ศำสตร์ใหม่ได้
ด้วยตนเอง 
3. สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่และประยุกต์ใช้
ควำมสร้ำงด้ำนเทคโนโลยี
กำรบรรจุ 
4. มีควำมตระหนังถึง
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
บุคคล และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำง
หลำกหลำย 

เนื่องจำกหลักสูตรยัง
ไม่ได้จัดท ำ (PLOs) ด้วย
มีแผนกำรที่ก ำหนด 
(PLOs) ในหลักสูตร
ปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 
2566  
 

1. ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม (Ethics 
and Morals) 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลำใน
กำรเข้ำชั้นเรียน และ 
ควำมรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม ในเรื่อง
กำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำย เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ  

3. 2.  ด้ำนควำมรู้ 
(Knowledge) 
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักกำรและ
ทฤษฎีที่  ส ำคัญใน
เนื้อหำที่ศึกษำ สำมำรถ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ทำง 
วิชำกำร และมีควำมรู้ใน
แนวกว้ำงของ สำขำวิชำ
ที่ศึกษำ เพ่ือ ให้เล็งเห็น
กำรเปลี่ยนแปลง และ
เข้ำใจผลกระทบ ของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อ
สำยงำนทำงด้ำนกำร
เทคโนโลยีบรรจุ  
 
3. ด้ำนทักษะปัญญำ 
(Cognitive Skills) 

1.ผู้เรียนรู้ (Learner 
Person)  
มีควำมพยำยำมในกำร
เรียนรู้ และมีทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือก้ำว
ทันโลกยุคดิจิทัลและ โลกใน
อนำคต และมีสมรรถนะ 
(competency) ที่เกิดจำก
ควำมรู้ ควำมรอบรู้ด้ำนต่ำง 
ๆ ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำร
บรรจุในสมัยใหม่  
2. ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม (Inovative Co-
creator) นักศึกษำมทีักษะ
ทำงปัญญำ ทักษะศตวรรษที่ 
21 สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
และมีทักษะกำรคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรน ำเสนอ
งำนแบบเป็นวิดีโอ 
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Cititzen) 
นักศึกษำมีควำมตระหนังถึง
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จ ร รยำบรรณวิ ช ำชี พ  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถ
สื่ อสำรกับกลุ่ มบุ คคล ใน
ระหว่ำงเพ่ือน อำจำรย์ และ 
บุ ค ล ำ ก ร เ พ่ื อ ข อ ค ว ำ ม
ช่วยเหลือและขอค ำปรึกษำ
ในด้ำนต่ำง ๆ  
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

5. สำมำรถวำงแผนกำร
ปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถสืบค้น รวบรวม 
ศึกษำ วิเครำะห์ และ
สรุปประเด็น ปัญหำ เพ่ือ
ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำใน
งำนวิจัยได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์  
4. ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล และควำม
รับผิดชอบ 
นักศึกษำมีควำม
รับผิดชอบกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง 
5. ด้ำนทักษะกำร 
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Numerical Analysis, 
Communication and 
Information 
Technology Skills) 
นักศึกษำได้รับ
มอบหมำยงำนที่ต้องมี
กำรสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และสำมำรถน ำเสนอทั้ง
ในรูปเอกสำรและด้วย
วำจำประกอบสื่อ
เทคโนโลยี  
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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) 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรบูร
ณำกำรและเชื่อมโยงควำมรู้  มีควำมรู้
ในสำขำ เทคโนโลยีกำรบรรจุ เพ่ือ
พัฒนำและแก้ไขปัญหำของ
ภำคอุตสำหกรรม  
2. มีทักษะด้ำนกำรวิจัย กำรคิด
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบ กำรแก้ปัญหำอย่ำงบูรณำกำร 
รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
ศำสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3. สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และ
ประยุกต์ใช้ควำมสร้ำงด้ำนเทคโนโลยี
กำรบรรจุ 
4. มีควำมตระหนังถึงคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชพี 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกับ
กลุ่มบุคคล และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงหลำกหลำย 
5. สำมำรถวำงแผนกำรปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและมี

นักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่
ก าหนดให้ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
6 กระบวนวิชำ 4 กระบวนวิชำ 66.66 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
2 กระบวนวิชำ 1 กระบวนวิชำ 50.00 
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2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายชื่อกระบวนวิชา TQF 

ใน มคอ.3 
วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

ภาคเรียนที่ 1/2564     
603711  Experimental 
Design for Packaging 
Technology 

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

1. กำรเข้ำช้ันเรียน 
กำรตรงต่อเวลำ 
และควำมซื่อสัตย์ 
กำรน ำเสนอหน้ำช้ัน
เรียน กำรบำ้น  
แบบกำรระดมสมอง 
(Brainstorming)  
แบบเน้นปัญหำ/
โครงงำน/ 
กรณีศึกษำ 
แบบแลกเปลี่ยน
ควำมคิด 
แบบสะท้อน
ควำมคิด 
แบบตั้งค ำถำม 
2. สอบปลำยภำค 

 1. นักศึกษำมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ไม่พบกำรท ำผิดใดๆ 
เช่น กำรเช็คช่ือแทนกัน กำรลอก
ข้อสอบ กำรลอกงำนส่ง 
2. นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ มีควำมรูผ้่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 
3. นักศึกษำสำมำรถค้นหำข้อมูล
งำนวิจัย กำรเขียน proposal 
เข้ำใจกำรเขียนบทควำมเพื่อกำร
ตีพิมพ์งำนวิจัย กำรท ำ
เอกสำรอ้ำงอิง  
4. นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์กันดี
ในกลุ่ม ประเมินจำกกำรท ำงำนท่ี
มอบหมำยร่วมกัน ซึ่งได้ผลงำน
ออกมำดี และมีควำมรับผิดชอบ 
สำมำรถส่งงำนได้ตรงตำมเวลำที่
มอบหมำย และสนใจที่ 
จะถำมเมื่อเกิดข้อสงสัย 
5. นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำร
และทักษะกำร ใ ช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ดี สำมำรถค้นข้อมูล
และน ำเสนองำนได้ดี 

603723 PULP AND PAPER 
TECH 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 

- สังเกตจำก
พฤติกรรมกำรเข้ำช้ัน
เรียนทั้งภำคบรรยำย
และภำคปฏิบตั ิ
- ประเมินผลจำก
กำรส่งรำยงำนทั้ง
ภำคบรรยำยและ
ภำคปฏิบตัิโดยมีกำร
อ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้อง 
 
- ประเมินผลจำก
กำรท ำข้อสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค 
-ประเมินผลจำกกำร
ท ำรำยงำน และ 
น ำเสนองำนในภำค

- นศ. สำมำรถท ำ
รำยงำน น ำเสนอ
ผลงำน วิเครำะห์
และวิจำรณ์บทควำม
ทำงวิชำกำรได ้
- นศ. สำมำรถ
แลกเปลีย่นควำม
คิดเห็นระหว่ำง
อำจำรย์ประจ ำวิชำ  
- นศ. สอบผ่ำน
กระบวนวิชำนี้
มำกกว่ำร้อยละ 97 
- นศ. สำมำรถท ำ
รำยงำนงำนวิจัยและ
และเข้ำใจบทควำม
ทำงวิชำกำรที่
ทันสมัย บน

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
- กำรเข้ำเรียนและส่งกำรบ้ำนที่
ได้รับมอบหมำยตรงตำมเวลำที่
ก ำหนด โดยมี มีกำรอ้ำงอิง
แหล่งข้อมูล และควำมรับผดิชอบ
ต่อกำรบ้ำนที่ได้รับมอบหมำย 
2. ด้ำนควำมรู ้
- นักศึกษำมีควำมรู้เพิ่มขึ้นจำก
กำรตอบค ำถำม วิเครำะห์ปัญหำ 
แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นระหว่ำง
กำรเรยีนกำรสอน กำรหำควำมรู้
เพิ่มเตมิค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำก
กำรท ำกำรบ้ำน รวมถึงกำรฝึก
ทักษะพัฒนำกำรสืบค้นข้อมลูเพื่อ
กำรน ำเสนอผลงำน 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
-ประเมินจำกคะแนนสอบ
นักศึกษำนักศึกษำสำมำรถสอบ
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รายชื่อกระบวนวิชา TQF 
ใน มคอ.3 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 

บรรยำยโดยมี
เอกสำรอ้ำงอิง   
- ประเมินผลจำก
กำรเขียนและสรุป
ควำมส ำคญัจำก
บทควำมทำง
วิชำกำรบน
ฐำนข้อมูลสำกล 
- ประเมินผลจำก
กำรวิเครำะห์โจทย์
ปัญหำและกำร
แลกเปลีย่นควำม
คิดเห็นระหว่ำงกำร
เรียนกำรสอน 
- ประเมินผลจำก
กำรสอบภำคทฤษฏี
และภำคปฏิบตัิทั้ง
กลำงภำคและปลำย
ภำค 
 

