หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม
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คํานํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารฉบับนี้
เป น หลั กสู ตรที่ ป รั บ ปรุ งมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2555 เพื่อใชในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยคาดวาจะเริ่มใชไดตั้งแตป
การศึกษา พ.ศ. 2560 เปนตนไป
การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะให ส อดคล อ งและเป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหมีรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชาใหชัดเจน
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ที่ไดกําหนดไว รวมทั้งใหสอดคลองกับ
ปรัชญาการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง ซึ่งคาดวาหลักสูตรในลักษณะนี้จะสามารถ
ผลิตบัณฑิตไดสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะกอใหเกิด
ประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติตอไป
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ใบสรุปขั้นตอนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
หมวดที่
1 ขอมูลทั่วไป
2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมิน
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
เอกสารแนบ
1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา-หลักสูตรใหม
3 สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
5 ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
8 รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
9 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
10 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสําหรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง เกณฑการสอบผานความรูภาษาตางประเทศของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
13 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอื่นและการ
เทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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13
41
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177
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ใบสรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
…………………………………………

การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
3. คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
4. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบและใหนําเสนอตอคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
5. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบและใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบและใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
7. สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
: 2550013111564
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
: Master of Science Program in Food Science and
Technology

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Food Science and Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Food Science and Technology)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ.2555
6.2 กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
6.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบและใหนําเสนอตอคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบและใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบและใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
6.6 สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
งานดานวิชาการ งานดานวิจัย งานดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ งานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่ ตําแหนงทาง
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
สําเร็จ
วิชาการ
การศึกษา
จาก
1
รอง
นางวิจิตรา
ปร.ด. วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย แดงปรก
การอาหาร
เกษตรศาสตร
วท.ม. วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
การอาหาร
เกษตรศาสตร
วท.บ. อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เกษตร
สงขลา
นครินทร
2
ผูชวย
นางฉวีวรรณ
วท.ด. วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
และ
ศาสตราจารย พันธไชยศรี
เชียงใหม
เทคโนโลยีการ
อาหาร
วท.ม. ชีวเคมี
มหาวิทยาลัย
มหิดล
วท.บ. เทคนิค
มหาวิทยาลัย
การแพทย
เชียงใหม
3
อาจารย
นายธเนศ
Ph.D. Food
Clemson
แกวกําเนิด
Technology University,
U.S.A.
วท.ม. เทคโนโลยีทาง จุฬาลงกรณ
อาหาร
มหาวิทยาลัย
วท.บ. วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
และ
เชียงใหม
เทคโนโลยีการ
อาหาร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
10.2 สถานประกอบการภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่เปนเครือขายในการผลิตบัณฑิต

