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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 1 

รายงานการประชุมบุคลากรสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 2 

ครั้งที่ 9/2555  3 

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. 4 

ณ ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 

 6 
ผู้มาประชุม 7 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัยฯ     ประธำนกรรมกำร 8 

(ดร.สันทัด วิเชียรโชติ) 9 

2. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัยฯ ฝ่ำยวิชำกำร 10 

(ดร.จุฑำ แซ่ว่อง)      กรรมกำร 11 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จักรี  ทองเรือง  กรรมกำร 12 

4. ดร.วัชร ี   สีห์ช ำนำญธุระกิจ กรรมกำร 13 

5. ดร.นวลพรรณ    ศิรินุพงศ์  กรรมกำร 14 

6. นำงสำวกรวรรณ   ชำกรี   กรรมกำร 15 

7. นำงสำวสุพรทิพย์   สุขบูรณ์   เลขำนุกำร 16 

 17 

ผู้ไม่มาประชุม 18 

1. ศำสตรำจำรย์ ดร.ภำวิณี   ชินะโชติ   กรรมกำร 19 

2. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัยฯ ฝ่ำยบริหำร 20 

(ดร.สุนิสำ ศิริพงศ์วุฒิกร)     กรรมกำร 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 23 

 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัยฯ (ดร.สันทัด วิเชียรโชติ) ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม24 

บุคลำกรสถำนวิจัยฯ ครั้งที่ 9/2555 และด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 25 

  26 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสถานวิจัยฯ ครั้งที่ 8/2555 เม่ือวัน27 

พฤหัสบดี ที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 28 

    ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพฤหัสบดี 29 

ที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2555  30 

  31 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 32 

2.1 แบบส ำรวจควำมต้องกำรของบริษัทที่มีต่อสถำนวิจัยฯ  33 
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  คุณสุพรทิพย์ สุขบูรณ์(เลขำนุกำรฯ) แจ้งว่ำ ตำมที่สถำนวิจัยฯ ได้จัดท ำแบบส ำรวจ 34 

Online (ลิงค์เว็บ: http://www.surveycan.com/survey104286) ส่งข้อมูลไปยังคุณศิรินทรำ บุญส ำเร็จ 35 

เจ้ำหน้ำที่ ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ และคุณศิรินทรำ บุญส ำเร็จ ได้ส่งลิงค์เว็บไปยังบริษัทต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และ36 

มีกำรก ำหนดให้บริษัทฯ ตอบแบบส ำรวจ Online ภำยในวันที่ 25 ธันวำคม 2555  37 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นชอบ และให้คุณสุพรทิพย์ สุขบูรณ์ (เลขำนุกำรฯ) 38 

สรุปผลแบบส ำรวจดังกล่ำว แล้วน ำเสนอท่ีประชุมครั้งต่อไป 39 

 40 

2.2 กำรเชิญให้ข้อมูล/ชี้แจงเกี่ยวกับสถำนวิจัยควำมเป็นเลิศฯ 41 

ตำมหนังสือที่ มอ 841/644 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2555 สถำนวิจัยฯ ได้ส่งแบบ42 

ขอรับกำรสนับสนุนสถำนวิจัยควำมเป็นเลิศอำหำรสุขภำพและผลิตภัณฑ์อำหำร ไปยังมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว  43 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นชอบ และให้สถำนวิจัยฯ รอผลกำรพิจำรณำอย่ำง44 

เป็นทำงกำรจำกมหำวิทยำลัยต่อไป 45 

 46 

2.3 กำรจัดซื้อ Filter ส ำหรับตู้บ่มเลี้ยงเซลล์  47 

คุณกรวรรณ ชำกรี(นักวิทยำศำสตร์) แจ้งว่ำ สถำนวิจัยฯ ได้มีกำรจัดซื้อ Filter ส ำหรับ48 

ตู้บ่มเลี้ยงเซลล์ กับ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ เป็นเงิน 8,925.94 บำท และบริษัทฯ ได้49 