ฐำนข้อมูลสำกลได้
ทุกคน 
- นศ. สำมำรถตอบ
ค ำถำม และ 
แลกเปลีย่นควำมรู้
ระหว่ำงอำจำรย์ 
และผูเ้รียนคนอ่ืนๆ
ได ้
- นศ. สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลงำนวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีกำรบรรจุ
ได้ รวมถึง สำมำรถ
น ำเสนอผลงำนวิจัย
และบทควำมทำง
วิชำกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง 
- นศ. สำมำรถอ่ำน
บทควำม และ 
น ำเสนอผลงำนวิจยั 
เป็นภำษำอังกฤษได้ 
รวมถึงสำมำรถตอบ
ค ำถำมได้อย่ำง
ถูกต้อง 
- นศ.สำมำรถเขียน
บทควำมทำงวิชำกำร
และน ำเสนอเป็น
ภำษำอังกฤษได ้
- นศ. สำมำรถใช้ 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ในกำร
น ำเสนองำนได้
มำกกว่ำ ร้อยละ 95 

ผ่ำนในกระบวนวิชำนี ้กำรท ำ
รำยงำน และ กำรน ำเสนอผลงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
-นักศึกษำสำมำรถท ำกำรบ้ำนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชำและ
สำมำรถตอบค ำถำม และ แสดง
ควำมคิดเห็นกับอำจำรย์ผูส้อนได ้
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะหต์ัวเลข 
ทักษะกำรสื่อสำร 
และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
-นักศึกษำสำมำรถท ำกำรบ้ำน 
และสบืค้นข้อมูลเพื่อท ำรำยงำน
และตอบค ำถำม โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

603731 INSTRU 
ANALYSIS PKG 
MATERIALS 

2.2 - ดูผลกำรสอบกลำง
ภำค และปลำยภำค  

- นักศึกษำสอบผ่ำน
กระบวนวิชำนี้ ไ ด้  
100% 

- 

 3.3 - ประเมินงำน
น ำเสนอ และ
รำยงำนที่ไดร้ับ
มอบหมำย 
 

- นักศึกษำสำมำรถ
น ำเสนองำนเป็น
ภำษำอังกฤษ และใช้
สื่อเทคโนโลยีในกำร
น ำเสนอได ้

- 
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รายชื่อกระบวนวิชา TQF 
ใน มคอ.3 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

- นักศึกษำสำมำรถ
ทรำบแหล่งในกำรหำ
ข้อมูลทำงวิชำกำรที่
เหมำะสมมำ และได้
ทรำบข้อมูล
เครื่องมือทดสอบที่มี
ภำยในคณะ 
มหำวิทยำลยั และ
หน่วยงำนภำยนอก 
มำน ำเสนอ และท ำ
รำยงำนได้  
-นักศึกษำสำมำรถ
เ ลื อ ก ข้ อ มู ล ม ำ
น ำ เ ส น อ  แ ล ะ ท ำ
รำยงำนได้เหมำะสม 

603751 PKG DSI & DEV 1.2, 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 3.2, 3.3, 
4.2, 4.3, 5.1, 
5.3 

- สอบ 
- ประเมินจำก
พฤติกรรมกำรเข้ำ
เรียน กำรเข้ำสอบ 
และกำรส่งงำนท่ี
ได้รับมอบหมำย 
- แฟ้มสะสมงำน 
- รำยงำน 
- สืบค้นข้อมูลและ
ส่งรำยงำนทำง
อินเตอร์เนต็ 

- กำรด ำเนินกำร
กระบวนวิชำ
สอดคล้องตำม
มำตรฐำนตำม TQF 
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
กำรเรยีนกำรสอน 
- กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ 
-นักศึกษำสำมำรถท ำ
และน ำเสนอรำยงำน
และงำนท่ีไดร้ับ
มอบหมำยได ้
-นักศึกษำสำมำรถใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตใน
กำรท ำงำนและส่ง
งำนได้ 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
-เทอมนี้เป็นกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ท ำให้เป็นกำร
ยำกในกำรให้ข้อคิดเห็นในดำ้น
คุณธรรมและจรยิธรรม แต่
อย่ำงไรก็ตำมในวิชำนี้ยังไม่พบ
กำรทุจริตในกำรท ำข้อสอบและมี
ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งงำนท่ี
ได้รับมอบหมำยเป็นอย่ำงด ี
2. ด้ำนควำมรู ้
-นักศึกษำสำมำรถท ำควำมเข้ำใจ
ในข้อสอบและงำนท่ีไดร้ับ
มอบหมำยได้ดี ซึ่งแสดงถึงองค์
ควำมรู้ที่นักศึกษำมีแล้วไปตอบ
โจทย์เลำ่นั้นได้ทั้งกำรท ำข้อและ
กำรท ำงำนท่ีได้รบัมอบหมำย 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
-นักศึกษำมีทักษณะทำงปัญญำดี 
มีกำรน ำควำมรู้ไปในกำร
แก้ปัญหำหรือโจทย์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรเรียนได้ รวมไปถึง
กำรน ำควำมรู้ไปใช้พลิกแพลงใน
กำรท ำงำนท่ีมอบหมำยได ้
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
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รายชื่อกระบวนวิชา TQF 
ใน มคอ.3 

วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

-เนื่องจำกมีนักศึกษำลงทะเบียน 
1 คน ไม่สำมำรถมอบหมำยงำน
กลุ่มได ้
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะหต์ัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำรและทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรน ำเสนองำนทั้งงำนเดี่ยว
และงำนกลุ่ม รวมไปถึงกำรใช้
โปรแกรมและสื่อสังคมออนไลน์
ต่ำงๆในกำรน ำเสนอและส่งผล
งำนท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2/2564 
603732 CONVERT PKG 
MAT & BIO MAT TECH 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.3, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.3 

 กำรสอบ 1. นักศึกษำมีคุณจริยธรรมในกำร
สืบค้นข้อมูล 
2. นักศึกษำมีควำมรู้ในกำรแปร
รูปวัสดุส ำหรับบรรจุ 

    ภัณฑ ์
3. นักศึกษำสำมำรถหำควำมรู้
เพิ่มเตมิเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ผ่ำนสื่ออินเตอร์เนต็ 
4. นักศึกษำสำมำรถท ำงำน
ร่วมกันได ้
5. นักศึกษำสำมำรถวิ เครำะห์
โครงสร้ำงพื้นฐำนของพอลิเมอร์
และคุณสมบัติด้วยโครงสร้ำงและ
แรงกระท ำท่ีได้เรียนรู้ 

 
3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  

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

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

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

................................................................................................................................... ................... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน - - - - - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ - - - - - 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน - หลักสูตรเปิด 2561 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศกึษำ 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศกึษำ 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศกึษำ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ศึกษำต่อ 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ - - - - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ - - - - - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวม
คุณลักษณะ 6 ด้าน 

    - 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

- 4.29 4.42 4.40 4.40 

 
2. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

หลักสูตรก 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 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
.................................................................................................................................. .................... 
................................................................................................................ ...................................... 
3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
............................................................................................... ....................................................... 
................................................................................................................................... ................... 

 
4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต  

(ใช้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ไม่มี - - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ำผลรวมถ่วงน้ ำหนักฯ ผลงำนของ
นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
เผยแพร่ทั้งหมด 

- - - 2 4 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ - - 0 2 3 
ร้อยละ - หลักสูตรเปิด 

2561 ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 100 100 

คะแนนที่ได้ - - - 5 5 
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1. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) 
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ - สกุล 

1. 611331009 นำงสำวณัฐกำญจน์ หอมสะอำด 
2. 611331012 นำงสำวอำรยำ ขอดแสงมำ 
3 611331011 นำยสหรัฐ จันทร์ศิริ 

 
2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ)  
ชื่อผู้ตีพิมพ์ผลงาน ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

(ในปีปฏิทนิ 2564)  
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ระบุเลขหน้า 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 
1.00) 
Saharath Jansiri Characterization of sweet 

bamboo (Dendrocalamus 
asper Backer) kraft pulp filled 
in poly(lactic acid)/ 
polybutylene succinate blend 
composite 

Polymer Composites Volume42, Issue10 
October 2021 Pages 
5090-5100 
https://doi.org/10.1002/pc.
26207 

Nattagarn Homsaard, 
Araya Kodsangma  

Efficacy of cassava starch 
blending with gelling agents 
and palm oil coating in 
improving egg shelf life 

International Journal of 
Food Science and 
Technology 

Volume 56, Issue 8, Pages 
3655 – 3661 August 2021   
DOI 10.1111/ijfs.14675 

Araya Kodsangma, , 
Nattagarn Homsaard 

Thermoplastic mung bean 
starch/natural rubber/sericin 
blends for improved oil 
resistance 

International Journal of 
Biological 
Macromolecules 

Volume 188, Pages 283 - 
2891 October 2021 DOI 
10.1016/j.ijbiomac.2021.07.
187 

Nattagarn Homsaard,  
Araya Kodsangma 

Effect of egg-coating material 
properties by blending cassava 
starch with methyl celluloses 
and waxes on egg quality 

Polymers  Open Access  
Volume 13, Issue 
21November-1 2021 Article 
number 3787 
DOI10.3390/polym1321378
7 

 
3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์)  
             ไม่มี 
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4. การวิเคราะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
.............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ........................................... 
 