ป พ.ศ.
2546
2537
2527
2549

2531
2527
2544
2530
2525
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเกษตรเปนอาชีพหลักของประชากรไทยสวนใหญ ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสู
ยุคไทยแลนด 4.0 สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ทําใหมีการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรไปสูการใชองคความรูและนวัตกรรมมาใชในการแปร
รูปอาหาร ทําใหเกิดการสราง และ/หรือ เพิ่มมูลคาของผลิตผลเกษตร และเปนแนวทางในการ
ยกระดับประเทศไทยใหกาวขามกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง มีขอมูลวาในป พ.ศ. 2557
มูลคาการสงออกสินคาเกษตรของประเทศไทยสูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก โดยการสงออกขาวสูงเปน
ลําดับที่ 2 ของโลก แตโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยอยูใน
ระดับต่ํา มีปญหาขาดแคลนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบกับประเทศไทยกําลังมีการ
ปรับตัวเขาสูโครงสรางประชากรผูสูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งในทางตรงและทางออม ตัวอยางเชน การเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุและการ
ลดลงของสัดสวนกําลังคนวัยทํางานมีแนวโนมที่จะทําใหขีดความสามารถในการคิดคนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมลดลง ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
อาหาร และเปนผูประกอบการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) ตอบสนองตอความตองการทางเศรษฐกิจ
ในบริ บ ทของการพั ฒ นาประเทศที่ มี ก ารกระตุ น ให เ กิ ด ผู ป ระกอบการรุ น ใหม ที่ ใ ช วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐาน อยางเรงดวน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการที่คนไทยสวนใหญยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการทําลายสุขภาพ มีพฤติกรรมการ
บริโภคไมเหมาะสม ขาดความรูความเขาใจและทางเลือกในการดําเนินชีวิต เชน ความเสี่ยงในการ
บริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย การบริโภคอาหารที่ไมสงผลดีตอสุขภาพ ไดแก อาหารหวาน อาหารมัน
และอาหารเค็ม การบริโภคผักผลไมที่ไมเพียงพอ จนทําใหประชากรที่เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ (noncommunicable diseases, NCDs) เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน เปนตน มีจํานวนเพิ่มขึ้น สงผลตอคุณภาพชีวิตและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตกอนวัย
อันควร มีขอมูลวาคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา โดยเฉพาะปญหาทางดานโภชนาการในวัย
ตางๆ ไดแก กลุมเด็กปฐมวัย (0-5 ป) มีแมที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนเพียงรอยละ 27.6
กลุมเด็กวัยเรียน มีปญหาดานความสามารถทางเชาวปญญา เนื่องจากปญหาภาวะโภชนาการของแม
และเด็ก เปนตน สภาพสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญไปเปนครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น วิถีชีวิตเปลี่ยนไปในลักษณะที่ผูหญิงมีการทํางานนอกบานมากขึ้น ผูสูงอายุมีแนวโนมที่
จะอยู ตามลํ า พั งมากขึ้น การเปลี่ ย นแปลงดังกลาวนี้ส งผลตอพฤติกรรมการบริโ ภค ทําใหมีความ
ตองการผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่มีความสะดวกสบายในการเตรียมและการบริโภค มีคุณคาทาง
โภชนาการครบถวน สงผลใหผูผลิตผลิตอาหารที่สอดคลองกับความตองการของตลาด จึงทําให
บุคลากรที่มีความรูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถปฏิบัติงานดานนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนที่ตองการมากยิ่งขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยจําเปนตองผลิตบุคลากรทางดานนี้ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมดังกลาวที่เพิ่มขึ้น

8
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร สามารถประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรมในการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมและประเทศชาติ
2) พั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อใหม หาบั ณฑิ ตมีค วามสามารถดา นการวิ จัย และพัฒ นา การใช
หลักการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหและแกไขปญหาแกอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดย
พัฒนาโจทยวิจัยรวมกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจภาคเอกชน
3) ใหมีทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ดานจิตวิทยาสังคม
(Social Psychology) และดานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ
4) สรางคนใหมีศักยภาพเปนผูประกอบการธุรกิจ การประกอบธุรกิจเปนอาชีพอิสระ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในวิ ช าการและวิ ช าชี พด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารที่ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเปนรากฐาน
2) สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยแมโจ
3) นําองคความรูจากงานวิจัยไปเผยแพรสูชุมชนและสังคม
4) ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑอาหารพื้นบานซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นใหดํารงอยูตลอดไป
เปนการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมดานอาหาร
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เชน
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (นอกคณะ
หรือ ในคณะ)
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน (นอกคณะ หรือ ใน
คณะ)
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
มีการสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ความรวมมือภาครัฐภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) สรางวัฒนธรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับผูมีสวน

9
ไดสวนเสีย (Stakeholders) การทํา PDCA ของหลักสูตร การอภิปราย (Debate) สรุปหาขอยุติ
(Solution) เพื่อนําสูการปฏิบัติ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสําคัญ
ผลิ ตมหาบั ณฑิ ตด า นวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู สรางองคความรู และ/หรือนวัตกรรม มีทักษะในการวิจัยและพัฒนา พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการรุนใหม
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและประยุกตใชองคความรู และประยุกตใชทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยผานกระบวนการทําวิจัย
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถพิ จ ารณาและเลื อ กองค ค วามรู ที่ เ หมาะสมจาก
การศึกษา คนควาและเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ในการประกอบวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด และใชสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะห
และสังเคราะหได ตลอดจนกลาในการประกอบการธุรกิจอิสระ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบดวยแผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ โดยคาด
วาจะแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ป
2.1 แผนการพัฒนา/
2.2 กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
ดานพัฒนาบุคลากร ดานการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
1.สนับสนุนใหอาจารยไดเขา
สงเสริมใหอาจารยมีโอกาส
รวมสัมมนา อบรมหรือการ
เพิ่มพูนความรู และความ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ และนานาชาติ ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่
อาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
2. สงเสริมความรวมมือภาครัฐเอกชน (Public Private
Partnership , PPP)
3. สงเสริมใหอาจารยไป
ปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. อาจารย ไดเขารวมสัมมนา
อบรมหรือการประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ อยางนอยปละ 1
ครั้ง
2. เอกสารหลักฐานแสดงความ
รวมมือกับภาครัฐ และเอกชน
3. จํานวนบทเรียนที่มีการเรียน
การสอนแบบ Learning by
doing และ Coaching ตามที่
ปรากฏใน มคอ. 3 และ มคอ. 5