ด ำเนินกำรเปลี่ยน Filter ให้เรียบร้อยแล้ว 50 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นชอบ และให้คุณสุพรทิพย์ สุขบูรณ์ (เลขำนุกำรฯ) 51 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้บริษัทฯ ต่อไป 52 

 53 

2.4 ทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติกำรวิจัย  54 

ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ แจ้งว่ำ ตำมที่ประชุมสถำนวิจัยฯ ในครำวประชุมครั้งที่ 55 

8/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 มีข้อเสนอแนะให้ ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ ร่ำงข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอ56 

ทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติกำรวิจัย โดยดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ ได้ร่ำงข้อเสนอโครงกำรและน ำเสนอในที่ประชุม57 

เรียบร้อยแล้ว ดังรำยละเอียดเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมที่แจก 58 

ที่ประชุมพิจำณำแล้วมีควำมเห็นชอบร่ำงข้อเสนอโครงกำรดังกล่ำว และให้ ดร .นวล59 

พรรณ ศิรินุพงศ์ ส่งข้อเสนอโครงกำรไปยังมหำวิทยำลัยต่อไป 60 

 61 

2.5 กำรลำศึกษำต่อ Post doc ของ ดร.จุฑำ แซ่ว่อง  62 

http://www.surveycan.com/survey104286
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ตำมที่ดร.จุฑำ แซ่ว่อง ขออนุมัติลำอบรมเพ่ือกำรศึกษำต่อ Post-Doc และเสนอขอ63 

อนุมัติไปยังคณบดี โดยคณบดีแจ้ง ขอรำยละเอียดเพ่ิมเติม ในส่วนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรบริหำรจัดกำรด้ำน64 

กำรเรียนกำรสอน วิจัย เอกสำรสมัคร และให้ ดร.จุฑำ แซ่ว่อง ส่งเอกสำรเพื่อคณบดีพิจำรณำต่อไป 65 

ดร.จุฑำ แซ่ว่อง รบัทรำบและก ำลังด ำเนินกำรสรุปรำยละเอียดดังกล่ำว  66 

 67 

2.6 กำรประเมินนักศึกษำด้วยทักษะต่ำง ๆ  68 

ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 ที่ประชุมเสนอให้มีกำร69 

สรุปเกณฑ์กำรประเมินนักศึกษำด้วยทักษะต่ำง ๆ นั้น และดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ ได้จัดท ำ(ร่ำง) แบบฟอร์มกำร70 

ประเมินผลกำรเรียนรู้แจ้งที่ประชุมพิจำรณำ ดังรำยละเอียดเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมที่แจก 71 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นชอบแบบฟอร์มกำรประเมินของ ดร.นวลพรรณ ศิรินุ72 

พงศ์ แต่ให้รอกำรใช้เกณฑ์กำรประเมินนักศึกษำรูปแบบเดียวกับคณะฯ เพ่ือจะได้มีแนวทำงกำรประเมินแบบ73 

เดียวกัน 74 

 75 

2.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรนักวิชำชีพไทยที่อยู่ต่ำงประเทศ  76 

ตำมหนังสือที่ พิเศษ 304/2555 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2555 สถำนวิจัยฯ ได้ส่ง77 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรนักวิชำชีพไทยที่อยู่ต่ำงประเทศกลั บมำร่วมพัฒนำกำรอุดมศึกษำไทย78 

ปีงบประมำณ 2555 ไปยัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเรียบร้อยแล้ว 79 

ที่ประชุมรับทรำบ 80 

 81 

2.8 ทุนสถำนวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  82 

ตำมที่สถำนวิจัยได้ด ำเนินกำรประกำศทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของสถำนวิจัย83 

ควำมเป็นเลิศอำหำรสุขภำพและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ไปยังคณะต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 84 

และได้มีกำรประชำสัมพันธ์หน้ำเว็บบัณฑิตวิทยำลัย เว็บคณะฯ และเว็บสถำนวิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว 85 

