
๑/๕ 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ  ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒  อาคารสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

**************************************************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. อาจารย์ ดร.สุธี    วังเตือย            ประธาน/หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี-     

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ    เหล่ากุลดิลก     กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ      ศรีสุริยจันทร์      กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สุคันธา   โอศิริพันธุ์   กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.สุธาสินี   ญาณภักดี   กรรมการ 

๖. อาจารย์กําธร    พุทธิขจร           กรรมการและเลขานุการ  

๗. นางสาวสุดาพร    วัฒนา          ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ประสานงาน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ/ลา)    

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์      ไชยาโส  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  เฉลิมชาติ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวุรรณ   นฤนาทวงศ์สกลุ   

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง 

๕. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์     จงเจริญรักษ์  

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล   

ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ ๑    เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
 

๑.๑ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เร่ือง โครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี  
การจัดการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางทะเล ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับ

มอบหมายให้ร่างหลักสูตรใหม่ สําหรับการเรียนการสอนที่พ้ืนที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดสมุทรสาคร น้ัน  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า สาขาวิชาฯได้ดําเนินการรวบรวม



๒/๕ 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เสนอโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวฯ ไปยัง

คณบดีเพื่อดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างรอพิจารณาตอบกลับจากมหาวิทยาลัย 

 

วาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

๒.๑ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ     
อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เม่ือ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม  

๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ผ่านที่ประชุม ในวันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 
วาระที่ ๓    เรื่องสืบเน่ือง   
 

๓.๑ ประธานฯ ได้แจ้งรายช่ือนักศึกษา ที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณา เรื่อง อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิต-

ภัณฑ์ทางทะเล ๒๕๕๙ ดังน้ี 
 
ลําดับ
ท่ี สถานประกอบการ 

 

รหัสนักศึกษา 
 

ชื่อ - สกุล 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 

๕๖๑๓๑๐๓๗๑ นางสาวสมัญญา พุทธจันทร์ 

อ.ดร.เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ ์๕๖๑๓๑๐๓๕๙ นางสาวพวงชมพู ชวลิตชีวิน 

๕๖๑๓๑๐๓๗๕ นางสาวสุรัติติกานต ์ แก้วสอน 

๒ กองตรวจสอบสินค้าประมง 

๕๖๑๓๑๐๓๗๔ นางสาวสุภาวดี วงศ์ชนะ 

 

ผศ.ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยะจันทร์ 

๕๖๑๓๑๐๓๔๔ นางสาวชลธิชา พิมสาร 

๕๖๑๓๑๐๓๔๙ นายต่อพงศ ์ พิศพันธุ ์

๕๖๑๓๑๐๓๖๘ นางสาวรชยา สมณะ 

๓ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (แกลง) ๕๖๑๓๑๐๓๕๔ นางสาวปิยนันท ์ ศรีสุวรรณ์ ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส 

๔ บริษัท เอเช่ียน อะไลอันซ ์อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
๕๖๑๓๑๐๓๖๖ นางสาวมณีรัตน์ เหมือนวงศ์ 

อ.กําธร พุทธิขจร 
๕๖๑๓๑๐๓๔๑ นางสาวจารุวรรณ บุญมาคํา 

๕ 
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด  

(กลุม่ ๑) 

๕๖๑๓๑๐๓๖๗ นายมุนินทร ์ ไพยราช 
อ.กําธร พุทธิขจร 

๕๖๑๓๑๐๓๖๔ นางสาวภิรมย์ การะหงษ์ 

๖ 
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด 

(กลุม่ ๒) 

๕๖๑๓๑๐๓๔๖ นายณัฐพนธ์ มงคลกําธร อ.ดร.สุธี วังเตือย 

๕๖๑๓๑๐๓๗๐ นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ผศ.ดร.สุทัศน ์ สุระวัง 

๗ 
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด  

(กลุม่ ๓) 

