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เอกสารแนบ  รายงานการประชุม 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ครั้งที ่5/2560 

วันที่   3 พฤษภาคม  2560  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

************************** 

ผู้ที่เข้าประชมุ       

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกลุ           ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรงัษิยังกุล  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์    กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง     กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์    กรรมการ 

7. อาจารย์วชิระ  จิระรัตนรงัษี     กรรมการ 

8. นางสาริกา  สุระนาถ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  (ติดราชการ)    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล   กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ระวียัน   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ   กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา   กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                1.1  จํานวนรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560  

รอบที ่1: นักศึกษามารายงานตัว ดังน้ี 

            ป. เอก -แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน  (นางสาวหนูเดือน  สาระบตุร) 

            ป. โท -แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 คน  (นางสาวเกษวดี  สุพระมิตร /         

นายณฐัพงษ ์ มงคลกําธร) 

               ป. โท -แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร   1 คน  (นางสาวสาครินทร์  กลัดนิล)   
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 รอบที่ 2: รับนักศึกษา ดังน้ี 

            ป. โท-แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 คน นางสาวอัญชรินทร์ อินทา,  

นางสาวภัทรีวรรณ  ตันต๊ะวัน และนางสาวชนิกานต์  ไชยเทพ 

               ป. โท-แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ 1 คน นางสาวสิรินทรา โพธิปัญญา  

รอข้อมูลการรายงานตัวจากสํานักทะเบียนและประมวลผล แจ้งให้ทราบต่อไป 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่4/2560 และมีข้อแก้ไข ดังนี้  

- ให้เพ่ิมรายละเอียดของเรื่องแจ้งให้ทราบ 

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

            -ไม่มี- 

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

4.1  ทบทวนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ QA หลักสูตร 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรในรายงานหลักสูตร (มคอ. 7) ดังนี้ 

1) การบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร  โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรปี 2559 ดังรายนามต่อไปน้ี  

(กรรมการเป็นชุดเดียวกันปี 2558)    ได้แก่ 

            1.   รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน 

 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง 

 3.   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล 

 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 

 5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 

 

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เห็นว่ามีประสิทธิภาพดี แต่ควรเพิ่มข้ันตอนการกระตุ้นและติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกปี

การศึกษา เพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 ตลอดระยะเวลาการ

เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ส่วนกระบวนการบริหารอาจารย์ จากการสํารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ประจํา

หลักสูตร พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ในระดับดี (4.09 จากคะแนนเต็ม 5) โดย

ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยกว่าประเด็นอ่ืนคือ การช้ีแจงข้อมูลต่างๆ เช่น ภาระหน้าที่ ข้อมูลนักศึกษา กฎ 
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ระเบียบต่างๆ และการกําหนดผู้สอนและการแบ่งภาระงาน ได้คะแนน 3.80 ซ่ึงประธานกรรมการฯ จะช้ีแจง

ข้อมูลต่างๆ ในที่ประชุมฯ อย่างสม่ําเสมอ และเพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการร่วมบริหาร

หลักสูตรมากข้ึนจึงได้เพิ่มการกําหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละท่านเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ

บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีจะมีอาจารย์

ประจําหลักสูตรฯ ที่ใกล้เกษียณ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล จะเกษียณใน

ปีงบประมาณ 2561 เป็นอาจารย์ทางด้านการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 

จอมดวง  จะเกษียณในปีการศึกษา 2563 เป็นอาจารย์ทางด้านการแปรรูปอาหาร และ รองศาสตราจารย์ 

ดร. พัชรินทร์ ระวียัน จะเกษียณในปีการศึกษา 2564 เป็นอาจารย์ทางด้านเคมีอาหารและความปลอดภัย

อาหาร เมื่อพิจารณาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดในสาขาวิชาฯ และในคณะฯ ที่ประชุมฯ มี

ความเห็นว่า ควรแจ้งสํานักวิชาฯ เพ่ือขออัตราทดแทนอัตราเกษียณล่วงหน้าในกลุ่มวิชาที่มีอาจารย์น้อย

ได้แก่ อาจารย์ทางด้านโภชนาศาสตร์ และความปลอดภัยทางอาหาร   

สําหรับกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. 

กําหนด มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า กระบวนการดังกล่าวยังมีความ

เหมาะสมดี จึงจะยังใช้ต่อไปในปีการศึกษา 2560 

 

2) การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้า 

การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ : 

จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการรับ

นักศึกษาพบว่า นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ได้จํานวนนักศึกษาน้อยกว่า

แผนการรับที่ตั้งไว้ ที่ประชุมฯ มีความเห็นให้มีข้ันตอนการติดต่อโดยตรงถึงตัวผู้เรียนในอนาคตโดยสอบถาม

ไปยังศิษย์เก่าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น facebook 

สโมสรนักศึกษา และเว็ปไซต์ เป็นต้น และในการเตรียมความพร้อมให้เพิ่มการสํารวจความต้องการของ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนดจํานวนรับนักศึกษาของแต่ละแขนงวิชา   

- คุณสมบัติผู้เรียนในมคอ. 2 
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนดประเภทการรับนักศึกษา 

- แบบทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
- แบบเรียนกระบวนวิชาและทําวิทยานพินธ์ 
- แบบฐานตรี หรือฐานโท (กรณีปริญญาเอก)  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * ปรับปรุงสําหรับปี 2560 

