
๑/๖ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

สาขาเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์ทางทะเล 

วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒  อาคารส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

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

ผู้เข้าประชมุ    

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ    เหล่ากุลดิลก       ประธาน/หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี-     

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ ์    ไชยาโส      กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสฐิ      ศรีสุริยจันทร์      กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวุรรณ  นฤนาทวงศส์กุล   กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน ์      สุระวัง   กรรมการ 

๖. อาจารย์ ดร.สุธี    วังเตือย        กรรมการ 

๗. อาจารย์ ดร.สุธาสิน ี  ญาณภกัด ี       กรรมการ 

๘. อาจารย์ ดร.เอกสิทธ์ิ   จงเจริญรักษ์       กรรมการ 

๙. อาจารย์ก าธร    พุทธิขจร           กรรมการและเลขานุการ  

๑๐. นางสาวสดุาพร    วัฒนา          ผู้ช่วยเลขานกุาร/ผู้ประสานงาน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

  

ผู้ไม่เข้าประชมุ (ตดิภารกิจ)    

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาต ิ

๒. อาจารย์ ดร.สุคันธา     โอศริิพันธ์ุ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล   

ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี ๑    เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

   ๑.๑  ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในประกาศกระทรวงนี้ “อาจารย์ประจ า” หมายถึง 

บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน



๒/๖ 

 

สถาบันอุดมศกึษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนัน้ ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ

ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 
 

ส าหรับอาจารย์ประจ าท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เร่ิมบังคับใช้  

ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหนา้ท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถ

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดยีวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้นมี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ          

การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า

หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 

   “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

 จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัตขิองอาจารย์ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา     

และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้  

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

จ านวนอย่างน้อย ๕ คน กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า

วิชาเอกละ ๓ คน กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ  ของ

อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนัน้ให้คณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ    

เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี สัมพันธ์กัน หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ า ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และท า 

หน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ 

ให้สามารถท าหนา้ท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ

ปริญญาโท แต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างาน      



๓/๖ 

 

ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา ท่ีสอนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๖ ปี ท้ังนี ้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 

๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

๑.๒ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง การจัดสรรทุนการศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยี- 

      ผลิตภัณฑ์ทางทะเล  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๓ ประเภท    

      ดังนี ้ 

๑). ประเภททุนเรียนดี    จ านวน ๔ ทุน  ทุนละ ๙,๐๐๐ บาท 

๒). ประเภททุนนักกิจกรรมเดน่   จ านวน ๒ ทุน  ทุนละ ๗,๐๐๐ บาท 

๓). ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์  จ านวน ๑๕ ทุน  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ได้รับการคัดเลอืกให้ได้รับทุนดังกล่าวฯ ในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙  ก าหนดการประกาศผลผู้ได้รับทุนดังกล่าวฯ ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และรายงานตัวรับ

ทุนการศึกษา ท้ัง ๓ ประเภท ภายในวันท่ี  ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ท้ังนี้  ผู้ประสานงาน          

(นางสาวสุดาพร  วัฒนา) ได้แจ้งข้อมูลนักศึกษาท่ีได้รับทุน มาติดต่อด าเนินการรายงานตัว

เรียบร้อยแล้ว 

 

วาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑ ท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล วันศุกร์ ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีมติรับรองผ่านท่ีประชุม 

      ในวันพุธ ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  

 

วาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   
 

๓.๑ ประธานฯ ได้แจ้งความคืบหน้าให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง รายการครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา 

ส าหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางจุลชีววทิยา และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ท่ีจะใช้ท่ีศูนย์การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ท้ังนี้  ตามท่ีประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา

รายการครุภัณฑ์และปรับแก้ไขรายการใหม่ ตามความเหมาะสม  โดยมอบหมายให้อาจารย์ทุกคน เป็นผู้

รวบรวมรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวฯ ตามความเหมาะสมอีกคร้ัง เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีจะ

ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท้ังนี้ ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ(นางสาวสุดาพร  วัฒนา)  

ได้รับข้อมูลใบขอเสนอราคาดังกล่าวฯ และด าเนินการน าเสนอคณบดี พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

๓.๒ ประธานฯ ได้แจ้งความคืบหน้าให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาใน  

      ระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จากส านักวิชา      

๑๓๑,๐๐๐ บาท  ประธานฯได้ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ส าหรับการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา ชั้น

ปีท่ี ๒ ให้เป็นลักษณะรูปแบบเดมิ หรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านัก



๔/๖ 

 

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีวงเงินจ านวนจ ากัด โดยท่ีประชุมได้มีข้อเสนอแนะส าหรับรูปแบบเดิม คือ

กิจกรรมการดูงานประจ าปีของสาขาวิชาฯ มีประโยชน์ต่อนักศึกษา เพ่ือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้

เห็น สัมผัสสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ได้ทราบการท างานสายการผลิตของโรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารทะเล ก่อนท่ีจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานท่ีจริง แต่การเข้าเย่ียมชมศึกษาดูงาน ณ โรงงาน 

ปัจจุบันทางสถานประกอบการจะอนุญาตให้สามารถดูงาน ในส่วนของกระบวนการผลิต ผ่านผนังกั้น

(กระจกใส) เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงในโรงงานการผลิต ในโรงงานสถานท่ีจริงได้ เนื่องจากความไม่

สะดวก และเหตุผลบางประการของโรงงาน ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเสนอให้ ทางสาขาวิชาฯ ด าเนินการ

ขออนุมัติเพ่ิมเติมส าหรับงบประมาณสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เพ่ือรองรับการพานักศึกษา ชั้นปีท่ี ๒ ไปดูงาน