๕๖๑๓๑๐๓๗๓ นางสาวสุพรรษา สายวงศ์ อ.ดร.สุธาสิน ี ญาณภักดี  

 ๕๖๑๓๑๐๓๓๘ นางสาวคณิตฐา สมปัญญา 

๘ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด 

๕๖๑๓๑๐๓๕๕ นางสาวปิยะฉัตร ไชยแก้ว 

อ.ดร.สุธี วังเตือย 
๕๖๑๓๑๐๓๕๑ นางสาวนพมาศ เอกเจริญสุข 

๕๖๑๓๑๐๓๔๘ นายดนตรการ ยะมะละ 

๕๕๑๓๑๐๓๘๓ นางสาวสวาลี สุขเจริญไกรศร ี

๙ บริษัท สยามยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จํากัด 

๕๖๑๓๑๐๓๔๐ นางสาวจรรยารักษ์ ไชยาเลิศ 

อ.ดร.สุธาสิน ีญาณภักดี 
๕๖๑๓๑๐๓๗๘ นางสาวอัจฉราพรรณ ตะยะพงค ์

๕๖๑๓๑๐๓๕๘ นางสาวพรรณญา ช่ืนขจร 

๕๖๑๓๑๐๓๘๑ นายเอกพล แดงเขียว 

๑๐ บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส ์จํากัด ๕๖๑๓๑๐๓๖๙ นางสาวรัชนี เครือเต็ม ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาต ิ



๓/๕ 

 

ลําดับ
ท่ี สถานประกอบการ 

 

รหัสนักศึกษา 
 

ชื่อ - สกุล 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

(มหาชน) ๕๖๑๓๑๐๓๕๐ นางสาวธิดารัตน์ ธิตะนะ 

๑๑ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
๕๖๑๓๑๐๓๕๖ นางสาวปิยะลักษณ์ กันทะวิน 

ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก 
๕๖๑๓๑๐๓๓๑ นางสาวกมลชนก บัวเทศ 

๑๒ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด 
๕๖๑๓๑๐๓๓๐ นางสาวกนกวลัย ใจหาญ 

ผศ.ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก 
๕๖๑๓๑๐๓๒๘ นางสาวกนกวรรณ ก่อเกิด 

 

 

  ทั้งน้ี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา         
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจําป ี๒๕๕๙ 

 

วาระที่ ๔     เรื่องพิจารณา  
 

๔.๑  ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง รายงานผลการดําเนินงาน ของหลักสูตรวิทยา- 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘             
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก ประธานหลักสูตร วทบ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล) ได้เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง การดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แจ้งว่า  
 

 ๔.๑.๑ หลักสูตร ต้องมีการทบทวนและประเมินกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรับนักศึกษา การส่งเสริม 

และพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาอาจารย์ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบ 

ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 ๔.๑.๒ จัดทําหลักสูตร ข้อมูลผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดด้านกระบวนการ ไดแก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ๓.๒ ๔.๑   

๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ และ ๖.๑ (ตามเอกสารแนบ ๔.๑) 

 ๔.๑.๓ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของกระบวนวิชาที่เปิดสอน 

สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตามเอกสารแนบ ๔.๑) 
 

      โดยประธานได้ขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมพิจารณาและขอความร่วมมือ อาจารย์ประจําหลัก-   
สูตรฯ/อาจารย์ผู้จัดการกระบวนวิชา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ทั้งน้ี ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ประสานงาน
(นางสาวสุดาพร  วัฒนา) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ดังกล่าวฯ 

 
๔.๒ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก ประธานหลักสูตร วทบ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล) 

ได้แจ้งว่า ขอที่ประชุมพิจารณา ขอความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงกระบวนวิชา ต่อจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เม่ือ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ 

กระบวนวิชา ดังน้ี  
 



๔/๕ 

 

๖๐๖๒๖๔ เคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๒ 

๖๐๖๓๔๒ กระบวนการทางความร้อนของผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๖๐๖๓๔๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๖๐๖๓๔๔ การบําบัดและการใช้ประโยชน์ของเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๖๐๖๓๖๒ โภชนาการของอาหารทะเล 