 

 

 

แผนภูมิ 3.1 กระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 

 

 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร วธิีการคดัเลือกและเกณฑ์

การคัดเลือก แยกตามประเภทของการรับนักศึกษา 
 ปริญญาโท:  สอบข้อเขียน* และสอบสัมภาษณ์ 
 ปริญญาเอก: สอบสัมภาษณ์ 

 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ (เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น fb สโมสรนศ./web คณะฯ ให้

บุคคลภายนอกสืบค้นได้)* 
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย

 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดและแจ้งผลการ

คัดเลือกไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศต่อไป   
 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พิจารณากิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
จัดปฐมนิเทศ และสํารวจความต้องการการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษา* เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเตรียม
้

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนการรับและการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าของนักศึกษา  
(จํานวน คุณภาพผูเ้รียน และปัญหา) 

 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ปรับปรุงกระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
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3) การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา  

การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ:  

จากประเด็นความล่าช้าในการสําเร็จการศึกษา ที่ประชุมฯ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการดังแผนภาพที่ 3.2

โดยเพ่ิมข้ันตอนให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว กรณีที่นักศึกษามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการบริหารหลักสูตร 
ติดตามและให้คําแนะนําการทําวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างที่ได้รับความเหน็ชอบ 

 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดกิจกรรมสนับสนุนการทําวิทยานพินธ์และการเขียนบทความทางวิชาการ   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้คําแนะนําและตรวจสอบผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ และผ่านการสอบ

ประมวลความรู้ ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาฯ  

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ชี้แจงข้ันตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการทํา

วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้ง
แนะนําอาจารย์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละทา่น

(ทําเอกสารประกอบแจก นศ.) 

• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ 

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF (ผ่าน
เงื่อนไขภาษาอังกฤษ และการสอบวัด
คุณสมบัติ) 

• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 

นักศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารเพ่ือกําหนดหัวข้อ/แนวคิดวิทยานิพนธ์และติดต่อ
อาจารย์ที่เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ ์

นักศึกษา 
พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  เสนอกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ กรรมการบัณฑิตประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาและปรับแก้ไข และ

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยตามขั้นตอน 

 นักศึกษา 
รายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทุก

ภาคการศึกษา  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว กรณีที่นักศกึษามี
ปัญหาต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเตมิจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์* 
 (*เพ่ิมเติมปี 2560) 
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แผนภูมิ 3.2 กระบวนการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 

4) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2559 มีการกําหนดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 

ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสืบค้นเอกสารวิชาการ  การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนเอกสารวิชาการ

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(Graduate Lunch Talk) ให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และมีการจัด

กิจกรรมพบปะสังสรรค์แลกเปล่ียนวัฒนธรรมด้านอาหารแบบนานาชาติ (ไทย-มาเลเชีย-เวียดนาม-ลาว)    

 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ : 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พบว่า นักศึกษา

สามารถผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาได้ และบางรายมี

ผลงานมากกว่าที่เกณฑ์กําหนด แต่เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพตรงกับความต้องการของนักศึกษา ที่ประชุม

ฯ เสนอให้เพ่ิมข้ันตอนการสํารวจความต้องการการได้รับการพัฒนาของนักศึกษาทุกช้ันปี เริ่มตั้งแต่ปี

การศึกษา 2560 และเพ่ือให้ทราบทักษะที่นักศึกษายังขาด โดยการให้นักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือนําผลไป

วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ดังกระบวนการปรับปรุงในแผนภูมิ 3.4 

 

 

นักศึกษา 
สอบป้องกันวทิยานิพนธ์ แก้ไขและส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของ

บัณฑิตวิทยาลัย   

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการกํากับดูแลการทํา

วิทยานิพนธ ์

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง  
 ปรับปรุงกระบวนการกํากับและติดตามการทําวิทยานิพนธ ์

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการกํากับดูแลการทําวิทยานิพนธ์ 
(ประเมินการกํากับดูแลวิทยานิพนธ ์ดูแบบสอบถาม) 
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แผนภูมิที่ 3.4 กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 

5) การบริหารหลักสูตร 

 

ปัญหาในการบริหาร

หลักสตูร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชา และการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจะต้องปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทบทวนกระบวนการ เห็นว่าในรอบการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ควรใช้การ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) และ

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ป ี2558   

 

 

กําหนดทักษะและวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา 
โดยพิจารณาจาก 
- คุณลักษณะบัณฑิตท่ีต้องการใน มคอ 2 
- ผลการเรียนและผลสํารวจการประเมินตนเองและความ

ต้องการของนักศึกษา  
- ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษา  

 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามที่ได้วางแผนไว้ 

 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินกระบวนการ 

 

ประเมินและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ที่ประชุมฯ ได้ประเมินกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า 

กระบวนการวางระบบผู้สอนมีประสิทธิภาพดี นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนของอาจารย์ ส่วน

กระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้  มีบางกระบวนวิชาที่พบในข้ันตอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาว่า วิธีการสอน สัดส่วนและการประเมินที่แสดงในมคอ.3 และ

มคอ.4 ไม่สอดคล้องกัน ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เพิ่มข้ันตอนการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอน 

วิธีการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

ส่วนกระบวนการกํากับติดตามวิทยานิพนธ์ พบว่านักศึกษาสําเร็จการศึกษาช้า ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจาก          

