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ก 

ค าน า 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดท า
เอกสารเล่มนี้ขึ้นเพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนิน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน  
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 

1. เพ่ือให้การศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารให้ตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาการ  ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่สร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดี โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าสรุปผลรางานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไป หากมีข้อเสนอแนะ
ประการใด สาขาวิชายินดีปรับปรุงในครั้งนี้ต่อไป 

 

คณะผู้จัดท า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
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บทท่ี 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มุ่ งให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เพ่ือ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีไปพร้อมกับภาคปฏิบัติ
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะรอบด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยภาคปฏิบัติได้
จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางเคมีอาหาร  จุลชีววิทยาทางอาหาร และการแปรรูปอาหาร  
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้มีการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้การศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารให้ตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 

ที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจัดหาวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหารนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่  
 

164 คน 
 

60 รายการ 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาตน พัฒนาความเป็นผู้น า เสริมสร้างคณุธรรม และมีจิตสาธารณะ 

นักศึกษา และคณะด าเนินงาน 
164 คน  

3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม Food science volunteers สานใยรักสู่น้อง 
นักศึกษา และคณะด าเนินงาน 

96 คน 
 

 

4 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษานักศึกษา และคณะด าเนินงาน 164 คน  
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการ

อาหารนักศึกษา และคณะด าเนินงาน 
96 คน 

 

 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 นักศึกษา และคณะด าเนินงาน 

49 คน 
 

 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนักศึกษา และคณะ
ด าเนินงาน 

10 คน 
 

 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
นักศึกษา และคณะด าเนินงาน 

50 คน 
 

 

9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบคุลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ 34 คน  
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ที่พึงประสงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักศึกษา และคณะ
ด าเนินงาน 

 

10 กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
นักศึกษา และคณะด าเนินงาน 

50 คน 
 

 

 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

  จากงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 2560 รหัสโครงการ 60A55107คทก16W01 แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
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ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ :  
1. ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต(Output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 

   
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดหาวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้วัสดุจากการจัดหาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ร้อยละ 90 1 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาตน พัฒนาความเป็นผู้น า เสริมสร้างคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 2 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Food science volunteers สานใยรักสู่น้อง 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 3 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 4 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 5 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 6 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 7 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 80 8 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึง
ประสงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 9 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 10 



4 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ :  
2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต(Outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ข้อที่ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดหาวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้ามีความพึงพอใจต่อการใช้วัสดุจากการเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ร้อยละ 90 1 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาตน พัฒนาความเป็นผู้น า เสริมสร้างคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ 
      นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (ไมน่้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 3 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Food science volunteers สานใยรักสู่น้อง 
      นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความพึงพอใจ (ไมน่้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 3 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
     นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้พึงพอใจต่อหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 1 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (ไมน่้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 1,2 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (ไมน่้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 1,2 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
     นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (ไมน่้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 1,2 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
     นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (ไมน่้อยกว่า) 

ร้อยละ 80 1,2 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึง
ประสงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (ไมน่้อยกว่า) 
     นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใชป้ระโยชน์(ไมน่้อยกว่า) 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
90 
75 

1,2 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 60 1,2 
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ความสอดคล้องของโครงการ 

 1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  2. สอดคล้องกับจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย ข้อที่ 2.1 ด้านนักศึกษา 
  3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
  องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต   ตัวบ่งชี้ 2.1,2.2 
  องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา ตัวบ่งชี้  3.1,3.2,3.3 
  องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ ตัวบ่งชี้ 4.1 
  องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ 6.1 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วัน เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ 

 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 

วิธีการด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณแผ่นดินประจ าปี  2560 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการด าเนินงาน 10 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจัดหาวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาตน พัฒนาความเป็นผู้น า เสริมสร้างคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม Food science volunteers สานใยรักสู่น้อง 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

งบประมาณด าเนินงาน 

งบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 2560 รหัสแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพ
คน  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 310,547 บาทบาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 