ต่างจังหวัด ท้ังนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ประสานงาน(นางสาวสุดาพร  วัฒนา)ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายท้ังหมด และด าเนินการขออนุมัติส านักวิชาฯ เพ่ือขอพิจารณาจัดสรรให้งบประมาณ

เพ่ิมเตมิ ตามความเหมาะสมต่อไป 

 

วาระท่ี ๔     เรื่องพิจารณา  
 

๔.๑ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการด าเนินการโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

ทางทะ เล สู่ บ้ าน เ กิด  ป ระจ าปี ก าร ศึ กษา  ๒๕๕๙  ต าม ท่ี คณะอุ ตส าหก รรม เกษต ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนนิการประกาศรับสมัครนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย สาย

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรมแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๑๐ จังหวัด ซึ่งมีผู้สมัครจ านวน ๘ คน ตามก าหนดการสอบสัมภาษณ์ในวนัศุกร์ ท่ี ๔ 

มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี อาจารย์ก าธร  พุทธิขจร เป็นอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ ท้ังนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ี

ประชุมทราบและขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง ผู้ ท่ีเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวน ๖ คน               

ท่ีประชุมมีมติรับรองผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ านวน ๖ คน ดังนี ้
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง โครงการใหม่ เก่ียวกับการปรับห้องพัก FST ๑๐๑ 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  โดยประธานได้

ชื่อ – สกุล 

๑ นางสาวจิตตรัตน์   พรัดรักษา 

๒ นางสาวศรุตา  อินปรุง 

๓ นายชนาธิป  เพ่งยัง 

๔ นางสาวกลุธิดา  บานแย้ม 

๕ นางสาววรรณปวีณ์  แจ้งกระจ่าง 

๖ นางสาวธมลวรรณ  ลีธีระ 



๕/๖ 

 

ขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาฯ รายละเอียดเนื้อหา และระดมความคิดเห็น การเขียนโครงการใหม่ ให้

สอดคล้องกับการปรับห้องพัก FST ๑๐๑ เพ่ือให้รองรับ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

ทางทะเล ในการใช้เป็นสถานท่ีท ากิจกรรม ทางด้านการเรียน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม  และท่ี

ประชุมได้เสนอแนวทางการปรับปรุงห้องพัก FST ๑๐๑  ดังนี ้         

๑) ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ ท้ังห้อง จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี

บริเวณห้องท้ังหมด 

๒) ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ  และตดิตั้งฝาเพดานของห้อง  

๓) ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ  และก้ันผนังห้อง โดยใช้กระจกใส เพ่ือแบ่งสัดส่วนห้อง ส าหรับ

บริเวณท่ีตดิตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และบริเวณท่ีเก็บของ 

 และมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อื่นๆ ดังนี้ โต๊ะ  เก้าอี ้ ชั้นวางของ ตู้เก็บของ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 

มอบหมายให้ผู้ประสานงานฯ (นางสาวสุดาพร  วัฒนา) ท าร่างโครงการเบื้องต้น ส าหรับแจ้งเวียน

ให้คณาจารย์ทุกท่านร่วมพิจารณาฯ และด าเนินการน าเสนอส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ

พิจารณาต่อไป 

 
๔.๓ ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ ตามท่ีสาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ

เสวนาหลักสูตรฯ ซึ่งได้สรุปข้อคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงกระบวนวิชา ดังนี ้ 
 

ท่ี รหัส / ชื่อ กระบวนวิชา 

๑ ๖๐๖๓๕๑ กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  

๒ ๖๐๖๒๑๑ การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหส์ าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  

๓ ๖๐๖๒๓๑ วัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๔ ๖๐๖๒๓๑ จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๕ ๖๐๖๒๔๑ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๖ ๖๐๖๒๔๒ บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๗ ๖๐๖๒๔๓ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๘ ๖๐๖๒๖๓ เคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๑  

๙ ๖๐๖๒๖๔ เคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๒  

๑๐ ๖๐๖๓๔๒ กระบวนการทางความร้อนของผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๑๑ ๖๐๖๓๔๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๑๒ ๖๐๖๓๔๔ การบ าบัดและการใช้ประโยชน์ของเสยีจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๑๓ ๖๐๖๓๖๒ โภชนาการของอาหารทะเล  

๑๔ ๖๐๖๓๖๓ เคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๓  

๑๕ ๖๐๖๔๕๑ การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางทะเล  

๑๖ ๖๐๖๔๕๒ การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางทะเล  



๖/๖ 

 

 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณารายละเอียดเนื้อหาและหัวข้อ ของรายวิชา

ดังกล่าวฯ  พร้อมท้ังขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารย์ผู้สอน แก้ไข 

เพ่ิมเติม รายเอียดเนื้อหา จ านวนชั่วโมงการสอน หรือปรับปรุงหัวข้อการเรียนการสอนใหม่ ตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ประสานงาน(นางสาวสุดาพร  วัฒนา) เป็นผู้รวบรวม 

รายละเอียดกระบวนวิชาดังกล่าวฯ เพ่ือด าเนินการจัดท า มคอ.๓ ประกอบหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ ต่อไป   

 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ  (ไมม่ี) 

 

ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๐๐ น.  

 

 

         ผู้จดบันทึกการประชมุ                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

         (นางสาวสุดาพร วฒันา)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก)    

ผู้ช่วยเลขานกุาร/ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ                        หวัหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์ทางทะเล  

๑๗ ๖๐๖๔๘๐ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  

๑๘ ๖๐๖๔๖๔ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบด  