โครงร่างวิทยานิพนธ์แก้หลายครั้ง ปัญหาด้านเครื่องมือ ปัญหาส่วนตัว และการกลับไปทํางานในหน่วยงาน

ที่สังกัดก่อนสําเร็จการศึกษา ที่ประชุมฯจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงกระบวนการโดยให้นักศึกษาสอบ

ภาษาอังกฤษให้ผ่านและเสนอหัวข้อหรือแนวคิดการทํา วิทยานิพนธ์ (concept proposal) ก่อน เพ่ือให้

กรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก เพื่อนักศึกษาจะได้นําข้อเสนอแนะไปพัฒนา

เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อไปในภาคการศึกษาท่ี และควรจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาส่วนตัว (ที่ไม่ใช่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)  เพ่ือรับฟังและช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาได้เร็วขึ้น 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

ที่ประชุมฯ ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มร้อยละ 

25 จากภาคการศึกษาที่ 1/2559 เปิดสอน 3 วิชา คิดเป็น 1 กระบวนวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2559 เปิด

สอน 5 วิชา คิดเป็น 2 กระบวนวิชา รวมเป็น 3 วิชา ได้แก่ กระบวนวิชา 604843, 601893 และ 604844  

พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 มีความสอดคล้องกับ curriculum mapping ในมคอ. 2 วิธีการ

จัดการเรียนการสอนและสัดส่วนการประเมินการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 

มคอ. 3  และในภาพรวมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกําหนด    

 

6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประธานได้ขอให้กรรมการฯ พิจารณาเสนอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาผลการ

ประเมินจากนักศึกษา และจากความจําเป็นสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้เสนอรายช่ือ

เครื่องมือเพื่อเสนอสํานักวิชาฯ เพื่อพิจารณาดังนี้  

1. ปรบัปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน biosafety ระดับ 2  

2. เครื่องมือพื้นฐานให้เพียงพอ 

3. Pressure homogenizer  

4. Twin screw extruder 

5. High pressure food processor ระดับ pilot scale 
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6. HPLC 

7. Particle size distribution Analyzer สําหรับ colloidal system 

การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการ  ที่ประชุมฯ เห็นว่ากระบวนการยังมีความเหมาะสม 

   

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ   -ไม่มี- 

 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 

                                   
  (นางสาริกา  สุระนาถ)                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล) 

     ผู้บนัทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     3/พฤษภาคม/2560                         3/พฤษภาคม/2560  
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ครั้งที ่1/2560 

วันที่   11 มกราคม  2560  เวลา 9.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

************************** 

ผู้ที่เข้าประชมุ       

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกลุ           ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรงัษิยังกุล  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.ศศิธร  ใบผ่อง     กรรมการ 

5. อาจารย์วชิระ  จิระรัตนรงัษี     กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา   กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาริกา  สุระนาถ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  (ติดราชการ)    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล   กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ระวียัน   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง   กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์    กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์    กรรมการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  9.00  น. 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  เรื่องนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา  

          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

เนื่องจากไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนด           

เมื่อศึกษาครบ 3 ปีการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย คือ นางสาวนริศรา  

วิชิต รหัส 561351003 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งน้ีตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1        

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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1.2  เรื่องนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

             ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2559 จํานวน  1 ราย คือ นางสาวสุพิศศา   ป่ินพงษ์                 

รหัส 531351005 

1.3 เรื่องเพิม่เติมรายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

       คําส่ังคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 190/2559 เพิ่มเติมรายชื่อคณะ 

     กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

     จํานวน 2 ท่าน คือ 

1.  อาจารย ์ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์  กรรมการ 

2.  อาจารย์วชิระ  จิระรัตนรังษี   กรรมการ 
 

วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่7/2559 และไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

- ไม่ม ี  - 
 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

          4.1  การขอใช้การนําเสนอผลงานทางวิชาการยื่นสําเร็จการศึกษาแทนการตีพิมพ์ผลงานนักศึกษา

ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ราย  ดังนี้ 

1.  นางสาววนิสา  ชาวเชียงขวาง    รหัสนักศึกษา 561331008 

2.  นายบรรดาศักด์ิ  ขันทะสีมา   รหัสนักศึกษา 551331007 

3.  นางสาวพิมล  พิชยภิญโญ  รหัสนักศึกษา 551331010 

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอผลงานทางวิชาการย่ืนสําเร็จการศึกษาแทนการตีพิมพ์ผลงานนักศึกษา

ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ราย  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ต่อไป 
 

          4.2 พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย 

     1.  นางสาวณัฐนรี  ใยเทศ รหัสนักศึกษา 581331022  แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :    การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต่้องควบคุมในเครื่องด่ืม 

                      น้ําหมักชีวภาพ 

ภาษาอังกฤษ  :  The application of Hazard Analysis and Critical Control Point management system in  

                      Fermented Beverage 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   อาจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา 
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ที่ประชุม มีมติและข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขและนําแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะและให้ดําเนินการแก้ไขดังนี้ 

- การจัดทําระบบ HACCP ให้ทําภายหลังจากการทีม่ีการศึกษากระบวนกระหมักที่นิ่งและได้

ผลิตภัณฑ์ทีป่ลอดภัยมีคุณภาพแล้ว 

- ทําการศึกษาในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตที่จะเปน็การควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีความ

ปลอดภัย  

- แก้ไขช่ือเรื่อง เป็นการพัฒนาหรือปรับปรงุกระบวนการผลิตเครื่องดืม่น้ําหมักชีวภาพให้มีความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

- ถ้าทํากบัโรงงานต้องมีการระบุถึงทีม่าของการเลือกทาํกับโรงงานนี้ ส่วนประกอบ กล้าเชื้อ 

คุณสมบติัที่ต้องการจากเครื่องดืม่น้ําหมกันี้ 

 

          4.2 พิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ดังนี้ 

 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา 

ครั้งที ่1/2560 วันพุธที ่11 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. 