4.2 มีวิธีการในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่สูงขึ้น
อย่างไร 

มีกำรวำงแผนกำรวิจัยที่ดี และมีกำรติดตำมผลกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบและเป็นแบบแผน ซึ่ง
จะท ำให้ได้ผลวิจัยที่มีคุณภำพและยอมรับในระดับนำนำชำติ  
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
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 โดยมี
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 
และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมอำจำรย์อย่ำงน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง รวมจ ำนวน 14 ครั้ง และมอีำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 80% 

(เอกสำรหมำยเลข 1) 
2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/
สำขำวิชำ 

มคอ. 2 สอดคล้องกับ TQF 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกกระบวนวิชา  

ครบทุกวิชำก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 
(เอกสำรหมำยเลข 2) 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  ตำมแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

ครบทุกระบวนวิชำภำยใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 

(เอกสำรหมำยเลข 3) 

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

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ทวนสอบ 5 กระบวนวิชำ จำก 8 กระบวนวิชำ 
คิดเป็นร้อยละ 62.5 (เอกสำรหมำยเลข 4) 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำร
สอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ม ี

8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับ
ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

ม ี

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร  (เอกสำรหมำยเลข 5) 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

3.80 
(เอกสำรหมำยเลข 6) 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มี 



 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

Sudaluk-PC
Highlight
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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-�����  

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight
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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
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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  

Sudaluk-PC
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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 
 
 
 
 
 
 





øć÷ÜćîÖćøðøąßčöÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝč 

üĆîìĊęǰ�ǰöĊîćÙöǰ����ǰ 

Zoom Meeting 

ñĎšđ×šćðøąßčö   

1. øý�éø�óøßĆ÷   øćßêîąóĆîíčŤ  ðøąíćîÖøøöÖćø 

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

3. øý�éø�ÿčìíĉøćǰǰ  ÿčìíÿčõć  ÖøøöÖćø 

4. øý�éø�ÖĉêêĉýĆÖéĉĝ  ÝĆîìîÿÖčúüÜýŤ  ÖøøöÖćø  

5. ñý�éø�ÿčåóĆýǰǰ  ÙĞćĕì÷   ÖøøöÖćø 

6. ñý�éø�úĉîéćǰ  ëĉøõĆìøóĆîíŤ  ÖøøöÖćø  

7. Ă�éø�đðøö   ìĂÜßĆ÷   ÖøøöÖćø 

8. Ă�éø�ýøĉîìøŤìĉó÷Ť  íîĆÙÛđýøèĊ  ÖøøöÖćø 

9. îć÷üøóÜþŤǰ   ìĆïøĆêîŤ   ÖøøöÖćø 

10. îćÜÿćüüúĆ÷úĆÖþèŤ  ĒĀúÜÙĞć   ÖøøöÖćø 

11. îćÜÿčéćúĆÖþèŤ  óčìíüÜýŤ   đú×ćîčÖćø   
 

ñĎšĕöŠđ×šćðøąßčö 

 - 

đøĉęöðøąßčöĔîđüúćǰǰ����0ǰǰî. 

 ðøąíćîÖúŠćüđðŗéðøąßčöĒúąéĞćđîĉîÖćøðøąßčöêćöøąđïĊ÷ïüćøąéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

üćøąìĊę 1 đøČęĂÜĒÝšÜđóČęĂìøćï 

���ǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøøŠćÜðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝč 

 1.2 ÿĞćîĆÖìąđïĊ÷îĒÝšÜñúÖćøĂîčöĆêĉđúČęĂîÿŠÜđÖøéÖøąïüîüĉßćǰ������ǰõć÷ĔîüĆîìĊęǰ�ǰđöþć÷îǰ����ǰ 

ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïÖøąïüîüĉßćÖøĂÖÙąĒîîĔîøąïïõć÷ĔîüĆîìĊęǰ�ǰđöþć÷îǰ����ǰđóČęĂîĞćđ×šćìĊęðøąßčö

ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙèąóĉÝćøèćĔîüĆîìĊęǰ�ǰđöþć÷îǰ����ǰĒúąîĞćÿŠÜÿĞćîĆÖìąđïĊ÷îĔîđüúćǰ�����ǰî� 

ĔîìĊęðøąßčöÖĞćĀîéîĆÖýċÖþćǰpresent ĔîüĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ����ǰĒúąîĞćđ×šćìĊęðøąßčöÿć×ćüĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ

����ǰđüúćǰ�����ǰî� 

���ǰòść÷ìąđïĊ÷îïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ĕéšĒÝšÜøć÷ßČęĂñĎšÿúąÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþćêŠĂøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰõćÙ

ÖćøýċÖþćìĊęǰ������ǰ	øĂïìĊęǰ�
ǰÿć×ćüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝčǰ�ǰÙîǰÙČĂǰîćÜÿćüÖĉêêĉ÷ćǰ×čîĕß÷ǰĒúąǰCHO 

RHAE WAI 

 

üćøąìĊę  �   đøČęĂÜøĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčö 

ǰ ���ǰøĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčöǰüĆîìĊęǰ�ǰÖčöõćóĆîíŤǰ���� 

  -ìĊęðøąßčöøĆïøĂÜ- 

üćøąìĊę  � ǰđøČęĂÜÿČïđîČęĂÜ 

 ǰ3.1 ÿČïđîČęĂÜÝćÖüćøąÖćøðøąßčöđöČęĂüĆîìĊęǰ�ǰÖčöõćóĆîíŤǰ����ǰ×šĂǰ���ǰđîČęĂÜÝćÖĀšĂÜǰ�-���ǰ

ßĆĚîǰ�ǰÝĆéìĞćđðŨîĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøđúĊĚ÷ÜđßČĚĂǰĒúąđðŨîĀšĂÜÿĞćĀøĆïđêøĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜǰÝąĕöŠĔĀšîĆÖýċÖþćĕð



 2 

îĆęÜìĞćÜćîĔîĀšĂÜîĊĚǰÝċÜ×ĂĒÝšÜĔĀšîĆÖýċÖþćìøćïéšü÷ǰîĆĚîǰñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�ÿčåóĆýǰÙĞćĕì÷ǰÝą×ĂĔĀš

îĆÖýċÖþćîĆęÜìĞćÜćîĔîĀšĂÜîĊĚĕðÖŠĂîÝîÖüŠćÝąðøĆïĀšĂÜǰ���ǰđÿøĘÝđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüÝąĔĀšîĆÖýċÖþć÷šć÷ĂĂÖǰ 

ìĊęðøąßčö×ĂĔĀšîĆÖýċÖþć÷šć÷ĕðĔßšĀšĂÜóĆÖîĆÖýċÖþćǰ�-���ǰĕðóúćÜÖŠĂî 

 

üćøąìĊęǰ�ǰđøČęĂÜóĉÝćøèć 

4.1 õćøąÜćîÿĂîǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ������ǰĒúąĒïŠÜĀĆü×šĂÿĂîÖøąïüîüĉßćǰ������ǰÖšćüĒøÖÿĎŠ

đìÙēîēú÷ĊÖćøïøøÝčǰ(First Step to Packaging Technology) ÝąóĉÝćøèćĔîðøąßčöÙøćüêŠĂĕð 

 ���ǰüĉì÷ćúĆ÷îćîćßćêĉǰ×ĂÙüćöĂîčđÙøćąĀŤđðŗéÖøąïüîüĉßćǰGE ������ǰPackaging in Daily Life ǰ

Ēúąǰ������ǰPackaging for Marketing ĔĀšîĆÖýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉĔîõćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰ

Ēúąǰ�ǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰ×ĂÿŠÜñúÖćøóĉÝćøèćĔĀšÜćîÖćøýċÖþćÙèąĄǰõć÷ĔîüĆîìĊęǰ��ǰöĊîćÙöǰ����ǰ

îĊĚ  

ìĊęðøąßčöóĉÝćøèćĒúšü÷ĆÜĕöŠđðŗéÿĂîÖøąïüîüĉßć GE 603200 Ēúąǰ������ǰĔĀšĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćúĆ÷

îćîćßćêĉǰìĆĚÜîĊĚǰÝąđðŗéÖøąïüîüĉßćǰ������ǰĔĀšĀúĆÖÿĎêøüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê	ÿĆêüýćÿêøŤ
ǰßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰõćÙđøĊ÷î

ìĊęǰ������ǰĒúąßĆĚîðŘìĊęǰ�ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ������ǰĒúąĀúĆÖÿĎêøđýøþåýćÿêøŤïĆèæĉêĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜǰó�ý�ǰ����ǰ

õćÙđøĊ÷îìĊęǰ������ǰÝĞćîüîøĆïǰ��ǰÙîǰ 

 4.3 êćöìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøüĉßćÖćøðøąÝĞćïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ĔĀšÙüćöđĀĘßĂïÖćøÝĆéìĞć

øć÷úąđĂĊ÷éÖøąïüîüĉßćǰöÙĂ��ǰ	ìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉöêćöÖøĂïǰTQF) ĔĀšđðŨîǰCourse Learning Outcomes ÿćöćøë

