
๑/๘ 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒  อาคารสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
**************************************************************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี    วังเตือย      ประธาน/หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี-     

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ   เหล่ากุลดิลก  กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวุรรณ นฤนาทวงศ์สกุล  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ์    กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.สุธาสินี    ญาณภักดี    กรรมการ 

๖. อาจารย์กําธร  พุทธิขจร             กรรมการและเลขานุการ  

๗. นางสาวสุดาพร วัฒนา           ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ประสานงาน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๘. นางสาววรินทรา รุจิรวรรณคีรี    ผู้ประสานงานโครงการจัดต้ังศูนย์บูรณาการ-     
                                                                            การศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ/ลา)    

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง 

๔. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ์  

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  
 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล   

ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

 
 



๒/๘ 

 

วาระที่ ๑    เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

   ๑.๑  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เร่ือง กําหนดการดูงานต่างจังหวัด สาขาวิชาเทคโนโลยี-
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจําปี ๒๕๖๐ โดยมีกําหนดการในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ณ จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จํานวน ๓๙ ท่าน 

และอาจารย์ จํานวน ๒ ท่าน ทั้งน้ี ประธานฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุธาสินี ญาณภักดี 
เป็นผู้ดําเนินการควบคุมและดูแลกิจกรรมฯคร้ังน้ี โดยมีอาจารย์กําธร พุทธิขจร เป็นที่ปรึกษา 
และมอบหมายให้ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ(นางสาวสุดาพร  วัฒนา) เป็นผู้ดําเนินการติดต่อ
ประสานงานสถานประกอบการและสถานที่พัก เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

 

๑.๒     ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การสร้างระบบการเรียนรู้สหกิจศึกษาและสารสนเทศ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมสร้างเครือข่ายและรับฟังความต้องการด้านวิชาการของ
ผู้ประกอบการ โดยประธานได้ขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณา และได้ข้อสรุปสําหรับกําหนดการจัด

กิจกรรม ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมเป็นลักษณะ 

“เสวนาทิศทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร” โดยเชิญ คุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ 

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ศิริชัยการประมง จํากัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 

รักษาการแทนผู้ ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมฯครั้งน้ี ทั้งน้ี ประธานฯได้มอบหมายให้ผู้

ประสานงานโครงการฯ (นางสาววรินทรา รุจิรวรรณคีรี) เป็นผู้ดําเนินการติดต่อประสานงานเพื่อ

ดําเนินการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

   

วาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑     ที่ประชุมได้พิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจํา  
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  มีมติรับรองผ่าน

ที่ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
 

วาระที่ ๓    เรื่องสืบเน่ือง  (ไม่มี) 
 

 
วาระที่ ๔     เรื่องพิจารณา  
 

๔.๑ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  

งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจําปี ๒๕๖๐ โดยสํานักวิชาฯ ได้จัดสรรให้สําหรับ

อาจารย์ ท่านละ ๗,๕๐๐ บาท เพื่อเข้าร่วมอบรม และพัฒนาทักษะของแต่ละท่าน ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเสนอให้อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้เข้า

ร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ข้อดังน้ี 



๓/๘ 

 

ชื่อ – สกุล หัวข้อ/พัฒนาทักษะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี  วังเตือย พัฒนาทักษะด้านงานบริหารและการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย / การอบรมที่เกี่ยวกับ

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ดร.สุธาสินี  ญาณภักดี พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย / การอบรมที่เกี่ยวกับ

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์กําธร  พุทธิขจร พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย / ผลงาน การตีพิมพ์ 

    

   ทั้งน้ี  หากอาจารย์ท่านใด มีความประสงค์ดําเนินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อบรม 

ตามความประสงค์ สามารถแจ้งกําหนดการช่วงเวลาท่ีจะเข้าร่วมหรือติดต่อเข้าร่วม ได้ท่ีผู้ประสานงาน

(นางสาวสุดาพร  วัฒนา) เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
๔.๒ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้กระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ อย่างน้อยจํานวน ๒๕% 
ของวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

และได้มติที่ประชุม ดังน้ี  

 

ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ปกีารศึกษา ๒/๒๕๕๙ 

๖๐๖๒๑๑ RAW MAT MARINE PRODUCT ๖๐๖๒๔๑ MARINE PRODUCT PROCESSING

๖๐๖๒๓๑ MARINE PRODUCT MICRO ๖๐๖๓๔๑ CHILL & FREEZE MARINE PRO 

๖๐๖๔๕๑ QA & QC IN MARINE PROD ๖๐๖๓๔๒ THERMAL PROC MARINE PROD

รวมกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ รายวิชา และกระบวนวิชาที่ทวนสอบ 