11
2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ
ภาคเอกชน (Talent Mobility)
4. สงเสริมใหอาจารยให
ความสําคัญในเรื่องของ
Learning by doing ใหกับ
นักศึกษาอยางจริงจังมากขึ้น
5. สงเสริมใหอาจารยสอนงาน
(Coaching) ใหนักศึกษามี
ศักยภาพ เพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูตลาดแรงงาน และ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
ใชประเด็นปญหา (Issue) ใหม
และใหญ
6. สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนง
ทางวิชาการ
7. สงเสริมใหอาจารยมีความ
รวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility)
ทั้งภายในและตางประเทศ
8. สงเสริมใหอาจารยมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมขององคกร
(Corporate Social
Responsibility, CSR)
9. สงเสริมใหอาจารยมีการ
ดําเนินงานภายใตหลักจริยธรรม
และการจัดการที่ดี
10. สงเสริมใหอาจารยมีความ
ทันสมัยเพื่อใหเทาทันการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 มีความรู
ทางดานภาษา (Language)
และการปรับตัวและเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลง (Transform)
สูวัฒนธรรมในอาชีพอิสระ และ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
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2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ดานหลักสูตร
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให
มีมาตรฐานตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนด
ดานนักศึกษา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดาน
ความรู และทักษะวิชาชีพที่ตรง
ความตองการของตลาด
แรงงาน

2.2 กลยุทธ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้

ความเปนผูประกอบการธุรกิจ
(Entrepreneur)
1. ปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรให 1. ตาม มคอ.3 และ มคอ.4
ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง 2. บันทึกการประชุมของ
ทางเทคโนโลยี และวิชาการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และเปนสากล
1.สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต เพื่อเปนขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตร
2.เตรียมความพรอมนักศึกษา
ดานการวิจัย การเขียนบทความ
การนําเสนอบทความในรูปแบบ
ตางๆ
3. การใหเสรีภาพแกผูเรียน
การเห็น การฟง การอภิปราย
(Debate) ความคิดของตนเอง
4. การสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

1. ผลการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต
2.นักศึกษาสามารถนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
พัฒนางานวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่ง 1.สํารวจความพึงพอใจของผูใช 1.ผลคะแนนระดั บ ความพึ ง
ในหลักสูตรใหตอบสนองตอการ มหาบัณฑิต/นายจาง และ
พอใจเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51
เปลี่ยนแปลงและความตองการ นักศึกษา
จากคะแนนเต็ม 5.00
ของหนวยงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชนในดานที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมอาหาร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะนั้น
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชวี ภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ หรือสาขาวิชาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.25 หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 แตมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 2.75 และตองมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร และ/หรือเคยปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชวี ภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 1 ป โดยใหแนบโครงรางงานวิจัยที่คาดวาจะทํา
วิทยานิพนธ พรอมกับใบสมัคร
3) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น
4) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชวี ภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ หรือสาขาวิชาอื่น จากจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 หรือ
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2) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 แตมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรต่ํากวา
2.50 หรือเปนผูที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา โดยมีประสบการณไมนอยกวา 2
ปและจะตองมีคุณสมบัติตามที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
พิจารณา
เห็นสมควรรับเขาศึกษา หรือ
3) ในกรณีไมไดสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิชาเอกที่เลือกศึกษา และ/
หรือไมมีประสบการณตามที่กําหนดไว อาจพิจารณารับเขาศึกษา หากเห็นวาผูสมัครมีศักยภาพเพียง
พอที่จะเขาศึกษาในวิชาเอกที่สมัครได
4) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น
5) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) การปรับตัวใหเขากับวิธีการเรียนการสอน นักศึกษาบางสวนมีปญหาดานการ
ปรับตัวใหเขากับวิธีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งสวนใหญอาศัยการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
2) นักศึกษามีขอจํากัดทางดานภาษาอังกฤษ
3) นักศึกษาจบไมตรงสาขา ทําใหมีผลกระทบตอการเรียนรายวิชาและการทํา
วิทยานิพนธ
4) นักศึกษาขาดประสบการณดานการเปนผูประกอบการ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษา หัวขอวิจัย และ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย
2) สงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ
3) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ใหแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขา เพื่อใหคําปรึกษาในการ
วางแผนการศึกษาอยางเหมาะสม ทั้งวิชาการและวิชาชีพ การครองชีวิตในสังคม เปาหมายชีวิต และ
การเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน (Employment)
4) กําหนดใหนักศึกษาที่จบไมตรงสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือ
เทียบเทา ทําการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
5) สงเสริมใหนักศึกษามีจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการรุนใหม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
2563
นักศึกษาชั้นปที่ 1
10
10
10
12
นักศึกษาชั้นปที่ 2
10
10
10
10
20
20
22
รวม
10
10
10
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาชั้นปที่ 1
นักศึกษาชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