กลุม่เป้าหมาย 

1. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 158 คน 
2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จ านวน 6 คน 
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ตารางแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ผู้ขอเบิก ร้านค้า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
     สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร - - 18,000.00 146,892.00 145,655.00 310,547.00 
60A55107คทก16W01  โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร - - 18,000.00 146,892.00 145,655.00 310,547.00 
               1/2560  ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร นายธนกร ราชพิลา 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสกลนคร - - 2,611.00 2,611.00 

               2/2560  ซ้ือวัสดุสารเคมีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา หจก.ไอเค้น ไซเอนทิฟิค - - 8,613.50 8,613.50 
               3/2560  ซ้ือสารเคมีส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร นายธนกร ราชพิลา หจก.ไอเค้น ไซเอนทิฟิค - - 2,300.50 2,300.50 
               4/2560  ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร นายธนกร ราชพิลา นางสาวอภิญญา  ฝ่ายวงศ์ - - 6,000.00 6,000.00 
               5/2560  น านักศึกษาดูงานศูนย์รวมนมสถานีวจิัยและทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 
 และ วิสาหกิจชุมชุนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จาเนื้อสัตว์บ้านหนองปลาน้อย ผศ.ยุพิน สมค าพี่   - 920 - 920 

               6/2560  ซ้ือวัสดุเพื่อในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา 
บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ 
จ ากัด - - 8,618.85 8,618.85 

               7/2560  กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโด ต าบลไชยบุรี อ าเภออเุทน จังหวัดนครพนม  ผศ.ยุพิน สมค าพี่   - 2,360.00 - 2,360.00 

               8/2560  ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา 
สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สกลนคร จ ากัด - - 9,500.00 9,500.00 

               9/2560  ซ้ือวัสดุสารเคมีและอุปกรณ์สิ้นเปลื้องเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร นายธนกร ราชพิลา หจก.ไอเค้น ไซเอนทิฟิค - - 13,326.85 13,326.85 
               10/2560  บริษัท บีฟู้ดส ์โปรดักส์ อินเตอร์แนชัลแนล จ ากัด  จังหวัดลพบุร ี
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดอยธุยา 
บริษัท น าเชา (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดราชบุรี 
ศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง จงัหวัดเพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุร ี

นายธนกร ราชพิลา 
 
 
 
   - 

36,690.00 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

36,690.00 
 
 
 
 

               11/2560  โครงการ  “ศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการอาหาร” คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นายธนกร ราชพิลา 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
 
 - 

20,000.00 
 
 

- 
 
 

20,000.00 
 
 

               12/2560  ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา ร้าน ธนพล ป้ายสวย - 150 - 150 
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ผู้ขอเบิก ร้านค้า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

               13/2560  ค่าจ้างเหมาท าพิมพ์ขนมส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

นายธนกร ราชพิลา 
 

นางสาวเมวิญา  ไชยเชษฐ์ 
 - 1,100.00 - 1,100.00 

               14/2560  ค่าหมึกพิมพ์ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวรัตน์มณ ีชนะบุญ บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด - - 1,800.00 1,800.00 
               15/2560  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารส าหรับจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา ร้านฉันท์ฑัต   เซ็นเตอร์ - 4,000.00 - 4,000.00 
               17/2560  ค่าสารเคมีสิ้นเปลืองส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยกีาร
อาหาร นางสาวรัตน์มณ ีชนะบุญ หจก.ไอเค้น ไซเอนทิฟิค - - 2,782.00 2,782.00 
               18/2560  ค่าวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมนักศึกษาโครงการ foodscience volunteer สานสายใย
รักสู่น้อง นายธนกร ราชพิลา ร้านเกรียงไกรฮาร์ดแวร์ - - 4,330.00 4,330.00 
               19/2560  ซ้ือวัสดุจัดท าอาหารและเครื่องเขียนเพื่อใช้ในกิจกรรมนกัศึกษาโครงการ
Foodscience volunteer สานสายใยรักสู่น้อง นายธนกร ราชพิลา 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสกลนคร - - 5,553.50 5,553.50 