๖๐๖๓๖๓ เคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๓ 

๖๐๖๔๕๑ การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๖๐๖๔๕๒ การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๖๐๖๔๘๐ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

๖๐๖๔๖๔ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบด 
 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณารายละเอียดเน้ือหาและหัวข้อ ของรายวิชาดังกล่าวฯ  
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารย์ผู้สอน แก้ไข เพิ่มเติม ราย

เอียดเน้ือหา จํานวนชั่วโมงการสอน หรือปรับปรุงหัวข้อการเรียนการสอนใหม่ ตามความเหมาะสม 

กําหนดส่งภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ประสานงาน
สาขาวิชาฯ (นางสาวสุดาพร  วัฒนา) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อดําเนินการจัดทํา มคอ.๓ 
ประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๖๐ ต่อไป  

 

๔.๓ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี-
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  

  ประธานฯได้แจ้งว่า รูปแบบเดิมการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล    

จะอยู่แค่ส่วนกลางเท่าน้ัน ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบเพียงข้อมูลเบ้ืองต้นของนักศึกษา ทั้งน้ี ประธานได้
ขอให้ที่ประชุมร่วมหารือ และมีมติเห็นชอบ สําหรับการทดลองปรับเปล่ียนระบบการบันทึกข้อมูล
นักศึกษาในลักษณะออนไลน์ โดยจะให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-SIS ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับคณะฯ และภายหลังจากการทดลองการเปล่ียนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแล้วจะประเมิน

ผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการเก็บข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
 
๔.๔ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ สําหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในกระบวนวิชา ๖๐๖๒๔๒ และ ๖๐๖๓๖๓ ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ต่อรายวิชา โดยวิชา 

๖๐๖๒๔๒ มีจัดการเรียนการสอนแบบ  activity base learning และ วิชา ๖๐๖๓๖๓ มีจัดการเรียนการ

สอนแบบ ICT และ problem base learning และเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมได้ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ



๕/๕ 

 

นักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสํานักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งน้ี ประธานได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ให้มีการนํากิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็น
แนวทางนําไปใช้ในกระบวนวิชาอื่นๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

๔.๕ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง รายช่ืออาจารย์ผู้เข้านิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ-
ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจําปี ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๑ ในช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม – ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 

กลุ่มที่ ๑  นิเทศสหกิจศึกษา สถานประกอบการ จํานวน ๑ แห่ง จังหวัดสงขลา โดย อาจารย์         

ดร.สุธาสินี ญาณภักดี และอาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ์ 

กลุ่มที่ ๒ นิ เทศสหกิจศึกษา  สถานประกอบการ  จํานวน  ๒  แห่ง  จังหวัดสมุทรสาคร  โดย            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง 

กลุ่มที่ ๓ นิเทศสหกิจศึกษา สถานประกอบการ จํานวน ๓ แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร โดย อาจารย์    

ดร.สุธี  วังเตือย  และอาจารย์ กําธร  พุทธิขจร 

กลุ่มที่ ๔ นิเทศสหกิจศึกษา สถานประกอบการ จํานวน ๔ แห่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด

สมุทรสาคร  และจังหวัดระยอง โดย ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์ 
 

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการจัดกลุ่มอาจารย์ที่จะเข้านิเทศสหกิจศึกษา คร้ังที่ ๑ จํานวน ทั้ง ๔ 
กลุ่ม ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งขอความร่วมมือ อาจารย์ผู้นิเทศ ระบุช่วงเวลากําหนดการเดินทางเพื่อเข้า
นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ แก่ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ (นางสาวสุดาพร  วัฒนา) เพื่อดําเนินการ
ติดต่อประสานงานสถานประกอบการต่อไป 

 

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  (ไม่มี) 

 

ปิดประชุมเวลา    ๑๖.๓๐ น.  

 

 

         ผู้จดบันทึกการประชมุ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวสุดาพร วัฒนา)               (อาจารย์ ดร.สุธี วังเตือย)     

ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ                        หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  