24
12

2560
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
2
-

2564
2
2

2560
10
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10

2564
10
10

-

แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาชั้นปที่ 1
นักศึกษาชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2564
12
12

10
-

-

20
10

-

20
10

2
-

20
10

4
2

20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสําหรับคาใชจาย เปนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ
แหลงทุนสนับสนุน
1.งบประมาณแผนดิน
2.งบประมาณเงินรายได
3.งบวิจัย (จากภายนอก)

2560
144,000
210,000
250,000

งบประมาณที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ
2561
2562
2563
168,000 192,000 192,000
245,000 280,000 280,000
500,000 600,000 700,000

2564
192,000
280,000
700,000
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2.6.1 งบประมาณแผนดิน (หนวย/บาท)
หมวดรายจาย
1.งบบุคลากร
-อัตราเดิม
-อัตราใหม
2.งบดําเนินงาน
-ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
3.งบลงทุน
-ครุภัณฑ
-สิ่งกอสราง
4.งบอุดหนุน
-อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
(สํานักวิจัย)

2560

ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

8,050,000

9,257,500

10,646,125

14,079,500

15,487,450

144,000

168,000

192,000

192,000

192,000

-

-

-

-

-

400,000

400,000

450,000

500,000

500,000

2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท)
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ
หมวดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
- ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
210,000 245,000 280,000 280,000 280,000
คาใชจายตอหัวตอป 45,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามระเบียบและประกาศ
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1
เปนแผนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธจํานวนไมนอยกวา 36 หนวย
กิต แตอาจตองเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิตตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
3.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2
เปนแผนการศึกษาที่มุงเนนสรางนักวิจัย ใหมีความพรอมทั้งเนื้อหาวิชา
การและทักษะในการวิจัย โดยมีหนวยกิตการศึกษาไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1) รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
2) วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2
1) รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
2) วิทยานิพนธ
3) วิชาเอกบังคับ
4) วิชาเอกเลือก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

(7)
36
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

(7)
12
6
18
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1) รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
(7) หนวยกิต
ทอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
(3) (2-3-5)
อาหาร
FT 501 Research Methodology in Food Science and
Technology
ทอ 591 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
FT 591 Seminar 1
ทอ 592 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
FT 592 Seminar 2
ทอ 593 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
FT 593 Seminar 3
ทอ 594 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
FT 594 Seminar 4
หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U
2) วิทยานิพนธ

36 หนวยกิต

ทอ 691
FT 691
ทอ 692
FT 692
ทอ 693
FT 693
ทอ 694
FT 694

6 (0-18-0)

วิทยานิพนธ 1
Thesis 1
วิทยานิพนธ 2
Thesis 2
วิทยานิพนธ 3
Thesis 3
วิทยานิพนธ 4
Thesis 4

6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

3) รายวิชาอื่นๆ ไมนับหนวยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไมไดเปนวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อใหเปนการปรับความรูพื้นฐาน
3. วิชาเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่จําเปนตองเรียนโดยไมนับหนวยกิตเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติม
ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ไมตรงสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเทา จะตองเรียนวิชา
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ทอ 581 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(3) (3-2-5)
FT 581 Basic in Food Science and Technology
หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U
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3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1) รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต
(7) หนวยกิต
ทอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(3) (2-3-5)
FT 501 Research Methodology for Food Science and
Technology
ทอ 591 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
FT 591 Seminar 1
ทอ 592 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
FT 592 Seminar 2
ทอ 593 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
FT 593 Seminar 3
ทอ 594 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
FT 594 Seminar 4
หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U
2) วิทยานิพนธ
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
FT 691 Thesis 1
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
FT 692 Thesis 2