éćüēĀúéĒïïôĂøŤö ĕéšìĊę ǰwww.grad.cmu.ac.th/For Faculty/ ĒïïôĂøŤöìĞ ćĀúĆÖÿĎ êø�öÙĂ�� -�ǰ

øć÷úąđĂĊ÷éÖøąïüîüĉßć 

 ìĊęðøąßčöÝąéĞćđîĉîÖćøðøĆïÖøąïüîüĉßćǰöÙĂ�� ǰ	ìĊęöĊĂ÷ĎŠ đéĉöêćöÖøĂïǰTQF) ĔĀšđðŨîǰCourse 

Learning OutcomesǰóøšĂöÖĆïÖćøðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêø 

 

üćøąìĊęǰ�ǰđøČęĂÜĂČęîėǰ 

���ǰøý�éø�ÿčìíĉøćǰÿčìíÿčõćǰĒÝšÜĔîìĊęðøąßčööĊîĆÖýċÖþćøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰîć÷üøć÷čÿǰÖĆîíĉ÷ąǰ×Ă

úćĂĂÖǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰ 

 ���ǰñý�éø�ÿčåóĆýǰÙĞćĕì÷ǰĒÝšÜĔîìĊęðøąßčöüŠćĕéšøĆïĒÝšÜÝćÖĀîŠü÷üĉÝĆ÷ǰđøČęĂÜǰÖćøøĆïîĆÖýċÖþćÝćÖǰNong 

Lam University đ×šćòřÖÜćîüĉÝĆ÷ǰèǰĀîŠü÷ÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜÿć×ćüĉßćǰđðŨîđüúćǰ�ǰđéČĂîǰÖĆî÷ć÷î-íĆîüćÙöǰ����ǰ

ĀćÖĂćÝćø÷ŤìŠćîĔéÿîĔÝĔĀšĒÝšÜĕð÷ĆÜĀîŠü÷üĉÝĆ÷×ĂÜÙèąǰõć÷ĔîüĆîìĊęǰ�ǰöĊîćÙöǰ����ǰîĊĚǰ 

 ���ǰñý�éø�ÿčåóĆýǰÙĞćĕì÷ǰĒÝšÜĔîìĊęðøąßčöüŠćêćöìĊęðøąßčö 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



601702
(TQF)

กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
Sec701

FOOD PROCESSING AND ENGINEERING 9 พฤษภาคม 2565 
11:30:16  (แบบที่ 1)

กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร FOOD PROCESSING AND ENGINEERING 20 มิถุนายน 2564 
21:09:29  (แบบที่ 1)

601704
(TQF)

จุลชีววิทยาทางอาหารและการวิเคราะห์ 
sec.701

Food Microbiology and Analysis 21 มิถุนายน 2564 
11:12:27  (แบบที่ 1)

601743
(TQF)

เทคโนโลยีอาหารผง Sec.701 FOOD POWER TECHNOLOGY 20 มิถุนายน 2564 
18:11:57  (แบบที่ 1)

เทคโนโลยีอาหารผง FOOD POWER TECHNOLOGY 20 มิถุนายน 2564 
17:34:43  (แบบที่ 1)

601758
(TQF)

สถิติวิจัยอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS 18 มิถุนายน 2564 
11:37:53  (แบบที่ 1)

สถิติวิจัยอาหาร sec.701 FOOD RESEARCH STATISTICS 18 มิถุนายน 2564 
11:37:23  (แบบที่ 1)

601765
(TQF)

อาหารเพื่อสุขภาพ FOOD FOR HEALTH 15 มิถุนายน 2564 
13:19:55  (แบบที่ 1)

601767
(TQF)

โภชนาการมนุษย์ขั้นสูง ADVANCED HUMAN NUTRITION 16 มิถุนายน 2564 
13:58:18  (แบบที่ 1)

601792
(TQF)

สัมมนา 2 Sec.701 SEMINAR 2 20 มิถุนายน 2564 
21:16:09  (แบบที่ 1)

601799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท Master’s Thesis 21 มิถุนายน 2564 
11:19:03  (แบบที่ 1)

601842
(TQF)

สมบัติทางเคมีกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหาร 

PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF 
FOOD

15 มิถุนายน 2564 
13:04:43  (แบบที่ 1)

601898
(TQF)

ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 25 มิถุนายน 2564 
13:12:53  (แบบที่ 1)

602731
(TQF)

กระบวนการหมักขั้นสูง ADVANCED FERMENTATION PROCESSES 2 กรกฎาคม 2564 
16:48:54  (แบบที่ 2)

602761
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 2 กรกฎาคม 2564 
16:50:06  (แบบที่ 2)

603711
(TQF)

การวางแผนการทดลองสําหรับเทคโนโลยีการ
บรรจุ 

Experimental Design for Packaging Technology 3 พฤษภาคม 2564 
13:00:56  (แบบที่ 2)

603723
(TQF)

เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ และกระดาษ PULP AND PAPER TECHNOLOGY 26 เมษายน 2564 
13:45:08  (แบบที่ 2)

603731
(TQF)

เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ Instrumental Analysis for Packaging Materials 4 พฤษภาคม 2564 
14:24:28  (แบบที่ 2)

603751
(TQF)

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Packaging Design and Development 10 พฤษภาคม 2564 
7:56:13  (แบบที่ 2)

603799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ Thesis 10 พฤษภาคม 2564 
8:05:15  (แบบที่ 2)

603891
(TQF)

สัมมนา 1 Seminar 1 17 มิถุนายน 2564 
15:24:00  (แบบที่ 2)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)

-หน้า 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันข้อมูล

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight

Sudaluk-PC
Highlight



603892
(TQF)

สัมมนา 2 Seminar 2 10 พฤษภาคม 2564 
7:58:42  (แบบที่ 2)

604711
(TQF)

ปรากฏการณ์การถ่ายโอนโมเมนตัม ความ
ร้อนและมวล 

MOMENTUM, HEAT AND MASS TRANSPORT 
PHENOMENA

20 มิถุนายน 2564 
21:32:51  (แบบที่ 1)

604712
(TQF)

การสร้างแบบจําลองและการจําลองทาง
คณิตศาสตร์ในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION IN 
FOOD PROCESS ENGINEERING

20 มิถุนายน 2564 
21:32:56  (แบบที่ 1)

604715
(TQF)

สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร 
sec 701

PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF 
FOODS

9 พฤษภาคม 2565 
11:56:22  (แบบที่ 1)

สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF 
FOODS

20 มิถุนายน 2564 
21:36:38  (แบบที่ 1)

604731
(TQF)

ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

Quality and Safety Management System in Food 
Industry

20 มิถุนายน 2564 
21:36:21  (แบบที่ 1)

604732
(TQF)

การวิเคราะห์อันตรายและประเมินความเสี่ยง
ในกระบวนการผลิตอาหาร 

Hazard Analysis and Risk Assessment in Food 
Production

20 มิถุนายน 2564 
22:04:38  (แบบที่ 1)

604736
(TQF)

การจัดการความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อุป
ทาน 

Food Safety Management in Supply Chain 20 มิถุนายน 2564 
21:41:58  (แบบที่ 1)

604788
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรทางความปลอดภัยอาหาร 3 SELECTED TOPICS IN FOOD SAFETY 3 20 มิถุนายน 2564 
23:42:20  (แบบที่ 1)

605701
(TQF)

ความรอบรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

COMPREHENSIVE  OF PRODUCT DEVELOPMENT 
TECHNOLOGY

20 มิถุนายน 2564 
11:52:52  (แบบที่ 1)

605702
(TQF)

การแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร 

PROCESSING AND QUALITY ANALYSIS IN  AGRO-
INDUSTRIAL PRODUCTS

20 มิถุนายน 2564 
11:53:39  (แบบที่ 1)

605713
(TQF)

กลิ่นรสและสีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ FLAVOR AND COLOR IN PRODUCT DEVELOPMENT 20 มิถุนายน 2564 
11:54:32  (แบบที่ 1)

605741
(TQF)

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร 

SHELF LIFE EVALUATION OF AGRO-INDUSTRIAL 
PRODUCTS

20 มิถุนายน 2564 
11:56:25  (แบบที่ 1)

605745
(TQF)

เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ADVANCED ANALYTICAL TECHNIQUES IN 
PRODUCT DEVELOPMENT

29 พฤศจิกายน 2564 
9:12:04  (แบบที่ 1)

605751
(TQF)

เทคโนโลยีผู้บริโภคและการจัดการผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

CONSUMER TECHNOLOGY AND NEW PRODUCT 
MANAGEMENT

20 มิถุนายน 2564 
12:12:08  (แบบที่ 1)

605791
(TQF)

ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODS 20 มิถุนายน 2564 
11:57:07  (แบบที่ 1)

605795
(TQF)

สัมมนา 1 SEMINAR 1 20 มิถุนายน 2564 
11:59:11  (แบบที่ 1)

605799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท Master's Thesis 20 มิถุนายน 2564 
12:02:28  (แบบที่ 1)