ครั้งที ่2/2560 วันพุธที่  1 กมุภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่3/2560 วันพุธที่  1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่4/2560 วันพุธที่  5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่5/2560 วันพุธที่  3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่6/2560 วันพุธที่  7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่7/2560 วันพุธที่  5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่8/2560 วันพุธที่  2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่9/2560 วันพุธที่  6 กนัยายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่10/2560 วันพุธที่  4 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่11/2560 วันพุธที่  1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ครั้งที ่12/2560 วันพุธที่  6 ธนัวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ    

- ไม่ม ี - 

 

ปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

                                                                            
  (นางสาริกา  สุระนาถ)                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล) 

     ผู้บนัทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      11/มกราคม/2560                          11/มกราคม/2560  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ครั้งที ่2/2560 

วันที่   1  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

************************** 

ผู้ที่เข้าประชมุ       

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกลุ           ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรงัษิยังกุล  กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง     กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์    กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์    กรรมการ 

8. อาจารย์วชิระ  จิระรัตนรงัษี     กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา   กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาริกา  สุระนาถ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  (ติดราชการ)    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล   กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ระวียัน   กรรมการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.4  จํานวนผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา (รอบที ่1)  ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2560  

- ระดับปริญญาเอก แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน 1 ราย 

- ระดับปริญญาโท แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    จํานวน 3 ราย 

แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร   จํานวน 1 ราย 

แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร   จํานวน 1 ราย 

และแจ้งกําหนดวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. เปน็ต้นไป                 

ณ ห้องประชุม 2) 
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วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่1/2560 และไม่มีข้อแก้ไข 
 

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

            การขอใช้การนําเสนอผลงานทางวิชาการย่ืนสําเร็จการศึกษาแทนการตีพิมพ์ผลงานนักศึกษา

ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ราย  ดังนี้ 

1.  นางสาววนิสา  ชาวเชียงขวาง    รหัสนักศึกษา 561331008 

2.  นายบรรดาศักด์ิ  ขันทะสีมา   รหัสนักศึกษา 551331007 

3.  นางสาวพิมล  พิชยภิญโญ  รหัสนักศึกษา 551331010 

ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ   เห็นชอบการนําเสนอผลงานทางวิชาการยื่นสําเร็จ

การศึกษาแทนการตีพิมพ์ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 ราย  ซ่ึงจะเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 
 

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

          4.1  พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย 

     1.  นางสาววิฬุญญา  ชัยชะนะ  รหสันักศึกษา 581331008  แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :    การคัดเลือกและการระบุสายพันธุ์โปรไบโอติกจากแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกจากเมี่ยง  

ภาษาอังกฤษ  :   Scaning and Identification of Probiotics from Lactic Acid Bacteria from Fermented Tea 

Leaves (Miang)                                                                                                                 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   อาจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง                                                            

ที่ประชุมมีมติ และข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขดังน้ี 

1. เปล่ียนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เป็น “การคัดเลือกและระบสุายพันธุ์โปรไบโอติกจากแบคทีเรียกรดแลก

ติกที่คัดแยกได้จากเมีย่ง Screening and Identification of Probiotics from Lactic acid Bacteria 

obtained from Fermented Tea Leaves(Miang).” 

2. เปล่ียนวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เป็น การศึกษาคุณสมบตัิของโปรไบโอติกทีม่ีต่อกระบวนการ

ผลิตอาหาร 

3. เพิ่มวิธีการระบุสายพันธุ์ของโปรไบโอติกที่คัดเลือกจากแบคทีเรียกรดแลกติกคัดเลือกในระเบียบวิธี

วิจัย 

4. เพิ่มการศึกษาคุณสมบตัิของโปรไบโอติกที่คัดเลือกจากแบคทีเรียกรดแลกติกต่อกระบวนการผลิต

อาหารแทนการประยุกต์ใช้โปรไบโอติกในอาหารในระเบียบวิธีวิจัย 
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ    

- ไม่ม ี - 

 
 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 

                                                                             
  (นางสาริกา  สุระนาถ)                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล) 

     ผู้บนัทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     1/กุมภาพนัธ์/2560                               1/กุมภาพันธ์/2560 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ครั้งที ่3/2560 

วันที่   2 มีนาคม  2560  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

************************** 

ผู้ที่เข้าประชมุ       

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกลุ           ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ   กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.ศศิธร  ใบผ่อง     กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์    กรรมการ 

6. อาจารย์วชิระ  จิระรัตนรงัษี     กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา   กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาริกา  สุระนาถ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  (ติดราชการ)    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล   กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ระวียัน   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรงัษิยังกุล  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์    กรรมการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

              1.1 สําเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

นักศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเดินทางไปศึกษาหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์                 

ณ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

   1.2 การวิเคราะห์ผลการจัดสอบ CMU-ePro สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 59...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1 

   1.3  กําหนดการส่งเอกสารหลักสูตรเพื่อนําเสนอบณัฑิตศึกษาประจําป ี2560 

   1.4  การปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับบณัฑิตศึกษา 
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วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/2560 และมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 1 เริม่ประชุมเวลา 9.00 น. แก้ไขเปน็ 13.30 น. 