12 หนวยกิต
6 (0-18-0)

3) วิชาเอกบังคับ
ทอ 521 การวิเคราะหอาหารโดยเครื่องมือพิเศษ
FT 521 Food Analysis Using Special Instrument
ทอ 582 การบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
FT 582 Integration of Food Science and Technology

6 หนวยกิต
3 (2-3-5)

6 (0-18-0)

3 (2-3-5)

4) วิชาเอกเลือก
18 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก นักศึกษาจะตองเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
ทอ 511 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-5)
FT 511 Food Microbiological Techniques
ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร
3 (2-3-5)
FT 522 Food Toxicology
ทอ 531 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟงกชัน
3 (2-3-5)
FT 531 Functional Food Processing Technology
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ทอ 541
FT 541
ทอ 542
FT 542
ทอ 543
FT 543
ทอ 544
FT 544
ทอ 551
FT 551
ทอ 552
FT 552
ทอ 561
FT 561
ทอ 571
FT 571
ทอ 583
FT 583
ทอ 595
FT 595

เทคโนโลยีของลิพิด
Technology of Lipids
เทคโนโลยีของโปรตีน
Technology of Proteins
เทคโนโลยีของคารโบไฮเดรท
Technology of Carbohydrates
เทคโนโลยีของเอนไซม
Technology of Enzymes
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารนวัตกรรม
Innovative Food Product Development
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุและผูควบคุม
น้ําหนักตัว
Food Product Development for Elderly and Body
Weight Control
การใชประโยชนของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
Utilization of Agro-Industry Waste
บรรจุภัณฑอาหารแบบแอคทีฟและบรรจุภัณฑอจั ฉริยะ
Active and Intelligent Packaging for Food
การจัดการความปลอดภัยหวงโซอาหาร
Food Chain Safety Management
หัวขอเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Topics in Food Science and Technology

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

สําหรั บรายวิชาเอกเลื อก นั กศึกษาสามารถเลือกจากรายวิช าที่มีร หัสขึ้น ตนดว ยเลข 4 ที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเปดสอน และ/หรือรายวิชาที่มีรหัสที่ขึ้นตนดวยเลข
5 ในหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยแมโจไดไมเกิน 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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5) รายวิชาอื่นๆ ไมนับหนวยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไมไดเปนวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใหเปนการปรับความรูพื้นฐาน
3. วิชาเสริมพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่จําเปนตองเรียนโดยไมนับหนวยกิตเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติมตาม
ความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมตรง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเทา จะตองเรียนวิชา
ทอ 581 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(3) (2-3-5)
FT 581 Basic in Food Science and Technology
หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U
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เกณฑการกําหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ทอ หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาไทยของสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
FT หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาอังกฤษของสาขาวิชา Food Science and Technology
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
เลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักรอย) เลข 5, 6, 7, 8 แสดงถึง ระดับรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
เลข 5 และ 6 เปนระดับรายวิชาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญาโท
เลข 7 และ 8 เปนระดับรายวิชาในระดับปริญญาเอก
เลขตัวกลางของรหัสวิชา (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา/กลุมวิชาในสาขาวิชา ดังนี้
รหัส 0
กลุมวิชาระเบียบวิธีวิจัย
1
กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
2
กลุมวิชาเคมีอาหารและการวิเคราะหอาหาร
3
กลุมวิชาโภชนาการ อาหารฟงกชันและอาหารเพื่อสุขภาพ
4
กลุมวิชาองคประกอบอาหาร
5
กลุมวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
6
กลุมวิชาอุตสาหกรรมอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7
กลุมวิชาบรรจุภัณฑอาหาร
8
กลุมวิชาการจัดการ การเปนผูประกอบการและการบูรณาการ
9
กลุมวิชาวิทยานิพนธ สัมมนา และอื่น ๆ
เลขตัวที่สามของรหัสวิชา (หลักหนวย) แสดงถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชานั้น ๆ
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ทอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
(3)
(2)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
ทอ 591 สัมมนา 1
(1)
(0)
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
6
0
รวม
6
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(3)
(5)
(2)
18
18

(1)
0
0

ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ทอ 592 สัมมนา 2
(1)
(0)
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
6
0
รวม
6
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(2)
(1)
18
0
18
0

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ทอ 593 สัมมนา 3
(1)
(0)
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
12
0
รวม
12
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(2)
(1)
36
0
36
0