605892
(TQF)

สัมมนาปริญญาเอก 2 Ph.D. SEMINAR 2 20 มิถุนายน 2564 
12:04:43  (แบบที่ 1)

605893
(TQF)

สัมมนาปริญญาเอก 3 Ph.D. SEMINAR 3 20 มิถุนายน 2564 
12:06:53  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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601724
(TQF)

เทคโนโลยีอาหารขั้นสูง ADVANCED FOOD TECHNOLOGY 7 พฤศจิกายน 2564 
15:35:58  (แบบที่ 1)

601752
(TQF)

กฎหมายอาหารระหว่างประเทศและการ
ประกันคุณภาพ 

INTERNATIONAL FOOD LEGISLATION AND 
QUALITY ASSURANCE

10 พฤศจิกายน 2564 
15:12:57  (แบบที่ 1)

601769
(TQF)

เมแทบอลิซึมของสารอาหาร NUTRIENT METABOLISM 4 พฤศจิกายน 2564 
12:30:34  (แบบที่ 1)

601775
(TQF)

วิทยาศาสตร์การอาหารและการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง sec.701

ADVANCED FOOD SCIENCE AND ANALYSIS 7 พฤศจิกายน 2564 
15:31:36  (แบบที่ 1)

วิทยาศาสตร์การอาหารและการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง 

ADVANCED FOOD SCIENCE AND ANALYSIS 7 พฤศจิกายน 2564 
15:34:51  (แบบที่ 1)

601789
(OBE)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.031

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

1 พฤศจิกายน 2564 
15:48:22  (แบบที่ 1)

601789
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 Sec 703 for 
International Program Topic Writing 
for Scientific English Paper

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

18 เมษายน 2565 
16:05:36  (แบบที่ 1)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.032

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

2 พฤศจิกายน 2564 
22:25:00  (แบบที่ 2)

601791
(TQF)

สัมมนา 1 SEMINAR 1 7 พฤศจิกายน 2564 
15:40:20  (แบบที่ 1)

601792
(TQF)

สัมมนา 2 SEMINAR 2 7 พฤศจิกายน 2564 
15:43:05  (แบบที่ 1)

601799
(OBE)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท Master’s Thesis 4 มกราคม 2565 
14:50:29  (แบบที่ 1)

601842
(TQF)

สมบัติทางเคมีกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหาร sec 701

PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF 
FOOD

16 พฤษภาคม 2565 
22:12:48  (แบบที่ 1)

602741
(TQF)

เทคโนโลยีของเอนไซม์ในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

ENZYME TECHNOLOGY IN AGROINDUSTRIAL 
PROCESSES

4 เมษายน 2565 
13:05:30  (แบบที่ 2)

602751
(OBE)

วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง 1 ADVANCED BIOCHEMICAL ENGINEERING I 19 พฤศจิกายน 2564 
16:40:57  (แบบที่ 1)

602769
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

SELECTED TOPICS IN AGRO-INDUSTRIAL 
BIOTECHNOLOGY

4 เมษายน 2565 
13:12:54  (แบบที่ 2)

603732
(TQF)

เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุ
และวัสดุชีวภาพ 

Converting Packaging Materials and Bio Materials 
Technology

12 พฤศจิกายน 2564 
16:47:57  (แบบที่ 2)

603743
(TQF)

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร Food Packaging Innovation 12 พฤศจิกายน 2564 
16:49:46  (แบบที่ 2)

603799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ Thesis 12 พฤศจิกายน 2564 
16:52:34  (แบบที่ 2)

603892
(TQF)

สัมมนา 2 Seminar 2 12 พฤศจิกายน 2564 
17:04:01  (แบบที่ 2)

TQF V2.002018

มคอ. 3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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603895
(TQF)

การศึกษาแบบอิสระทางด้านเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุชีวภาพ 

Packaging Technology and Biomaterials 
Independent Study

12 พฤศจิกายน 2564 
17:13:51  (แบบที่ 2)

604713
(TQF)

การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS IN FOOD 
PROCESS ENGINEERING

12 พฤศจิกายน 2564 
19:24:20  (แบบที่ 1)

604714
(TQF)

ปฏิบัติการการออกแบบและการวิเคราะห์การ
ทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

LABORATORY IN DESIGN AND ANALYSIS OF 
EXPERIMENTS IN FOOD PROCESS ENGINEERING

18 พฤศจิกายน 2564 
10:32:28  (แบบที่ 1)

604735
(TQF)

การจัดการระบบความปลอดภัยอาหาร Food Safety System Management 18 พฤศจิกายน 2564 
11:17:56  (แบบที่ 1)

604766
(TQF)

กระบวนการแปรรูปอาหารแบบไม่ใช้ความ
ร้อน SEC701 (M.S.in FST - 
International Program)

NONTHERMAL FOOD PROCESSING 18 พฤศจิกายน 2564 
12:46:43  (แบบที่ 2)

604789
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิศวกรรมกระบวน
การอาหาร 3 

SELECTED TOPICS IN FOOD PROCESS 
ENGINEERING 3

18 พฤศจิกายน 2564 
12:42:30  (แบบที่ 1)

604843
(TQF)

การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ขั้นสูงใน
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร Sec 701

ADVANCED KINETIC ANALYSIS IN FOOD PROCESS 
ENGINEERING

8 มีนาคม 2565 12:44:11 
 (แบบที่ 1)

605796
(TQF)

สัมมนา 2 SEMINAR 2 11 พฤศจิกายน 2564 
14:14:02  (แบบที่ 1)

605799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท Master's Thesis 11 พฤศจิกายน 2564 
14:28:51  (แบบที่ 1)

605893
(TQF)

สัมมนาปริญญาเอก 3 Ph.D. SEMINAR 3 11 พฤศจิกายน 2564 
14:31:53  (แบบที่ 1)

605899
(TQF)

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก Ph.D. THESIS 11 พฤศจิกายน 2564 
14:34:51  (แบบที่ 1)

รวมจํานวน (มีการเลือกรูปแบบการกรอกข้อมูล) 28 กระบวนวิชา
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601702
(TQF)

กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
Sec701

FOOD PROCESSING AND ENGINEERING 9 พฤษภาคม 2565 
14:15:46  (แบบที่ 1)

กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร FOOD PROCESSING AND ENGINEERING 6 พฤศจิกายน 2564 
17:22:01  (แบบที่ 1)

601704
(TQF)

จุลชีววิทยาทางอาหารและการวิเคราะห์ 
sec.701

Food Microbiology and Analysis 24 พฤศจิกายน 2564 
14:07:34  (แบบที่ 1)

601743
(TQF)

เทคโนโลยีอาหารผง FOOD POWER TECHNOLOGY 26 พฤศจิกายน 2564 
13:25:25  (แบบที่ 1)

เทคโนโลยีอาหารผง Sec.701 FOOD POWER TECHNOLOGY 26 พฤศจิกายน 2564 
13:27:04  (แบบที่ 1)

601758
(TQF)

สถิติวิจัยอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS 29 พฤศจิกายน 2564 
14:36:39  (แบบที่ 1)

สถิติวิจัยอาหาร sec.701 FOOD RESEARCH STATISTICS 29 พฤศจิกายน 2564 
14:37:32  (แบบที่ 1)

601765
(TQF)

อาหารเพื่อสุขภาพ FOOD FOR HEALTH 24 พฤศจิกายน 2564 
14:11:47  (แบบที่ 1)

601767
(TQF)

โภชนาการมนุษย์ขั้นสูง ADVANCED HUMAN NUTRITION 24 พฤศจิกายน 2564 
14:06:43  (แบบที่ 1)

601792
(TQF)

สัมมนา 2 Sec.701 SEMINAR 2 6 พฤศจิกายน 2564 
17:05:05  (แบบที่ 1)

601799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท Master’s Thesis 30 พฤศจิกายน 2564 
11:10:02  (แบบที่ 1)

601898
(TQF)

ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 30 พฤศจิกายน 2564 
13:51:56  (แบบที่ 1)

602731
(TQF)

กระบวนการหมักขั้นสูง ADVANCED FERMENTATION PROCESSES 23 พฤศจิกายน 2564 
15:09:24  (แบบที่ 2)

602761
(TQF)

เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 23 พฤศจิกายน 2564 
15:09:52  (แบบที่ 2)

603711
(TQF)

การวางแผนการทดลองสําหรับเทคโนโลยีการ
บรรจุ 

Experimental Design for Packaging Technology 26 พฤศจิกายน 2564 
17:12:32  (แบบที่ 2)

603723
(TQF)

เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ และกระดาษ PULP AND PAPER TECHNOLOGY 22 พฤศจิกายน 2564 
15:25:40  (แบบที่ 2)

603731
(TQF)

เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุบรรจุภัณฑ์ Instrumental Analysis for Packaging Materials 26 พฤศจิกายน 2564 
17:48:14  (แบบที่ 2)

603751
(TQF)

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Packaging Design and Development 22 พฤศจิกายน 2564 
15:26:17  (แบบที่ 2)