2. หน้า 2 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง บรรทัดที่ 9 คําว่า พิจาณา  แก้ไขเป็น พิจารณา 
 

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

            -ไม่มี- 
 

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

          4.1  พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย 

     1.  นางสาวณัฐนรี  ใยเทศ รหัสนักศึกษา 581331022  แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :    การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพ่ือเร่งกระบวนการผลิตเครื่องดืม่ใบพลูคาวที่มีความ

ปลอดภัยตลอดระยะการเก็บรักษา  

ภาษาอังกฤษ  :   Using the probiotic microorganisms to accelerate the production of Plu-kaow leaves 

juice that is safe throughout the storage 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   อาจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา 

ที่ประชุมมีมติ และข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขดังน้ี 

1. แก้ไขช่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

2. การเลือกใช้เช้ือ Bifidobacteriumlongum เป็นเช้ือที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ ซ่ึงยากที่จะ

ควบคุมในการทดลอง 

3. ปรบัแก้เนื้อหาในส่วนการทดลอง เช่น  

- การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในทุกข้ันตอนการผลิต    

- การศึกษาระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดพลูคาวที่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือโพรไบโอติก 

   -  การศึกษาสภาวะในการสกัดสารสําคัญจากใบพลูคาวแบบผ่านการต้ม และไม่ผ่านการต้มมาค้ันน้ํา     

   -  การเปล่ียนแปลงของกรดแลคติก และกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมัก 

   -  ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ทีเ่ปน็ทีย่อมรับของผู้บริโภค 

   -  การคัดเลือกชนิดเชื้อที่เหมาะสม ทีเ่จริญได้ดีในน้ําพลูคาวก่อนนําไปศึกษาหาสูตรในการผลิตที่เป็นที ่

       ยอมรบัของผู้บริโภค   

    - การจัดทําคู่มือกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมนุไพรพลูคาวหมักทีม่ีความปลอดภัย 
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     2.  นายสมชัย  โพวิชัย รหัสนกัศึกษา 581331030  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้งเสริมโพรไบโอติก โดยเทคนิคการเคลือบผิวด้วยสาร

เคลือบพรีไบโอติกทีบ่ริโภคได้   

ภาษาอังกฤษ  :    Development of dried Longan fortified with probiotic by prebiotic edible coating  

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทศัน์  สุระวัง 

ที่ประชุมมีมติ และข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขดังน้ี 

-    ปรับช่ือหวัข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย แก้ไขเรื่องลําไยอบแห้ง เป็นเนื้อลําไยอบแห้ง                                         

   -     ให้ศึกษาแบบการลดเช่ือเริ่มต้น ด้วยโอโชน และ ยูวี ในในการทดลองว่าวิธีไหนให้ผลและหาผลการ  

          ทดลองสนับสนุนว่าเป็นไปได้หรือไม่ และลดเช้ือให้ได้ตามมาตรฐานอาหารแห้งและปลอดภัย                        

   -     ตัดคําว่าพรีไบโอติกในการทดลองที2่โดยศึกษาสารเคลือบก่อน หรือ เปลี่ยนวัตถุดิบ ว่าให้เป็น  

          Prebiotic ทุกตัวหรือจะใช้สารเคลือบเบื้องต้นก่อน แล้วค่อยเติมตามที่หลัง 

     -    การเตรียมตัวอย่างเชื้อและสารเคลือบให้ได้ไม่ต่ํากว่า 106 ควรใช้ base on ลําไยแห้งเพาะเชื้อ  

           อาจจะตายหมดหลังอบหรือรอดภายหลังการอบโดยให้เลือกปริมารเชื้อตั้งต้นที่เหมาะสม  

           จะใช้เช้ือปริมาตรเท่าไรไม่เช่นน้ันก็จะเปน็การลองผิดลองถูกไปตลอด                                                       

- แนะนําให้ใช่ vacuum dryer แทน hot air และ ลดอุณหภูมิ หรือหาวิธีที่ดีกว่าเช่น ใช้อุณภมิู 40 

องศา กไ็ด้ถ้าแห้งเท่ากัน แต่เช้ืออาจเหลือมากกว่า                                                                               

- ศึกษาสารเคลือบที่ทนการย่อย ที่ดีก่อน ในภาวะจําลองของการย่อยว่าสารเคลือบใดให้ผลดีสุด   

แล้วค่อยเติมสาร prebiotic ที่หลัง 

 

     3.  นางสาวธรรมพร  อังศุศาสตร์ รหัสนักศึกษา 581331003  แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :    การใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของลําไยสด   

ภาษาอังกฤษ  :   The use of plasma technology to extend the shelf-life of fresh longan  

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  

ที่ประชุมมีมติ และข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขดังน้ี 

    -  แก้ไขช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกัน 

    -  ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเน้นเรื่องรักษาสีของลําไยหรือกําจัดเชื้อจลิุนทรีย์ 

    -  ศึกษาวิธีการรมควันลําไย 

    -  ศึกษามาตรฐานลําไยส่งออก 
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ    

1. อาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ์  แจ้งนกัศึกษาขอเปลี่ยนหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์

นางสาว ภัทรภร เลิศจิราการ รหัสนักศึกษา 581331006 แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร                 

ทําวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่องผลของโอโซนต่อการลดปริมาณยาฆ่าแมลง และจุลินทรีย์ก่อโรคในผัก (Effect of 

ozone on reduction of pesticide  decrease and  pathogens in vegetables) โดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร           

ใบผ่อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   และอาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2559  

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ปิดประชมุเวลา 16.55 น. 