จํานวน  ๖  รายวิชา  คิดเป็น ๒๗.๓% 

  
๔.๓ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์   

       การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่   

       แล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการจัดทํา รายงานใน มคอ.๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
 

ที่ OFI/ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ มีระบบและกลไกแต่ไม่ได้

ประเมินกระบวนการ 

วางระบบ และทบทวน/

ประเมินกระบวนการ 

สิงหาคม ๖๐ กรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 

๒ มีการประเมินกระบวนการแต่

เขียนลอยๆ ไม่มีการอ้าง

หลักฐาน 

เตรียมหลักฐานต่างๆ ให้

พร้อมก่อนทํา SAR 

กรกฎาคม ๖๐ ผู้ประสานงาน

หลักสูตร 



๔/๘ 

 

ที่ OFI/ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓ มีการประเมินแต่ไม่มีการ

ปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรม 

หาแนวทางปรับปรุงใหม่ 

หรือหาหลักฐานอ้างอิงการ

ปรับปรุงน้ัน 

ปัจจุบัน –

สิงหาคม ๖๐ 

กรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ/ผู้

ประสานงาน

หลักสูตร 

๔ การปรับปรุงไม่ได้แสดงให้เห็น

ว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนน้ัน มี

ผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างไร 

จัดทําตารางหรือแผนภาพ

เปรียบเทียบ ผลลัพธ์ก่อน

และหลังการปรับปรุง 

สิงหาคม ๖๐ กรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 

 

หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบณัฑิต  
๓.๑ การรับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑) ได้พิจารณากระบวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับ   

นักศึกษาผ่านระบบ  

 โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือหรือระบบโค้วต้า 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) 

 โครงการรับผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 โครงการรับตรงของคณะ ได้แก่ โครงการทายาทผู้ประกอบการ  โครงการผู้มีความถนัดทาง

อุตสาหกรรมเกษตร  โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด 

     โดยผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิผลที่ดีข้ึน 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒) ได้พิจารณาสําหรับกิจกรรมของหลักสูตรฯ ได้มีการจัด

กิจกรรม ดังน้ี 

 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบกอบการจริง ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ให้กับ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินกิจกรรม นักศึกษารับความรู้นอกชั้นเรียน และได้

เรียนรู้กระบวนการผลิตและลักษณะการทํางานจากสถานประกอบการจริง 

 โครงการสานสัมพันธ์ MPT สําหรับชั้นปีที่ ๑-๔ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ  และให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้  

การรู้จักแบ่งปัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมพบว่านักศึกษาและอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น  

 กิจกรรมกระบวนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อม

ให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อเป็นพ้ืนฐานก่อนนักศึกษาเข้าสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษาจริง ณ สถาน

ประกอบการ 

 การจัดการด้านความเสี่ยง มีงบประมาณสําหรับการทําประกันอุบั ติเหตุเพิ่มเติมจากของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา และใน

ระหว่างการเดินทาง 



๕/๘ 

 

 การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาแต่เดิมข้อมูลจะอยู่แค่ส่วนกลางเท่านั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการ

ทดลองปรับเปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูลนักศึกษาในลักษณะออนไลน์ ซ่ึงจะให้นักศึกษาบันทึกข้อมูล

ในระบบ CMU–SIS ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะฯ หลังจากการทดลองรูปแบบการเก็บข้อมูล

ในลักษณะแบบน้ี ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลดีข้ึน สามารถทําให้การสืบค้นข้อมูลได้เร็วข้ึน และช่วย

ประหยัดทรัพยากรกระดาษ 

 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามท่ีอาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการ ใน

กระบวนวิชา ๖๐๖๒๔๒ และ ๖๐๖๓๖๓ ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ต่อรายวิชา  และเม่ือได้เสร็จส้ิน

กิจกรรมได้ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

๔.๔ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๙ ในปี  

      การศึกษา ๒๕๕๙ โดยผลการเรียนเป็นดังน้ี 
 

จํานวนนักศึกษา Drop (คน) จํานวนนักศึกษาติด F (คน) 
๒๐๖๑๐๓ ๒๐๓๑๑๑ ๐๐๑๑๐๑ ๒๐๗๑๑๑ ๐๑๓๑๑๐ ๒๐๓๑๐๓ ๒๐๓๑๑๑ ๐๐๑๑๐๑ L๒๐๓๑๑๕