603799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ Thesis 26 พฤศจิกายน 2564 
17:28:04  (แบบที่ 2)

603892
(TQF)

สัมมนา 2 Seminar 2 22 พฤศจิกายน 2564 
15:38:12  (แบบที่ 2)

604711
(TQF)

ปรากฏการณ์การถ่ายโอนโมเมนตัม ความ
ร้อนและมวล 

MOMENTUM, HEAT AND MASS TRANSPORT 
PHENOMENA

7 ธันวาคม 2564 
14:37:45  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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601724
(TQF)

เทคโนโลยีอาหารขั้นสูง ADVANCED FOOD TECHNOLOGY 25 เมษายน 2565 
11:19:25  (แบบที่ 1)

601752
(TQF)

กฎหมายอาหารระหว่างประเทศและการ
ประกันคุณภาพ 

INTERNATIONAL FOOD LEGISLATION AND 
QUALITY ASSURANCE

25 เมษายน 2565 
11:18:26  (แบบที่ 1)

601769
(TQF)

เมแทบอลิซึมของสารอาหาร NUTRIENT METABOLISM 25 เมษายน 2565 
11:14:19  (แบบที่ 1)

601775
(TQF)

วิทยาศาสตร์การอาหารและการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง 

ADVANCED FOOD SCIENCE AND ANALYSIS 25 เมษายน 2565 
11:12:45  (แบบที่ 1)

วิทยาศาสตร์การอาหารและการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง sec.701

ADVANCED FOOD SCIENCE AND ANALYSIS 25 เมษายน 2565 
11:38:19  (แบบที่ 1)

601789
(OBE)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.031

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

14 มีนาคม 2565 
22:35:49  (แบบที่ 1)

601789
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 sec.032

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

11 เมษายน 2565 
13:30:47  (แบบที่ 2)

หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3 Sec 703 for 
International Program Topic Writing 
for Scientific English Paper

SELECTED TOPICS IN FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 3

18 เมษายน 2565 
16:09:00  (แบบที่ 1)

601791
(TQF)

สัมมนา 1 SEMINAR 1 11 เมษายน 2565 
10:06:35  (แบบที่ 1)

601792
(TQF)

สัมมนา 2 SEMINAR 2 24 มีนาคม 2565 
11:35:42  (แบบที่ 1)

601799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท Master’s Thesis 25 เมษายน 2565 
11:31:53  (แบบที่ 1)

601842
(TQF)

สมบัติทางเคมีกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหาร sec 701

PHYSICAL AND ENGINEERING PROPERTIES OF 
FOOD

16 พฤษภาคม 2565 
22:22:48  (แบบที่ 1)

602741
(TQF)

เทคโนโลยีของเอนไซม์ในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

ENZYME TECHNOLOGY IN AGROINDUSTRIAL 
PROCESSES

4 เมษายน 2565 
13:19:12  (แบบที่ 2)

602751
(OBE)

วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง 1 ADVANCED BIOCHEMICAL ENGINEERING I 7 มีนาคม 2565 22:57:26 
 (แบบที่ 1)

602769
(TQF)

หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

SELECTED TOPICS IN AGRO-INDUSTRIAL 
BIOTECHNOLOGY

4 เมษายน 2565 
13:19:40  (แบบที่ 2)

603732
(TQF)

เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุ
และวัสดุชีวภาพ 

Converting Packaging Materials and Bio Materials 
Technology

11 เมษายน 2565 
11:49:30  (แบบที่ 2)

603799
(TQF)

วิทยานิพนธ์ Thesis 11 เมษายน 2565 
11:56:50  (แบบที่ 2)

604713
(TQF)

การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง
ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS IN FOOD 
PROCESS ENGINEERING

7 เมษายน 2565 
10:15:37  (แบบที่ 1)

604714
(TQF)

ปฏิบัติการการออกแบบและการวิเคราะห์การ
ทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

LABORATORY IN DESIGN AND ANALYSIS OF 
EXPERIMENTS IN FOOD PROCESS ENGINEERING

7 เมษายน 2565 
10:13:23  (แบบที่ 1)

TQF V2.002018

มคอ. 5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูลวันที่ : 22 พฤษภาคม 2565)

-หน้า 1-

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ยืนยันข้อมูล
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เอกสารหมายเลข 4 

การทวนสอบ ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

กระบวนวิชาที่เปดิสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ระดับปริญญาโท ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 
 

 

 แจ้งรายช่ือกระบวนวิชา ที่ก าหนดให้มกีารทวนสอบฯ โดยอาจารย์ผู้สอน 
 

กระบวนวิชาที่เปดิสอนในหลกัสูตรฯ  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศกึษา 2564 จ านวน 8 กระบวนวิชา  

(ยกเว้นกระบวนวิชา 603891, 603891 และ  603799)  

 1. 603711   EXPER DESIGN PACK TECH BIO  รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ / รศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

 2. 603723 PULP AND PAPER TECH   ผศ.ดร.สุฐพัศ ค าไทย 

 3. 603731 INSTRU ANALYSIS PKG MATER  ผศ.ดร.ลนิดา ถิรภัทรพันธ์ / รศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

 4. 603751 PKG DSI & DEV    อ.ดร.เปรม ทองชัย 

 5. 603891 SEMINAR 1    รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
 6. 603892 SEMINAR 2    อ.ดร.เปรม ทองชัย 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศกึษา 2564 จ านวน 5 กระบวนวิชา (ยกเว้นกระบวนวิชา 603891, 603892, 603799) 

 1. 603732 CONVERT PKG MAT & BIO MAT  ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 

 2. 603799 THESIS     ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 
 

รวมจ านวนกระบวนวิชา ท่ีเปิดสอนท้ังหมด ___8___รายวชิา   ทวนสอบ_5_กระบวนวชิา คิดเป็น _62.5___% 

 

(ลงนาม)  รศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยกีารบรรจุ 

               

           



 

 

 

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.สุทธิรา สุทธสุภา  
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565" 4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ 
Zoom 

การพัฒนาด้านบรหิาร 

ไปปฏิบตัิงานเพื่อท าวิจัยและหารอืเรื่องงานวิจัย วันท่ี 5 กรกฎาคม 
2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขต ศาลายา 
จ.นครปฐม 

การพัฒนาอาจารยด์้านการวจิัย 

เข้าร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงานวิชาการสายอตุสาหกรรมเกษตร 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 2 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

การพัฒนาอาจารยด์้านผลงานวิชาการ 

อบรมการจดัการเรียนการสอนแบบ Online Learning วันท่ี 30 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าร่วมสัมมนา ASIA PACKAGING NET WORK INTERNATIONAL 
PACKAGING SYMPOSIUM 2021(VIRTUAL SYMPOSIUM) 22 
กันยายน 2564  - 23 กันยายน 2564 VIRTUAL SYMPOSIUM 

การพัฒนาอาจารยด์้านการเรียนการสอน/งานวิจยั 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 7 กันยายน 2564  - 27 กันยายน 
2564ร้านห้องแถว ต.สุเทพ และรา้น Pulcinella de Stefano  
จ.เชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 30 กันยายน 2564 ร้าน FINLAND/
บ้านเพื่อน ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 26 ตุลาคม 2564ร้าน FINNLAND/
บ้านเพื่อน ต.สุเทพ และร้านห้องแถว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 25 ตุลาคม 2564 ร้าน Rock me 
burger and bar ต.ช้างคลาน และร้าน Pulcinella de Stefano  
ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เข้าร่วมอบรม QADE CMU รุ่นที่ 2 วันท่ี 20 มกราคม 2565  
ผ่าน Zoom 

การพัฒนาด้านประกันคณุภาพหลกัสูตร 

เข้าร่วมอบรม Infographic และการตัดต่อวิดีโอด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม ่วันท่ี 19 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาอาจารยด์้านการเรียนการสอน 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ  
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง "การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565" วันท่ี 4 มิถุนายน 2564  
ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านบรหิาร 

เข้าร่วมสัมมนาผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 เรื่อง 
“การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
(พ.ศ.2566-2570)” วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564   

การพัฒนาด้านบรหิารงานดา้นการเงิน/พัสด ุ

เข้าร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงานวิชาการสายอตุสาหกรรมเกษตร 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564ห้องประชุม 2 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

การพัฒนาด้านผลงานวิชาการ 

เข้าร่วมกิจกรรม CMU-KM Day ประจ าปี ๒๕๖๔ “มหาวิทยาลยัแห่ง
การเรยีนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Learning University 
for Sustainable Development)” วันท่ี 18 สิงหาคม 2564  ห้อง
ประชุมทองกวาว ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

การพัฒนาอาจารยด์้านบรหิาร 

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

การพัฒนาอาจารยด์้านวิชาการ/วจิัย 

เข้าประชุมเพื่อหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
วันท่ี 9 กันยายน 2564 ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคารนครรินทร์ 
คณะแพทยศาสตร ์

การพัฒนาอาจารยด์้านบรหิาร 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 27 กันยายน 2564  ร้านห้อง
แถว ต.สุเทพ และร้าน Pulcinella de Stefano จ.เชียงใหม ่