                                                                              
  (นางสาริกา  สุระนาถ)                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล) 

     ผู้บนัทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     2/มีนาคม/2560                            2/มีนาคม/2560 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ครั้งที ่4/2560 

วันที่   5 เมษายน  2560  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

************************** 

ผู้ที่เข้าประชมุ       

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกลุ           ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรงัษิยังกุล  กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์    กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา   กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาริกา  สุระนาถ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  (ติดราชการ)    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล   กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ระวียัน   กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง     กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์    กรรมการ 

5. อาจารย์วชิระ  จิระรัตนรงัษี     กรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 กําหนดการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปี

การศึกษา 2559 

     สํานักพัฒนาคุณภาพศึกษา แจ้งกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

หลักสูตร โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรได้รับการ site visit จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญา

ตรี สาขา PDT, สาขา PKT ปริญญาเอก สาขา FST และสาขา PDT ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560  

1.2 แจ้งรายช่ือผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560 (รอบที่ 1) 

สํานักทะเบียนและประมวลผลได้ดําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

เรียบร้อยแล้ว และรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร ภาคการศึกษา 1/2560 (รอบที่ 1)  จํานวน 2 ราย    
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1.  นายไกรธญั  มณีสินธ์ุ 

2. นางสาวพิมลพรรณ  เลิศบัวบาน 

1.3 แจ้งกําหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษา ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560 

(รอบที่ 2)  ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

1.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดบับณัฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนอุดหนนุการวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา ปงีบประมาณ 2560  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หน้าที่และภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 

พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม 

1.1 ระดับปริญญาโท 

- ให้คําแนะนําและดูแลการทาํวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนกัศึกษา 

1.2 ระดับปริญญาเอก 

- ให้คําแนะนํา วางแผนการศึกษา ควบคุม และติดตามผลการทําดุษฏีนิพนธ์ของนกัศึกษา 

    2.  ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์หลักและวิทยานิพนธ์หลัก

ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        2.1.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์ให้เป็นที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อการศึกษา 

        2.1.2  ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้ึนไป

หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตาม

เกณฑ์ให้เปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

รหัส ชื่อ-สกุลนักศึกษา 

581331002 นายธนะพัฒน์  รตะศรีสมบูรณ์ 

581331025 นางสาวปรารถนา  จงตรอง 

581331006 นางสาวภัทรภร  เลิศจิราการ 

581331007 นางสาวเยาวเรศ  ทิพย์สุวรรณ์ 

581331019 นางสาวกมลวรรณ  สืบแสน 

581331020 นางสาวกวินนา  ราวิชัย 

581331024 นางสาวนนทกานต์  อุ่นลื้อ 

581331027 นายอาทร  อนุดวง 
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        2.1.3  ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   

-  กรณีมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

-  กรณีมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทได้ไม่เกิน 35 คน 

2.3   กรณีที่เป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์หลัก วิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด

สัดส่วนจํานวนนกัศึกษาทีท่าํดุษฏีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบัจํานวนนกัศึกษาทีท่าํการค้นคว้า

อิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

 
 

วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่3/2560 และมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

3. หน้า 2 บรรทดัที่ 15 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา   

แก้ไขเป็น  อาจารย์ ดร.จไุรรัตน์  เม้ากําเนิด 

 
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

            -ไม่มี- 
 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

              4.1 การขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 601898 และ 601899  

ที่ประชุมมติ แก้ไขปรบัปรุงกระบวนวิชา   

              4.2  พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ราย 

     1.  นางสาวธรรมพร  อังศุศาสตร์ รหัสนักศึกษา 581331003  แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :    การใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของลําไยสด   

ภาษาอังกฤษ  :   The use of plasma technology to extend the shelf-life of fresh longan  

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําเสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะฯ และข้อเสนอแนะให้

ดําเนินการแก้ไขดังนี้ 

    - ปรับช่ือวิทยานิพนธ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

    -  ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเน้นเรื่องรักษาสีของลําไยหรือกําจัดเชื้อจลิุนทรีย์ 
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    -  ศึกษาวิธีการรมควันลําไย 

    -  ศึกษามาตรฐานลําไยส่งออก 
 

     2.  นางสาวปิยะภรณ์  เตมีศักด์ิ  รหสันักศึกษา 581331026  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :     การผลิตซินไบโอติกโยเกิร์ตพร้อมด่ืมจากข้าวหกัที่มีมูลค่าทางการตลาดตํ่าสําหรับเปน็ 

      อาหารเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   

ภาษาอังกฤษ  :    Production of symbiotic drinking yogurt form low market value-broken rice for elderly 

healthy food supplements 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล  

ที่ประชุมมีมติให้แจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อีกครั้ง และข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขดังนี้ 