ที่ประชุมรับทรำบ 86 

 87 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 88 

3.1 ประเมินข้อสอบรำยวิชำ 859-523, 859-534 และ 859-692  89 

  ที่ประชุมสถำนวิจัยฯ ได้พิจำรณำเห็นชอบกำรประเมินข้อสอบรำยวิชำที่เปิดสอนใน90 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2555 จ ำนวน 3 รำยวิชำดังนี้ 91 

 1. รหัสวิชำ 859-523 Toxicology in Food and Nutrition ดังรำยละเอียด92 

เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมที่แจก 93 



4 
 

2. รหัสวิชำ 859-534 Selected Topics in Functional Food and Nutrition ดัง94 

รำยละเอียดเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมที่แจก 95 

 3. รหัสวิชำ 859-692 Research and Development Concept for Functional 96 

ดังรำยละเอียดเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมที่แจก 97 

 98 

3.2 กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรรับนักศึกษำสำขำอำหำรสุขภำพและโภชนำกำร 99 

จำกกำรที่คณำจำรย์สถำนวิจัยฯ ได้มีกำรหำรือกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรรับนักศึกษำ100 

สำขำอำหำรสุขภำพและโภชนำกำรเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัด (KPI) ที่ตั้งไว้ ส ำหรับปี 2556 นักศึกษำระดับปริญญำโท 101 

5 คน และปริญญำเอก 5 คน นั้น สถำนวิจัยฯ ได้ด ำเนินกำรกลยุทธ์ต่ำง ๆ ไปเรียบร้อยแล้ว เช่น ประกำศให้ทุน102 

สถำนวิจัยฯ ประกำศผ่ำนเว็บไซด์ ผ่ำนนักศึกษำ ผ่ำนรุ่นพี่ ผ่ำนอำจำรย์เครือข่ำย เป็นต้น 103 

 ที่ประชุมรับทรำบ  104 

 105 

  3.3 กำรแต่งต ำรำของอำจำรย์สถำนวิจัยฯ  106 

   ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง แจ้งว่ำ ให้คณำจำรย์สถำนวิจัยฯ พิจำรณำกำรแต่งต ำรำของ107 

อำจำรย์ เพื่อเป็นแนวทำงให้นักศึกษำ หรือเป็นแนวทำงส ำหรับใช้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่อไปได ้108 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นชอบกับแนวคิดดังกล่ำว แต่เนื่องจำกยังไม่เป็นเรื่อง109 

เร่งด่วนจึงเสนอให้ที่ประชุมน ำเข้ำพิจำรณำใหม่ต่อไป 110 

   111 

   3.4 ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำรวิจัยเรื่องข้ำวกับมหำวิทยำลัยแม่โจ้  112 

   ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง แจ้งว่ำ ได้มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำรวิจัยเรื่องข้ำว113 

ร่วมกับมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ซึ่งมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัย 3 ส่วน ดังนี้  114 

1. กำรพัฒนำวิธีกำรสกัดน้ ำมันร ำข้ำว (มหำวิทยำลัยแม่โจ้รับด ำเนินกำรวิจัย) 115 

2. โพลีแซคคำไรด์จำกร ำข้ำว (ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง ขอหำรือพิจำรณำหัวหน้ำ116 

โครงกำรวิจัย) 117 

3. แปบไทด์จำกร ำข้ำว (มหำวิทยำลัยแม่โจ้รับด ำเนินกำรวิจัย) 118 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบให้  ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ เป็นหัวหน้ำ119 

โครงกำรวิจัย เพ่ือเสนอขอทุนภำยในกุมภำพันธ์ 2556 โดยให้ร่ำงแนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัย เพ่ือพิจำรณำใน120 

กำรประชุมวันจันทร์ ที่ 24 ธันวำคม 2555 ต่อไป  121 

 122 

   3.5 ส ำรวจควำมสนใจในกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือกับสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 123 