๑๔ ๓ ๕ ๑ ๒ ๕ ๑๐ ๓ ๒

 

จากตารางสรุปผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ จํานวนนักศึกษา Drop   

เรียนสูงสุด คือ กระบวนวิชา ๒๐๖๑๐๓ จํานวน ๑๔ คน และนักศึกษามีผลการเรียนติด F สูงสุด คือ 

กระบวนวิชา ๒๐๓๑๑๑ จํานวน ๑๐ คน นอกจากน้ีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๑.๕๐ 

จํานวน ๔ คน จากจํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด ๓๔ คน ทั้งน้ี ประธานฯ ได้มอบหมายในที่
ประชุมให้อาจารย์ทุกท่าน ช่วยกําชับ ดูแล และให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา โดยเฉพาะ
เรื่องผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยน้อย เพื่อวางแผนและพัฒนาผลการเรียนให้
ดีขึ้นต่อไป  

 

๔.๕ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ผลการประเมินของกระบวนวิชา และผลการประเมิน 

      อาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีผลลัพธ์เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี  

 

๔.๖ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง ติดตามผลลัพธ์ของการดําเนินการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามที่อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการ ในกระบวน

วิชา ๖๐๖๒๔๒ และ ๖๐๖๓๖๓ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ activity base learning และวิชา 

๖๐๖๓๖๓ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ ICT และ problem base learning และเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม 

ได้ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรรษที่ ๒๑ โดยสํานัก

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
 



๖/๘ 

 

๔.๗ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาสห-
กิจศึกษา ของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลลัพธ์ตามที่ได้ดําเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

นักศึกษาได้รับความรู้นอกชั้นเรียน และได้เห็นบรรยากาศสภาพแวดล้อม การทํางานของเครื่องจักร 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตและฝ่ายต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางทะเล โดยความพึงพอใจของ

นักศึกษาจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมน้ีอยู่ในระดับดี และสําหรับปัญหา อุปสรรค์ ที่เกิดข้ึนของกิจกรรม 

การศึกษาดูงานครั้งน้ี  จะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีจํานวนจํากัด ส่งผลต่อสถานที่พัก ต้อง

หาราคาถูก และนักศึกษาจะต้องนอนแออัดในห้องพักเดียวกันหลายคน ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้
ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ (นางสาวสุดาพร วัฒนา) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณจํานวน
เพิ่มข้ึน จากสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด ของสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เน่ืองจากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกปี 

 

๔.๘ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง ระบบการเก็บข้อมูล CMU SIS ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับคณะฯ ของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยการเก็บข้อมูลนักศึกษาแต่เดิม ข้อมูล

จะอยู่แค่ส่วนกลางเท่าน้ัน ลักษณะเป็นรูปเล่มสมุดบันทึก(กระดาษ) ทั้งน้ี สาขาวิชาฯ ได้ทดลองมีการ

ปรับเปล่ียนระบบการบันทึกข้อมูลนักศึกษาในลักษณะออนไลน์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการให้

นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ CMU SIS สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วข้ึน และประหยัด

ทรัพยากรกระดาษ 
 

๔.๙ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง งบประมาณสําหรับการเรียนการสอน และรายการ
ครุภัณฑ์ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาและหารือ สําหรับ

งบประมาณ และรายการครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล เพื่อแจ้งขอเสนอพิจารณาอนุมัติจากสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยท่ี

ประชุมได้ข้อสรุป ดังน้ี  

 

รายการ พิจารณาดําเนินการ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ขออนุมัติจัดหาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 

 Conway Unit 

 Auto pipet 

 HPLC Column สําหรับ Histamine 

ค่าถ่ายเอกสาร หรือ ตําราเรียน ขอปรับเพิ่มงบประมาณ เป็นจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

ห้อง FST ๑๐๑ ปรับปรุง โต๊ะ เก้าอี้ และติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

 

๔.๑๐ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง การทําประกันกลุ่มอุบัติเหตุ ของนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยผู้



๗/๘ 

 

ประสานงานสาขาวิชาฯ ได้แจ้งข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นจํานวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท สําหรับรองรับการดําเนินการทําประกันกลุ่ม