               20/2560  โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จ.สกลนคร และ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเหลก็ อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นายธนกร ราชพิลา   - 3,808.00 - 3,808.00 
               21/2560  ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการพัฒนาความเป็นผู้น า เสริมสร้างคุณธรรมและมีจิต
สาธารณะ นายธนกร ราชพิลา   6,000.00 - - 6,000.00 
               22/2560  ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับโครงการพัฒนาความเป็นผู้น า เสริมสร้างคุณธรรม 
และมีจิตสาธารณะ นายธนกร ราชพิลา นางสาวอรอุมา  ธรรมชาต ิ - 30,000.00 - 30,000.00 
               23/2560  โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ นายธนกร ราชพิลา   - 9,890.00 - 9,890.00 
               25/2560  ค่าจ้างท าป้ายไวนิล นายธนกร ราชพิลา ร้าน ธนพล ป้ายสวย - 350 - 350 
               26/2560  ซ้ือขวดแก้วเพือ่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา นางสาววันเพ็ญ  ชาลิสาร - - 2,870.00 2,870.00 

               27/2560  ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา 
สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร จ ากัด - - 3,538.00 3,538.00 

               28/2560  ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร นายธนกร ราชพิลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิน ซิน สกลนคร - - 13,078.00 13,078.00 
               29/2560  ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ส าหรับใช้เครื่องท าไอน้ าโดยเก็บไว้ที่ถังน้ ามัน หมายเลขครุภัณฑ์ 09.83.01/2558 นายธนกร ราชพิลา บ.เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) จ ากัด - - 5,000.00 5,000.00 
               30/2560  ค่าสนับสนุนการจัดด าเนินโครงการเชื่อมความสัมพันธบ์ุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ครั้งที่ 4 นายธนกร ราชพิลา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ - 10,000.00 - 10,000.00 
               34/2560  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.พรรณนภา หาญมนตร ี บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด - - 6,000.00 6,000.00 
               34/2560  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.พรรณนภา หาญมนตร ี บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด - - 6,000.00 6,000.00 
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 ผู้ขอเบิก ร้านค้า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
               37/2560  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดสกลนคร เพื่อฝึก
ปฏิบัติการแปรรูปวุ้นเส้น ผศ.ยุพิน สมค าพี่   - 400 - 400 
               38/2560  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดสกลนคร  เพื่อฝึก
ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่ง ผศ.ยุพิน สมค าพี่   - 400 - 400 
               39/2560  ค่าตอบแทนวิทยากร นายธนกร ราชพิลา   4,000.00 - - 4,000.00 

               40/2560  ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแปรรูปอาหาร 1 
นางสาวกิ่งกาญจน ์ป้อง
ทอง นางสาวขนิษฐา  สกุลหงส์ทอง - - 5,515.00 5,515.00 

               42/2560  ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด - - 1,500.00 1,500.00 
               43/2560  ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด - - 4,250.00 4,250.00 

               44/2560  ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
นางสาวกิ่งกาญจน ์ป้อง
ทอง 

สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร จ ากัด - - 4,500.00 4,500.00 

               47/2560  ค่าตบแทนวิทยากร นายธนกร ราชพิลา   8,000.00 - - 8,000.00 
               52/2560  ค่าจ้างเหมาจัดท าาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน นายธนกร ราชพิลา นางกฤษตยา   ตุพิลา - 5,400.00 - 5,400.00 

               54/2560  ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแปรรุปอาหาร 
นางสาวกิ่งกาญจน ์ป้อง
ทอง นางสาวสุภาภรณ์  โทนแกว้ - - 1,839.00 1,839.00 

               56/2560  ค่าจ้างจัดท าป้ายขนาด180x300เซนติเมตร นายธนกร ราชพิลา ร้าน ธนพล ป้ายสวย - 810 - 810 
               63/2560  ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 ผศ.พรรณนภา หาญมนตร ี

สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร จ ากัด - - 7,000.00 7,000.00 

               71/2560  ค่าป้ายไวนิล นายธนกร ราชพิลา ร้าน ธนพล ป้ายสวย - 810 - 810 
               74/2560  ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร นายธนกร ราชพิลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิน ซิน สกลนคร - - 9,505.00 9,505.00 