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 30 กันยายน 2564ร้าน FINLAND/
บ้านเพื่อน ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 26 ตุลาคม 2564ร้าน 
FINNLAND/บ้านเพื่อน ต.สุเทพ และร้านห้องแถว ต.สุเทพ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ร้าน Rock 
me burger and bar ต.ช้างคลาน และร้าน Pulcinella de 
Stefano ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผูป้ระกอบการรายย่อย 

เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา (น.ส.ปริยฉตัร สุกันทา) สาขา
เทคโนโลยีการบรรจุบริษัท อาร์ พี พี ออล จ ากัด จ.เชียงใหม่ วันท่ี 20 
ธันวาคม 2564 

การพัฒนาด้านอาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา 

เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Digital Leaders ส าหรบัผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” วันท่ี 17 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน ์
(Zoom Meeting) 

เป็นการพัฒนาด้านบริหาร 

เข้าร่วมอบรมการจดัการเรียนการสอนแบบ online learning และ 
active learning วันท่ี 28 - 29 มนีาคม 2565 ผ่านระบบผ่่าน 
Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าอบรม "ค่าย Mac เพื่อการเรยีนการสอนที่สร้างสรรค์” กับทาง 
CMU LifeLong Education x Apple Teacher ทีมงานขอน าส่ง
ลิงค์ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง "การสร้าง Interactive Book 
ด้วย Pages” วันท่ี 2 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เข้าอบรม "ค่าย Mac เพื่อการเรยีนการสอนที่สร้างสรรค์” กับทาง 
CMU LifeLong Education x Apple Teacher ทีมงานขอน าส่ง
ลิงค์ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง "การสร้างวิดีโอแอนิเมชัน
ประกอบการสอนด้วย Keynote” วันท่ี 5 เมษายน 2565 ผ่านระบบ 
Zoom 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

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

การพัฒนาด้านงานบริหาร 

เข้าร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงานวิชาการสายอตุสาหกรรมเกษตร 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564ห้องประชุม 2 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

การพัฒนาด้านผลงานวิชาการ 

อบรมการจดัการเรียนการสอนแบบ Online Learning วันท่ี 30 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom 

การพัฒนาด้านงานการเรียนการสอน 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เป็นวิทยากรบรรยายพเิศษ เรื่อง “เริ่มต้นอยา่งไรใหไ้ด้ตีพมิพ์ผลงาน
ใน World Journal (ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร)” 
วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลงานวิชาการ 

เข้าร่วมสัมมนา ASIA PACKAGING NET WORK INTERNATIONAL 
PACKAGING SYMPOSIUM ๒๐๒๑ (VIRTUAL SYMPOSIUM) วันท่ี 
22 กันยายน 2564  - 23 กันยายน 2564 VIRTUAL SYMPOSIUM 

การพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

เป็นประธานคณะกรรมการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลังการ เก็บเกีย่ว แผนก 2 หัวข้อ CARBOXYMETHYL 
CELLULOSE COATING WITH ESSENTIAL OIL TO REDUCE 
POSTHARVEST LOSSES OF TOMATO ส านักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันท่ี 29 กันยายน 2564 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านงานการเรียนการสอน 

เข้าประชุมเพื่อหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  วันที่ 
29 กันยายน 2564 ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคารนครรินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 

การพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

เป็นประธานคณะกรรมการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วม
ประชุมงานวิจัยและแก้ไข manuscript วันท่ี 8 กันยายน 2564  - 9 
กันยายน 2564มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 

เข้าร่วมประชุมงานวิจัยและแก้ไข manuscript เรื่อง ผลของบรรจุ
ภัณฑ์แอ็คทีฟท่ีประกอบด้วย clove essential oil และการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวขององุ่นระหว่างการเก็บรักษา
ในห้องเย็นเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสาร Polymers (Q1) วันท่ี 8 กันยายน 
2564  - 9 กันยายน 2564มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

การพัฒนาด้านงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา : หัวข้อพิเศษ เรื่อง “ตีพิมพ์งานวิจัย หาใช่เรื่องยาก 
และเรื่อง “ปกป้องข้อมูลส่วนตัวดว้ย Differential Privacy” วันท่ี 8 
กันยายน 2564  ผ่านระบบ Zoom Meeting 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลงานวิชาการ 

เป็นประธานคณะกรรมการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์ให้กับนางสาว
ศิริพร ลือสุวรรณ รหสั 6051407002 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 
แผน ก1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหัวข้อ บรรจุภณัฑ์ต่อดา้นเชื้อรา
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาองุ่นบรโิภคผลสด (ANTI-FUNGAL 
PACKAGING FOR PROLONGING SHELF LIFE OF TABLE 
GRAPES) วันท่ี 9 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุม E3A-202/1 
อาคารส านักวิชา E3A ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

อบรมการบันทึกข้อมลู มคอ.3-6 รูปแบบใหม่ (OBE) วันท่ี 6 ตุลาคม 
2564 ผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 



 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเพื่อ
ช้ีแจงแผนประกันคุณภาพหลักสูตรประจ าปี 2565 วันที่ 26 มกราคม 
2565 โดยผ่าน Zoom Meeting 

การพัฒนาด้านประกันคณุภาพหลกัสูตร 

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรือ่ง วัสดุชีวภาพนาโน : 
การผลิตและการประยุกต์ใช้ วันท่ี 30 มกราคม 2565  
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ 

เป็นกรรมการสอบข้อเสนอและเคา้โครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
(นายธนวัฒน์ โชติวรรณ) หลักสตูรวิทยาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วันท่ี 20 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือออนไลน ์

 

เข้าร่วมอบรม QADE CMU รุ่นที่ 4 วันท่ี 24 มกราคม 2565 โดยผ่าน 
Zoom 

การพัฒนาด้านประกันคณุภาพหลกัสูตร 

บรรยายกิจกรรม “โครงการดาวรุง่พุ่งแรง” เรื่อง “การสร้างแรง
บันดาลใจในการท าวิจยัและขอต าแหน่งทางวิชาการ” ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565ผ่าน
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ 

บรรยายหัวข้อ “วิจัยการเกษตรเพือ่การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” 
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตรฯ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบออนไลนด์้วยโปรแกรม Zoom 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลงานวิชาการ 

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

เป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

ไปท าวิจัยเพื่อไปเก็บข้อมูลวจิัยเกีย่วกับใยกัญชง วันท่ี 5 เมษายน 
2565  บริษัทไทยกันชงจ ากัด ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

เป็นการพัฒนาด้านงานวิจัย 

เข้าร่วมอบรม Infographic และการตัดต่อวิดีโอด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม ่วันท่ี 20 เมษายน 2565 ผ่าน Zoom 

เป็นการพัฒนาด้านทักษะการเรียนการสอน 

อบรม TQA วันท่ี 20-22 เมษายน 2565 ผ่าน Zoom Meeting  
 



 

 

เอกสารหมายเลข 6 

ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปแบบประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และความพึงพอใจตอ่ 
สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีการบรรจ ุประจ าปีการศึกษา 2564  
 

1. ระดับปริญญา 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 8  
รวม 8 100.00 

 
 
2. ชั้นปี 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
2 3 37.50 

3 2 25.00 

4 3 37.50 

รวม 8 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ

ท่ี……… 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ  
 

ประเด็น 
 ร้อยละความพึงพอใจ (%) ค่าเฉลี่ย 

x̄  
        

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน (3.83)  
1.1 การให้ข้อมูลด้านรายละเอียดของหลักสูตร 12.50 75.00 12.50 0.00 0.00 4.00 

1.2 การให้ข้อมูลด้านการเสนอหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานพินธ ์ 12.50 62.50 12.50 12.50 0.00 3.75 

1.3 การให้ข้อมูลด้านการท าวทิยานิพนธ์และการเสนอ
ส าเร็จการศึกษา 12.50 62.50 12.50 12.50 0.00 3.75 

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (3.53) 
2.1 การสืบค้นข้อมูลและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 25.00 37.50 37.50 0.00 0.00 3.95 
2.2 การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 0.00 37.50 50.00 0.00 12.50 3.70 
2.3 ทักษะที่จ าเป็นเก่ียวกับการปฏิบัติการ เชน่ ความ
ปลอดภัยในการปฏบิัติการ การใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ์ 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 

4.00 

2.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ การตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ หรือการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน ๆ (เช่น สิทธบิัตร 
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี) 25.00 0.00 62.50 12.50 0.00 