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ทอ 594 สัมมนา 4
(1)
(0)
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
12
0
รวม
12
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(2)
(1)
36
0
36
0
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รหัสวิชา
ทอ 501
ทอ 521
ทอ 582
ทอ 591

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
(3)
(2)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
การวิเคราะหอาหารโดย
3
2
เครื่องมือพิเศษ
การบูรณาการวิทยาศาสตร
3
2
และเทคโนโลยีการอาหาร
สัมมนา 1
(1)
(0)
รวม
6
4

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(3)
(5)
3

5

3

5

(2)
6

(1)
10

ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ทอ...
วิชาเลือก วิชาที่ 1
3
ทอ...
วิชาเลือก วิชาที่ 2
3
ทอ...
วิชาเลือก วิชาที่ 3
3
ทอ 592 สัมมนา 2
(1)
(0)
รวม
9
-

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(2)
(1)
-

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ทอ...
วิชาเลือก วิชาที่ 4
3
ทอ...
วิชาเลือก วิชาที่ 5
3
ทอ 593 สัมมนา 3
(1)
(0)
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
6
0
รวม
12
-

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(2)
(1)
18
0
18
-

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
ทอ...
วิชาเลือก วิชาที่ 6
3
ทอ 594 สัมมนา 4
(1)
(0)
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
6
0
รวม
9
-

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
(2)
(1)
18
0
18
-
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาทีไ่ มนับหนวยกิต
ทอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การวางแผนการ
วิจัย (experimental design) ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร การออกแบบการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะหและการประมวลผล
ขอมูล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 501 Research Methodology for Food Science and
3 (2-3-5)
Technology
Prerequisite : None
The concepts of food science and technology research, experimental
designs in food science and technology research, data collection, analysis,
integrate and interpretation of research results.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ทั่วไประดับปริญญาโท
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 591 Seminar 1
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the general area of
food science and technology for master degree students.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทอ 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ทอ 591 สัมมนา 1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เฉพาะทางระดับปริญญาโท
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 592 Seminar 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : FT 591 Seminar 1
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of food science and technology for master degree students.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
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ทอ 593

สัมมนา 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ทอ 592 สัมมนา 2
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เฉพาะทางที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
การนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยของนักศึกษา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 593 Seminar 3
1 (0-2-1)
Prerequisite : FT 592 Seminar 2
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of food science and technology related to master thesis.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทอ 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
วิชาบังคับกอน : ทอ 593 สัมมนา 3
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เฉพาะทางที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 594 Seminar 4
1 (0-2-1)
Prerequisite : FT 593 Seminar 3
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of food science and technology for master degree students.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
2) วิทยานิพนธ
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วของกับ หัว ขอ วิทยานิพนธ กําหนดกรอบแนวคิด การ
ออกแบบการทดลอง และวางแผนการทําวิทยานิพนธ เนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อเลือกหัวขอวิจัย พรอมเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 691 Thesis 1
6 (0-18-0)
Prerequisite : None
Review the literature related to the master thesis, conceptional
framework, experimental design and thesis planning, emphasize the discussion
with advisory committee to select research topic and propose proposal.
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
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ทอ 692

วิทยานิพนธ 2
6 (0-18-0)
วิชาบังคับกอน : ทอ 691 วิทยานิพนธ 1 หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหลัก
แผน ก แบบ ก 1
การทําวิทยานิพนธด วยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและเทคนิ คการวิ เคราะห ดว ย
เครื่องมือตางๆ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยที่
ปรึกษา และแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2
การทําวิทยานิพนธด วยความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและเทคนิ คการวิเคราะห ดว ย
เครื่ องมื อต า งๆ การพั ฒ นาความคิดแบบอิส ระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็ น การ
สังเคราะห องค ความรู เพื่ อแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทําวิจัย การประมวลองค
ความรูจากวิทยานิพนธเพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอทางวิชาการ และเพื่อ
การเขียนอธิบายอยางชัดเจนและกะทัดรัดในเลมวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธตามาตรฐานการ
พิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 692 Thesis 2
6 (0-18-0)
Prerequisite : FT 691 Thesis 1 or approved by advisor
Plan A Type A 1
Research conduction with creativeness, theory and analysis techniques
with instruments, data collection and interpretation, discussion with advisory
committee and solving research problems.
Plan A Type A 2
Research conduction with creativeness, theory and analysis techniques
with instruments, data collection and interpretation, development of independent
thinking and expression of opinion, integration of knowledge for research
publication, academic presentation and thesis writing in clear and concise manner,
thesis preparation must be done according to Maejo University guideline.
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
12 (0-36-0)
วิชาบังคับกอน : ทอ 692 วิทยานิพนธ 2 หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหลัก
การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหผ ล การพัฒ นาความคิดแบบอิส ระ การ
ประมวลองคความรูจากวิทยานิพนธเพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอทาง
วิชาการ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห)
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FT 693