และประเทศมำเลเซีย  124 

   ตำมหนังสือที่ มอ 071/ว 1548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2555 งำนวิเทศสัมพันธ์ กอง125 

บริกำรกำรศึกษำ ส ำรวจควำมสนใจในกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือกับสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและประเทศ126 

มำเลเซีย โดยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีควำมร่วมมือ และมีเครือข่ำยกำรติดต่อกับประเทศดังกล่ำว และสนใจที่จะ127 

ด ำเนินกิจกรรมต่อไปในอนำคต ให้ส่งข้อมูลไปยังงำนวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะฯ(คุณณัทสวรรค์ คงขวัญ)  128 



5 
 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติให้คณำจำรย์สถำนวิจัยฯ เสนอควำมสนใจในกำรด ำเนิน129 

กิจกรรมควำมร่วมมือกับประเทศดังกล่ำว เช่น งำนวิจัย กำรเรียนกำรสอน บุคลำกร และให้รวบรวบรำยละเอียด 130 

เพ่ือน ำมำพิจำรณำก่อนส่งคณะฯ ภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2555  131 

 132 

   3.6 กำรขอทุนโครงกำรนักวิชำชีพไทยกลับมำพัฒนำกำรอุดมศึกษำไทย ปีงบประมำณ 133 

2556  134 

    ตำมท่ี ศ.ดร.ภำวิณี ชินะโชติ (คณบดี) ได้เสนอให้ ดร.วัชรี สีห์ช ำนำญธุระกิจ ทำบทำม 135 

ศ.ดร.เอนก กิจเจำ มำร่วมโครงกำรเพ่ือเสนอขอทุนโครงกำรนักวิชำชีพไทยฯ ปีงบประมำณ 2556 นั้น 136 

    ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ ส ำหรับปีงบประมำณ 2556 สถำนวิจัยฯ ยังไม่มี137 

แนวโน้มจะขอทุนวิจัยดังกล่ำว ซึ่ง ดร.สันทัด วิเชียรโชติ(ผู้อ ำนวยกำรสถำนวิจัยฯ ) เสนอควำมเห็นให้หน่วยงำน138 

อ่ืนที่มีแนวทำงกำรวิจัยเดียวกันกับ ศ.ดร.เอนก กิจเจำ เสนอขอทุน  139 

 140 

3.7 กำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยถังคำร์บอนไดออกไซด์ในห้องปฏิบัติกำรสถำนวิจัยฯ 141 

คุณกรวรรณ ชำกรี (นักวิทยำศำสตร์) แจ้งว่ำ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำกำรบริหำร142 

จัดกำรค่ำใช้จ่ำยกำรเปลี่ยนถังคำร์บอนไดออกไซด์ในห้องปฏิบัติกำรสถำนวิจัยฯ  143 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบให้เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกโครงกำรวิจัยที่144 

ใช้ เป็นเงิน 2,000 บำท แต่ให้คุณกรวรรณ ชำกรี (นักวิทยำศำสตร์) หำข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับระยะเวลำในกำร145 

เปลี่ยนถังคำร์บอนไดออกไซด์ เพื่อจะได้บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 146 

 147 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 148 

  4.1 กำรทำบทำมรำยชื่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และ149 

เครือข่ำยวิจัยสถำนวิจัยควำมเป็นเลิศ  150 

  คุณสุพรทิพย์ สุขบูรณ์(เลขำนุกำรฯ) แจ้งว่ำ ได้มีกำรทำบทำมรำยชื่อคณะกรรมกำร151 

อ ำนวยกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และเครือข่ำยวิจัยสถำนวิจัยควำมเป็นเลิศ เรียบร้อยแล้ว แต่มีบำงท่ำนที่152 

ปฏิเสธกำรเข้ำร่วมคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว  153 

  ที่ประชุมรับทรำบ  154 

     155 

ปิดประชุมเวลำ 17.00 น.         156 

 157 

(นำงสำวสุพรทิพย์ สุขบูรณ์) 158 

                                    ผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชุม     159 