- ปรบัช่ือวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 

- เพิ่มข้อมูล นิยามผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุต้องการอะไร, ตัวบ่งช้ีว่าเป็นผู้สูงอายุคืออะไร 

- ระบุ dose ของโปรไบโอติก, ควรปริโภคเท่าไหร่ต่อวัน 

- หัวข้อ 1.1 ระบุการเลือกใช้อะไรเป็นตัวตดัสินใจ (อัตราส่วนข้าว อัตราส่วนน้ํา เวลาในการแช่) 

o แก้ไขช่ือหัวข้อ 1.1 เปน็ ผลของอัตราส่วนของข้าวต่อน้ํา  

o หากทดสอบในผู้สูงอายุให้ขอจริยธรรม 

- หัวข้อ 1.2 ผลของระยะเวลาในการพาสเจอร์ไรซ์ขอน้ําแป้งข้าวต่อการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ 

o ระบุข้ันตอนการพาสเจอร์ไรซ์ให้ละเอียด  ปิด/เปิดฝาขณะพาสเจอร์ไรซ์ 

o วัดอุณหภูมิข้างในขวดน้ําแป้ง 

o ให้กําหนดอุณหภูมิในการพาสเจอร์ไรซ์ทีแ่น่นอน แล้วผันแปรเวลาในการพาสเจอร์ไรซ์ โดย

อ้างอิงอุณหภมูิที่เคยมีคนศึกษา 

- หัวข้อ 2.1 เปล่ียนคําพูด “มีน้ําตาลอยู่ 3 ชนิด แต่ละชนิดมี 3 ระดับ 

o ตัดคําพูดที่บอกว่า แก้ปัญหาคนแพ้แลคโตส เนื่องจากมีการเติมน้าํตาลแลคโตสเข้าไป 

o เพิ่ม ช่ัวโมงในการหมัก กี่ช่ัวโมง ทําตามวิธีของ..... 

o ระบปุริมาณจลิุนทรีย์ทีต่้องการ เช่น ไม่ต่าํกว่า 10x 

o เปล่ียนหัวข้อ ศึกษาชนิดและปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสม 

o ระบุ การคัดเลือกชนิดและระดับน้ําตาลที่เหมาะสมไปใช้ในการทดลองต่อไป 

- หัวข้อ 2.2 เขียนข้ันตอนการเตรียมมะม่วงผงให้ละเอียด วิธีการทดสอบว่าเปน็พรีไบโอติก 



25 
 

o ควรมีการตรวจสอบความเป็นซินไบโอติกของส่วนผสมทีใ่ช้ทําโยเกริต์ 

o เขียนใหม่... เตรียมตัวอย่างน้ําแป้งจากข้อ (  ) เตรียม เชื้อโพรไบโอติก 5 ชนิด หลังจากนั้น

พาสเจอร์ไรซ์ด้วยอุณหภมิู.... °C เวลา......นาที  

o เขียน treatment  

 1. ใส่หัวเช้ือโยเกิร์ตทางการค้า  

 2. probiotic 1  

 3. probiotic2 

 4. probiotic3 

o ใช้อะไรในการตัดสินใจเลือก 

- หัวข้อ 3 ให้วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ  

o ระบปุริมาณทีต่้องการชัดเจน 

o dose สําหรับผู้สูงอายุ 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ   -ไม่ม-ี 

 

ปิดประชมุเวลา 17.55 น. 

                                                                             
  (นางสาริกา  สุระนาถ)                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล) 

     ผู้บนัทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     5/เมษายน/2560                                 5/เมษายน/2560  
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ครั้งที ่6/2560 

วันที่   7 มิถุนายน  2560  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

************************** 

ผู้ที่เข้าประชมุ       

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกลุ           ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรงัษิยังกุล  กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์    กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง     กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์    กรรมการ 

7. อาจารย์วชิระ  จิระรัตนรงัษี     กรรมการ 

8. นางสาริกา  สุระนาถ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  (ติดราชการ)    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ระวียัน   กรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง   กรรมการ 

4. อาจารย ์ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา   กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1019/2560 และ  1020/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

        ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามรายชื่อมีหน้าท่ีร่วมพิจารณาให้ความเหน็ชอบเกีย่วกับรายละเอียดและ

มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงดําเนินการปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยความข้ันตอนโดยให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลา 1 ป ี6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

1.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) แก่นกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทีจ่ะ

เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  (รหัส 60....) 
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       บณัฑิตวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) แก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทีจ่ะ

เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1   สําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร  

- ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ทุน ได้แก่ นางสาวหนูเดือน  สาระบตุร   

- ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ทุน ได้แก่ นายณัฐพนธ ์ มงคลกําธร  และนางสาวสาครินทร์  กลัดนิล    

1.3 การรับศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคเรียนที ่ 1 ปกีารศึกษา 2560 (รอบที ่ 3) กําหนดสอบ

สัมภาษณ์ในวันที ่19 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สํานักงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่5/2560 และมีข้อแก้ไข ดังนี้  

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

            -ไม่มี- 
 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

              4.1  พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ราย 

     1.  นางสาวปิยะภรณ์  เตมีศักด์ิ  รหสันักศึกษา 581331026  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร          ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :     การผลิตซินไบโอติกโยเกิร์ตพร้อมด่ืมจากข้าวหกัสําหรับเปน็อาหารเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   