Thesis 3
12 (0-36-0)
Prerequisite : FT 692 Thesis 2 or approved by advisor
Research data collection and interpretation, independent thinking and
personal development, integration of research knowledge for research publication
and academic presentation.
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
12 (0-36-0)
วิชาบังคับกอน : ทอ 693 วิทยานิพนธ 3 หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหลัก
การพั ฒ นาความคิ ด แบบอิ ส ระ ความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น การ
สังเคราะหองคความรูเพื่อการแสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทําการวิจัย ประมวลองค
ความรูทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอยางชัดเจนและกะทัดรัดในเลมวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ
ตามมาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 694 Thesis 4
12 (0-36-0)
Prerequisite : FT 693 Thesis 3 or approved by advisor
The development of independent thinking and expression of opinion,
creating and integration knowledge which reflects research gained for thesis
writing in clear and concise manner, thesis preparation must be done according to
Maejo University guidelines.
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
3) วิชาเสริมพื้นฐาน
ทอ 581 พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3 (3-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เคมี อ าหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยาอาหาร วิ ศ วกรรมอาหาร การประกั น คุ ณ ภาพอาหาร
สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห)
FT 581 Basic in Food Science and Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Food chemistry, food microbiology, food engineering, food quality
assurance, food sanitation and nutrition.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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4) วิชาเอกบังคับ
ทอ 521 การวิเคราะหอาหารโดยเครื่องมือพิเศษ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวิเคราะหอาหารดานสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย และทางประสาทสัมผัส
โดยเครื่ อ งมื อ พิ เ ศษ การใช เ ทคนิ คการวิ เ คราะห อาหารขั้ น สู งในงานวิ จั ยด า นอาหารและ
อุตสาหกรรมอาหาร ความกาวหนาของการวิเคราะหอาหารในปจจุบัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 521 Food Analysis Using Special Instrument
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Food analysis related to physical, chemical, microbiological and
sensorial properties using special instrument, application of advanced techniques
in food research and food industry, progress in food analysis.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 582 การบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การบูรณาการและการเปนผูประกอบธุรกิจรุนใหมในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการ
และการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารทางดานการแปรรูป เคมี จุลชีววิทยา
และดานอื่นๆ ทางอาหาร บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร
การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 582 Integration of Food Science and Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Integration and new entrepreneurship in food industry, principles and
applications of food science and technology in food processing, chemistry,
microbiology, etc., packaging, and storage, shelf-life evaluation of foods,
application of food science and technology for food product development.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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5) วิชาเอกเลือก
ทอ 511 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคนิคสมัยใหมที่รวดเร็ว เทคนิคในการตรวจวิเคราะหอาหารดานจุลชีววิทยา ไดแก
วิธีการตรวจวิเคราะหทางสัณฐานวิทยา วิธีทางชีวเคมี วิธีทางชีวโมเลกุล และวิธีทางภูมิคุมกัน
วิทยา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 511

Food Microbiological Techniques
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
New and rapid techniques, food microbiological technique, i.e.,
morphological, biochemical, molecular, and immunological techniques.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สารพิ ษ ที่ พ บตามธรรมชาติ ใ นอาหารพวกสั ต ว แ ละพื ช สารพิ ษ จากเชื้ อ รา สาร
ปนเปอนในอาหาร สารตกคางจากยาฆาแมลง วัตถุเจือปนอาหาร ผลของกระบวนการแปรรูปตอ
สารพิษในอาหาร สารพิ ษจากวั สดุบ รรจุอาหาร การวิเคราะหสารพิษและสารเคมีปนเปอนใน
อาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 522 Food Toxicology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Natural toxins in animal and plant foodstuffs, fungal toxins occurring in
foods, food contaminants in foods, pesticide residues in foods, food additives,
effect of processing on toxicants in food, toxic components of food packaging
materials, analysis of chemical toxicants and contaminants in foods.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทอ 531