อุบัติเหตุให้นักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้
ประสานงานสาขาวิชาฯ(นางสาวสุดาพร วัฒนา) ดําเนินการจัดทําประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา
สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ ๒๕๖๐ และให้หาข้อมูลประกันสุขภาพ เพื่อเป็นอีกทางเลือกสําหรับประกอบการ
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จากสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรในปีงบประมาณถัดไป 

 
๔.๑๑ ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชุมพิจารณา เรื่อง การจัดสถานประกอบการสําหรับนักศึกษาไปปฏิบัติ

สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ประจําปี ๒๕๖๐ ดังน้ี 

 

ที่ สถานประกอบการ ช่ือ – สกุล 
๑ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด 

๓๐/๒  ม.๘  ถนนเศรษฐกิจ  ๑  ต.ท่าทราย  อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร   ๗๔๐๐๐ 

๑. นางสาวจิรภัทร์  ดาวัน 

๒. นางสาวเมฑามาศ  อุปทะ 

๓. นายชิตพล  ดวงอาภัย 

๔. นางสาวดรุณี  บือราเฮง 

๕. นายวรวิศ  คําภีระ 

๖. นายภูเบศ  แดงไฟ 

๒ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จํากัด 

๗๖/๑-๒ หมู่ ๓ ถนนเอกชัย ตําบลนาดี อําเภอเมือง       

จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๑. นางสาวกนกวรรณ  แสงอรณุ

๒. นางสาวธนชนก  นาคะรัมภะ 

 

๓ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

๑/๗๒ หมู่ ๗ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ต.ท่าทราย  อ.เมือง

สมุทรสาคร   

จ.สมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐ 

๑.  นางสาวแคทรียา  กาไว 

๒. นางสาวศศิภา  เตชะบุตร 

๔ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด

๑ หมู่ ๔  ถ.บ้านปลายคลองคร ุ   

ต.นาดี  อําเภอเมือง  จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๑. นางสาวจุฑาทิพย์  สีตาบุตร

๒. นางสาวจินตนา  อินต๊ะต้ือ 

๕ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

๑๙/๘ หมู่ ๖  ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร   

จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๑. นางสาวธัญญาศิริ วิริยะ  

๒. นางสาวขจาริน วะยาคํา 

๖ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

๘/๘ พระราม ๒ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.

สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๑. นางสาวจีรพันธ์  ยอดทองเลิศ  

๒. นางสาวมณีรัตน์  ศรีคํา 



๘/๘ 

 

ที่ สถานประกอบการ ช่ือ – สกุล 
๗ บริษัท สยามยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จํากัด

๕๕/๘๓ หมู่ ๖ สุชัย ต.ท่าทราย อ.เมือง  

จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๑. นางสาวชุติมา  รัตนมาลา  

๒. นางสาววีนัส  พิสิษฐ์กุล   

๓. นางสาวปิยนันท์  แจ่มมงคล 

๔. นางสาวสิริพร  ปัญโญ   

๘ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

เลขที่ ๕๐ อาคารปรีดากรรณสูต เกษตรกลาง  

เขตจตุจักร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 

๑. นายพชรพงษ์  บุญเกิด 

๒. นางสาวกัญญาลักษณ์    เหล็กคํา  

๓. นางสาวอัจจิมา  ชัยนวล 

๔. นางสาวชนนิกานต์  คําตัน 

๙ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

๓๓๓ กาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ 

 

๑. นายศุภชัย  ใชยแก้ว   
๒. นายอุกฤษฎ์  ปิงน้ําโท้ง   

 ๓. นางสาวทัชติมา   คงทอง 
๔. นางสาวชนน์ชนก  เจียมทิพย์  

 ๕. นางสาวเบญจรินทร์  ปวนลูน  

 ๖. นางสาวภัคชุดา  พรมแก้ว   

๑๐ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด

ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

๑. นางสาวจตุพร  แก้วดี   

 ๒. นางสาวณิชกานต์ ยะอุโมงค์ 

  
                    ที่ประชุมมีมติรับรองตามข้อมูลดังกล่าวฯ และประธานได้มอบหมายให้ผู้ประสานงาน

สาขาวิชาฯ(นางสาวสุดาพร วัฒนา) ดําเนินการติดต่อสถานประกอบการเพื่อแจ้งชื่อนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เข้ารับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ให้

บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  (ไม่มี) 

 
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๐๐ น. 

 

         

          ผู้จดบันทึกการประชมุ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางสาวสุดาพร วัฒนา)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุธ ีวังเตือย)    

ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ                        หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  