ภาษาอังกฤษ  :    Production of symbiotic drinking yogurt form low market value-broken rice for elderly 

healthy food supplements 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล  

ที่ประชุมมีมติให้แจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อีกครั้ง และข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขดังนี้ 

1. ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ  

-  แก้ไขเป็น Production of synbiotic drinking yoghurt-like product from broken rice as elderly 

healthy food supplement 

2. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- ท้ายย่อหน้าแรกเติม “ผู้สูงอายุ” ต่อท้าย 

- เขียนย่อหน้าความต้องการพลังงานและสารอาหาร…..เป็นความเรียง 

- เพิ่มนิยามและงานวิจัยของซินไบโอติก 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
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- หัวข้อ 1.1 ตัดการวิเคราะห์สมบัติทางประสาทสัมผัสออก  

- หัวข้อ 1.2 เปลี่ยนหัวข้อเป็น “ ผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์” 

- หัวข้อ 1.2 ระบปุริมาตรของน้ําแป้งในการให้ความร้อนแต่ละครั้ง กี่มิลลิลิตร 

- หัวข้อ ตอนที่ 3 ปรบัเป็น 2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตพร้อมด่ืม 

- ผลิตภณัฑ์สุดท้ายให้วิเคราะห์สมบัติทางด้านกายภาพ  เคมี จุลินทรีย์ประสาทสัมผัส  และคุณค่า

ทางโภชนาการอ้างอิงตาม มผช. 

     2.  นายคุณพจ  สนัน่เสียง รหัสนกัศึกษา 581331021  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ช่ือวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย     :    การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทผงเข้มข้นจากกากถ่ัวดาวอินคา 

ภาษาอังกฤษ  :    Process development for concentrated hydrolysate protein powder production from 

pressed-cake of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) seed.)  

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์:   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล  

ที่ประชุมมีมติให้แจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อีกครั้ง และข้อเสนอแนะให้ดําเนินการแก้ไขดังนี้ 

      1. แก้ไขช่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์จาก การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนผงเข้มข้นจากกากถ่ัวดาวอิน

คา [Process development for concentrated hydrolysate protein powder production from pressed-cake 

of sacha inchi (Plukenetia volubilis L. seed.] เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทผงเข้มข้น

จากกากถั่วดาวอินคา [Process development for concentrated protein powder production from pressed-

cake of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L. seed] 

     2.  เพิ่มเติมวิธีการทดลอง 

          -  เพิ่มเติมการเตรียมวัตถุดิบ 

          -  เพิ่มเติมในส่วนการควบคมุ pH ในช่วงการย่อยจะต้องทําให้คงทีต่ลอดกระบวนการ 

          -  เพิ่มเติมส่วนของการออกแบบย่อยด้วยเอนไซม์เปน็ 3x3 factorial 

          -  เพิ่มการทําให้ %Brix ของสารละลายโปรตีนเริม่ต้นก่อนการทําแห้งให้เข้มข้นข้ึนโดยการ

evaporation ให้ %Brix นั้นให้ได้ระดับที่สามารถ spray dry ได้ 

          -  เพิ่มเติมการทดสอบประสาทสัมผัสด้านความขมเปน็การทดสอบด้วยผู้ที่ผ่านการอบรมเป็น

จํานวน 10 คน 

          -  เพิ่มการกรองสารละลายโปรตีนด้วยกระดาษกรอง แบบมาตรฐาน (Standard Qualitative) เบอร์

1 
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3. แก้ไขวิธีการทดลอง 

             - แก้ไขการผันแปรระยะเวลาในการสกัดน้าํมัน เปน็ การทําการหาจดุที่มีน้ํามนัเหลือน้อยที่สุด

โดยทําการตรวจเปน็ระยะจนกว่าค่าปริมาณน้ํามันจะคงที ่

             -  แก้ไขเรื่องปริมาณความเข้มของเอทานอลจาก 85% เป็น 85% และ 95% 

             -  แก้ไขเรื่องอุณหภูมิที่ใช้ในการอบลมร้อนจาก  70, 80 และ 90 เป็น 50, 60 และ 70 องศา

เซลเซียส      

            -  แก้ไขเรื่องปริมาณการใช้เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีนจาก 6, 12 และ 24 w/v เป็น 1, 2 และ 

4 w/v 

             -  แก้ไขเรื่องระยะที่ใช้ในการย่อยโปรตีนจาก 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง เปน็ 1, 3 และ 6 ช่ัวโมง 

   -  แก้ไขเรื่องระยะเวลาในการอบแห้งโดยตัดระยะเวลาที่ใช้ในการอบออก เป็น ทําการหา

ความช้ืนสุดท้ายที่นิ่งที่สุดโดยทําการวัดเป็นระยะ 

4. แก้ไขประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ 

       ในข้อที่4 จากได้สูตรและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วดาวอินคา เป็น         

ทราบถึงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทแปรรูปจากกากถั่วดาวอินคา 

5. เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง 

   - เพิ่มเรื่องปริมาณการใช้เอนไซม์ในระดับ commercial ของการย่อยโปรตีน 

   - เพิ่มเรื่องข้อมูลการใช้เอนไซม์ flavourzyme ในการย่อยพืชน้ํามนั 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ   -ไม่ม-ี 

 

ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 

                                                                               
  (นางสาริกา  สุระนาถ)                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล) 

     ผู้บนัทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     7/มิถุนายน/2560                              7/มิถุนายน/2560   
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