3.66 

3. หลักสูตร (3.80) 
3.1 เนื้อหากระบวนวชิามีความเหมาะสมกับจ านวน
หน่วยกิต 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 3.75 
3.2 กระบวนวชิามีความทนัสมยั และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 12.50 62.50 25.00 0.00 0.00 3.88 
3.3 เนื้อหากระบวนวชิามีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 12.50 62.50 25.00 0.00 0.00 3.88 
3.4 กระบวนวชิาที่เรียนมีประโยชน์และสามารถน าไป
ปรับใช้ในการท างานในอนาคตได้ 0.00 75.00 12.50 12.50 0.00 3.63 
3.5 การติดตามความก้าวหนา้การท าวิทยานพินธ์ 25.00 37.50 37.50 0.00 0.00 3.88 
4. คณาจารย ์(4.28) 
4.1 การเตรียมความพร้อมในการสอน 37.50 50.00 12.50 0.00 0.00 4.25 
4.2 ความรู้ความสามารถในเนื้อหากระบวนวชิาทีส่อน 50.00 37.50 12.50 0.00 0.00 4.38 
4.3 ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 25.00 62.50 12.50 0.00 0.00 4.13 
4.4 การเอาใจใส่และการให้ค าปรึกษาในการท า
วิทยานพินธ์อย่างต่อเนื่อง 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 4.25 
4.5 ความเป็นกนัเองในการแนะน า และรับฟังความ
คิดเห็น 37.50 62.50 0.00 0.00 0.00 4.38 
5. นักวิทยาศาสตร์ (3.75) 

Sudaluk-PC
Highlight
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ประเด็น 
 ร้อยละความพึงพอใจ (%) ค่าเฉลี่ย 

x̄  
        

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด 

5.1 ความสามารถในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาในการ
ใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ์ 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 3.75 
5.2 ความรวดเร็วและถูกต้องของการให้บริการ 25.00 25.00 37.50 12.50 0.00 3.63 
5.3 การให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์  25.00 37.50 37.50 0.00 0.00 3.88 
6. ผู้ประสานงานสาขาวิชา (3.67) 
6.1 ความสามารถในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 3.75 
6.2 ความรวดเร็วและถูกต้องของการให้บริการ   12.50 25.00 50.00 12.50 0.00 3.38 
6.3 คุณภาพของการให้บริการ 12.50 62.50 25.00 0.00 0.00 3.88 
7.  เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (3.79) 
7.1 ความสามารถในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 3.75 
7.2 ความรวดเร็วและถูกต้องของการให้บริการ   25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 3.75 
7.3 คุณภาพของการให้บริการ 25.00 37.50 37.50 0.00 0.00 3.88 
8. ห้องเรียนและอุปกรณ์ (3.28) 
8.1 ความสวา่งภายในห้องเรียน 0.00 50.00 25.00 25.00 0.00 3.25 

8.2 ความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  12.50 50.00 12.50 25.00 0.00 3.50 

8.3 สภาพของโตะ๊และเก้าอ้ี 0.00 25.00 37.50 37.50 0.00 2.88 

8.4 ความสะอาดของห้องเรียน 0.00 75.00 0.00 25.00 0.00 3.50 

9. ห้องปฏิบัติการ (3.43) 
9.1 ความสวา่ง ความสะอาด และความเรียบร้อยของ
ห้องปฏิบัติการ 12.50 62.50 25.00 0.00 0.00 3.88 

9.2 ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์ 12.50 50.00 25.00 12.50 0.00 3.63 

9.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์ 12.50 12.50 50.00 25.00 0.00 3.13 

9.4 ความเพียงพอของสารเคมีต่าง ๆ และอาหารเลี้ยง
เชื้อ  12.50 25.00 50.00 12.50 0.00 3.38 

9.5 ความปลอดภัยทางดา้นกายภาพ/เคมี/ชีวภาพของ
ห้องปฏิบัติการ 12.50 25.00 37.50 12.50 12.50 3.13 

10. โรงงานต้นแบบ (3.88) 
10.1 ความสว่าง ความสะอาด และความเรียบร้อยของ
พื้นที่ปฏบิัติงานในโรงงานตน้แบบ 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 3.75 

10.2 ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  12.50 62.50 12.50 12.50 0.00 3.75 

10.3 ความเพียงพอใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง 
ๆ  12.50 62.50 25.00 0.00 0.00 3.88 

10.4 ความปลอดภัยทางดา้นกายภาพ/เคมี/ชีวภาพของ
โรงงานต้นแบบ 12.50 87.50 0.00 0.00 0.00 4.13 

11. ห้องคอมพิวเตอร์ (3.88) 
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ประเด็น 
 ร้อยละความพึงพอใจ (%) ค่าเฉลี่ย 

x̄  
        

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด 

11.1 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน 50.00 25.00 25.00 0.00 0.00 4.25 

11.2 คุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 3.50 

12. ระบบอินเตอร์เน็ต (3.25) 
12.1 ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต 12.50 37.50 37.50 12.50 0.00 3.50 

12.2 ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต 12.50 25.00 25.00 25.00 12.50 3.00 

13. ห้องสมุด (3.48) 
13.1 ความเพียงพอของหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ และ
วารสารตา่ง ๆ 25.00 12.50 50.00 12.50 0.00 3.50 

13.2 ความทันสมัยของหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ และ
วารสารตา่ง ๆ 25.00 12.50 37.50 12.50 12.50 3.25 

13.3 ความเหมาะสมของฐานข้อมูลทางวชิาการ 25.00 25.00 37.50 12.50 0.00 3.63 

13.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ส าหรับสืบคน้ข้อมูล 25.00 25.00 37.50 0.00 12.50 3.50 

13.5 ความเหมาะสมของห้องส าหรับอ่านหนังสือ 25.00 25.00 37.50 0.00 12.50 3.50 

14. โรงอาหาร (3.06) 

14.1 ความสว่างภายในโรงอาหาร 12.50 37.50 37.50 12.50 0.00 3.50 

14.2 ความสะอาดของโต๊ะและเก้าอ้ี 12.50 25.00 62.50 0.00 0.00 3.50 

14.3 ความเพียงพอของจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ี 12.50 25.00 37.50 0.00 25.00 3.00 

14.4 ความหลากหลายของร้านค้า 12.50 0.00 25.00 25.00 37.50 2.25 

15. ห้องน้ า (3.56) 
15.1 ความเพียงพอของจ านวนห้องน้ า 12.50 37.50 37.50 0.00 12.50 3.38 

15.2 ความสะอาดของห้องน้ า 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 3.75 

16. สภาพแวดล้อมทั่วไป (2.90) 
16.1 ความสะอาด ความเรียบรอ้ยของอาคารสถานที่ 12.50 25.00 50.00 0.00 12.50 3.25 

16.2 ความเพียงพอของพื้นที่ส าหรับท างานหรือท า
กิจกรรมร่วมกัน 12.50 12.50 37.50 12.50 25.00 2.75 

16.3 ความเหมาะสมของโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับท างาน
หรือท ากิจกรรมภายนอกอาคาร 12.50 12.50 25.00 37.50 12.50 2.75 

16.4 ระบบสาธารณูปโภค (น้ าและไฟฟา้) 12.50 0.00 50.00 0.00 37.50 2.50 

16.5 ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ 12.50 37.50 25.00 12.50 12.50 3.25 
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ส่วนที่ 3 ความผูกพันของนักศึกษา (3.45) 
 

ประเด็น 
 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

        มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. หากนักศึกษาต้องการทราบถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ นักศึกษาจะนกึ
ถึงคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 12.50 12.50 75.00 0.00 0.00 3.38 

2. นักศึกษายินดีมาร่วมกิจกรรม หรือ ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (งานปีใหม่ งานรดน้ าด าหัว การ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นตน้) 12.50 25.00 50.00 12.50 0.00 3.38 

3. นักศึกษาจะแนะน าเพื่อน/คนรู้จกัให้มาศึกษาต่อ หรือใช้บริการ
ด้านตา่ง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12.50 12.50 75.00 0.00 0.00 3.38 

4. ความผูกพันต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 37.50 50.00 12.50 0.00 3.25 

5. ความภูมิใจต่อการส าเร็จการศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 25.00 37.50 37.50 0.00 0.00 3.88 

 
 
ส่วนที่ 4 ความไม่พึงพอใจของนักศึกษา  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
 ไม่มี (ยังอยู่ในโซนพึงพอใจ) 5 62.5 

มี 3 37.5 
รวม  100.00 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
-ปลั๊กในห้องปฏิบัติการพัง โดนไฟดูดหลายรอบแล้วค่ะ  
 
-ปิดประตูทางเข้าเพ่ือให้เข้าทางเดียว นักศึกษาต้องแสกนแต่บุคลากรไม่ต้องแสกนอุณหภูมิ  
 
-อาคาร 2 ชั้น 4 น้ าใช้ไม่ได้เลยและปลั๊กไฟพังจนนักศึกษาโดนไฟดูดหลายรอบแล้ว 
 
-การใช้ระบบแสกนเข้าตึกหน้าที่ต้องแสกนเฉพาะนักศึกษา แต่บุคลากร ผู้ช่วยนักวิจัยสามารถใช้คีย์การ์ดเข้าได้เลย ท า
ให้สร้างความล าบากและมาตรฐานการคัดกรองไม่เหมือนกัน ซึ่งโควิดไม่ได้ติดเฉพาะนักศึกษา 
 
-อยากให้กลับมาบริการตู้กดน้ าและขนมอีก 
 
-ทางเข้าออกอาคาร 1 ควรเปิดทางเข้าออกให้เป็นปกติได้แล้วค่ะ เพราะปิดไปยอดโควิดไม่ได้ลดลงเลย 