               75/2560  ค่าวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
นายโกวิทย ์พัชรบุษราคัม
กุล 

สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร จ ากัด - - 15,000.00 15,000.00 

               77/2560  ค่าอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้า
ศึกษาหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหร นายธนกร ราชพิลา นางกฤษตยา   ตุพิลา - 6,750.00 - 6,750.00 
               88/2560  ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 นายธนกร ราชพิลา 

สหกรณ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร จ ากัด - - 623 623 

               92/2560  ค่าจ้างเหมาซ่อมฝาแบตเตอรี่เครื่องMiniscan EZ หมายเลขครุภัณฑ์ 
07.188.01/2556 นายธนกร ราชพิลา บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ากัด  - 13,054.00 - 13,054.00 
                      รวมเบิกจ่ายในโครงการ - - 18,000.00 146,892.00 145,654.20 310,546.20 
                          คงเหลือในโครงการ - - 0 0 0.8 0.8 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนสอน  การจัดสภาพแวดล้อม
การส าหรับการเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  โดยประเมิน
จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 4 ชั้นปี 

รายการประเมิน 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

1. ด้านห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
   1.1) มีจ านวนห้องเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

 

3.97 

 

0.190 

 

มาก 

   1.2) มีตารางการใช้ห้องเรียนอย่างชัดเจน 4.00 0 มาก 

   1.3) มีจ านวนโต๊ะ/เก้าอ้ีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและพร้อมใช้งาน 4.09 0.485 มาก 

   1.4) มีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและพร้อมใช้
งาน เช่น ไมโครโฟน เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ 

3.68 0.492 มาก 

   1.5) มีความสะอาด 4.09 0.880 มาก 

   1.6) มีแสงสว่างเพียงพอ 4.01 0.221 มาก 

   1.7) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 3.96 0.244 มาก 

รวม 3.97   

2. ด้านห้องปฏิบัติการ 
   2.1) มีเครื่องมือ/อุปกรณ์เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

 

4.11 

 

0.547 

 

มาก 

   2.2) มีตู้หรือที่จัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์เพียงพอและเป็นระเบียบ 3.84 0.549 มาก 

   2.3) เครื่องมือ/อุปกรณ์มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการใช้งาน 4.04 0.801 มาก 

   2.4) มีความสะอาด 4.07 0.270 มาก 

   2.5) มีแสงสว่างเพียงพอ 3.91 0.321 มาก 

   2.6) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 4.10 0.46 มาก 

รวม 4.01 0.16 มาก 
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รายการประเมิน 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

3. พ้ืนที่ส าหรับท างานนอกเวลาของนักศึกษา 
  3.1) มีสถานที่ส าหรับนั่งพักระหว่างรอเรียน 

3.82 0.652 มาก 

  3.2) มีโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนั่งพักระหว่างรอเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน 4.09 0.830 มาก 

รวม 3.95   

4. การจัดการเรียนการสอน 
4.1) มีหนังสือต าราและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ศึกษาใน
หลักสูตรอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน  

 

3.96 

 

0.374 

 

มาก 

  4.2) มีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆเพียงพอและพร้อมใช้งาน 3.84 0.490 มาก 

  4.3) มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการสอน 4.06 0.748 มาก 

รวม 3.95   

5. สื่ออิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ฐานข้อมูล    

   5.1) มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วถึงและสะดวกต่อการใช้งาน 3.92 0.602 มาก 

   5.2) สัญญาณอินเตอร์เน็ตชัดเจนและรวดเร็วเหมาะสมกับการใช้งาน 4.15 0.92 มาก 

  5.3) มีคอมพิวเตอร์ให้บริการเพื่อการเรียนรู้และเพ่ือการสืบค้น 4.08 0.270 มาก 

  5.4) มีฐานข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือการสืบค้น 3.92 0.321 มาก 

รวม 4.01   

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาท้ังด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม 

4.12 0.646 มาก 

7. การให้บริการทั่วไปของเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 4.07 0.748 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09   
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เกณฑ์การแปลความหมาย Rating Seale 5 ระดับ 

    

    

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อยมาก 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินการ 

         โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การด าเนินงาน 10 กิจกรรมการ โดยมีผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ 

1.ด้านห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 3.97  ระดับ มาก 
2.ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.01  ระดับ มาก 
3.พื้นที่ส าหรับท างานนอกเวลาของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95  ระดับ มาก 
4.ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.95  ระดับ มาก 
5.ด้านสื่ออิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.01  ระดับ มาก 
6.ด้านกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม มี

ค่าเฉลี่ย 4.10 ระดับ มาก 
7.ด้านการให้บริการทั่วไปของเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.12  ระดับ 

มากโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้าน  เท่ากับ 4.07  ระดับมาก 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. นักศึกษาบางส่วนยังขาดความสนใจในด้านต่างๆจึงต้องมีการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นให้

นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนและการท ากิจกรรมมากขึ้น 
2. นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
3. นักศึกษาบางส่วนขาดความม่ันใจและไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมวัสดุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากของเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย 
2. เพ่ิมจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้นและเร็วขึ้น 
3. เพ่ิมพ้ืนที่เพ่ือใช้นอกเวลาเรียนให้มากขึ้น 
4. เพ่ิมจุดประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 
5. เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

โครงการที่ได้รับการอนมุัติ 
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18 

 
 



19 

 
 



20 

 



21 
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23 

 



24 

 



25 

 



26 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 
 

 

 

 

 

 

 



35 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมนิโครงการ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีมีต่อ 
โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
-------------------------------------------------- 

 
ค าชี้แจง  แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อโครงการ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารซึ่งผลของการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านโปรดตอบแบบ
ประเมินฉบับนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับนี้จะไม่มีผลท าให้ท่านได้รับความ
เสียหายแต่อย่างใด  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. สถานภาพ  1) อาจารย์  2) นักศึกษาชั้นปีที่.............. 
2. เพศ   1) ชาย     2) หญิง 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของของนักศึกษาและอาจารย์ต่อโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร 
โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความรู้สึกที่แท้จริงของท่าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
   1.1) มีจ านวนห้องเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

     

   1.2) มีตารางการใช้ห้องเรียนอย่างชัดเจน      
   1.3) มีจ านวนโต๊ะ/เก้าอ้ีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและพร้อมใช้

งาน 
     

   1.4) มีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน เช่น ไมโครโฟน เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ 

     

   1.5) มีความสะอาด      
   1.6) มีแสงสว่างเพียงพอ      
   1.7) มีอากาศถ่ายเทสะดวก      
2. ด้านห้องปฏิบัติการ 
   2.1) มีเครื่องมือ/อุปกรณ์เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

     

   2.2) มีตู้หรือทีจ่ัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์เพียงพอและเป็นระเบียบ      
   2.3) เครื่องมือ/อุปกรณ์มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการใช้งาน      
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

   2.4) มีความสะอาด      
   2.5) มีแสงสว่างเพียงพอ      
   2.6) มีอากาศถ่ายเทสะดวก      
3. ที่พักของนักศึกษา 
   3.1) มีสถานที่ส าหรับนั่งพักระหว่างรอเรียน 

     

   3.2) มีโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนั่งพักระหว่างรอเรียนเพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 

     

4. ด้านห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
   4.1) มีหนังสือต าราและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ศึกษา

ในหลักสูตรอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

     

   4.2) มวีารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆเพียงพอและพร้อมใช้งาน      
    4.3) มโีต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับอ่านหนังสือเพียงพอและพร้อมใช้งาน      
5. สื่ออิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ฐานข้อมูล      
   5.1)มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วถึงและสะดวกต่อการใช้
งาน 

     

   5.2)สัญญาณอินเตอร์เน็ตชัดเจนและรวดเร็วเหมาะสมกับการใช้
งาน 

     

   5.3) มีคอมพิวเตอร์ให้บริการเพื่อการเรียนรู้และเพ่ือการสืบค้น      
   5.4) มีฐานข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการสืบค้น      
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

     

7. การให้บริการทั่วไปของเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีเสยีสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินในครั้งนี ้