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟงกชัน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสํ า คั ญ ของอาหารฟ ง ก ชั น การสกั ด การทํ า ให เ ข ม ข น และการทํ า แห ง
สารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแหลงธรรมชาติตางๆ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟงกชัน
ผลของกระบวนการแปรรูปตอกิจกรรมทางชีวภาพของสวนผสมฟงกชันในอาหาร เทคนิคการเอน
แคปซูเลชั่นและการควบคุมการปลดปลอยสําหรับอาหารฟงกชัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
FT 531 Functional Food Processing Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite: None
Importance of functional foods, extraction, concentration and drying of
bioactive compounds from various natural sources, processing technologies for
functional foods, effect of processing on the bioactivity of functional ingredients in
foods, encapsulation and controlled release techniques for functional foods.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 541 เทคโนโลยีของลิพิด
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสกัด การทําใหบ ริสุทธิ์ กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงความคงตั ว
กระบวนการดัดแปลงสมบัติของลิพิด การเสื่อมเสีย การเก็บรักษาและการใชประโยชนใน
อุตสาหกรรม การปรับปรุงสมบัติของลิพิดโดยเทคโนโลยีทนั สมัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
FT 541 Technology of Lipids
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Extraction, purification, processing, stability improvement, and
modification of lipid properties, deterioration, storage and uses of lipid in
industries, modern technologies to improve lipid property.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 542 เทคโนโลยีของโปรตีน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การผลิต การสกัด การแยกโปรตีนจากพืช สัตว และจุลินทรีย สมบัติทางหนาที่ของ
โปรตีน การเปลี่ยนแปลงระหวางการแปรรูป การวิเคราะหคุณภาพ การดัดแปลงและใช
ประโยชนของโปรตีนในอุตสาหกรรมอาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
FT 542 Technology of Proteins
3 (2-3-5)
Prerequisite: None
Production, extraction, and separation of protein from plant, animal,
and microorganisms, functional properties of proteins; changes of protein during
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processing, analysis of protein quality, modification and beneficial uses of
protein in the food industry.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 543 เทคโนโลยีของคารโบไฮเดรท
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจําแนกและสมบัติพื้นฐานของคารโบไฮเดรต การผลิต การตรวจวิเคราะห และ
การดัดแปลงสมบัติเพื่อใชในอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑจากคารโบไฮเดรต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
FT 543 Technology of Carbohydrates
3 (2-3-5)
Prerequisite: None
Classifications and properties of carbohydrate, productions, analyses
and modifications of carbohydrate for industrial applications, product
developments from carbohydrate.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 544 เทคโนโลยีของเอนไซม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซม การควบคุมการ
ผลิตและการทํางานของเอนไซม การผลิต การแยกและการทําเอนไซมใหบริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม
การใชประโยชนของเอนไซมในอุตสาหกรรมตางๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
FT 544 Technology of Enzymes
3 (2-3-5)
Prerequisite: None
Physical and chemical properties of enzyme, enzyme kinetics,
regulation of enzyme syntheses and activity, production, isolation and purification,
immobilization, industrial applications of enzymes.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 551 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารนวัตกรรม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทอ 464 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หรือเทียบเทา
ความหมายและหลักการนวัตกรรม การคิดอยางสรางสรรค แนวโนมพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภค ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
อาหารที่เปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่เปนนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 551 Innovative Food Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : FT 464 Food Product Research and
Development, or approved by program teacher
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Definition and principle of innovation, creative thinking, trends in
consumer’s food product consumption behavior, Factors related to manufacturing
and marketing of innovative or value-added food products, development of
innovative or value-added food products.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 552 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุและผูควบคุมน้ําหนักตัว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บทบาทของอาหารตอผูสูงอายุและผูควบคุม
น้ําหนักตัว การประเมินภาวะโภชนาการ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 552 Food Product Development for Elderly and Body Weight
3 (2-3-5)
Control
Prerequisite : None
Process for food product development, roles of food for elderly and
body weight control, nutritional assessment.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 561 การใชประโยชนของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แหล งและองค ประกอบของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร การผลิตและ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือที่ผลิตโดยเทคโนโลยีตางๆ การประยุกตใช
วัสดุเศษเหลือและผลิตภัณฑ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 561 Utilization of Agro-Industry Waste
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Sources and compositions of wastes from agro-industry, production
and properties of value-added products from waste produced with different
technologies, applications of wastes and their products.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 571 บรรจุภัณฑอาหารแบบแอคทีฟและบรรจุภัณฑอัจฉริยะ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บรรจุภัณฑอาหารแบบแอคทีฟและบรรจุภัณฑอัจฉริยะ การใชบรรจุภัณฑอาหารดูด
ซับแกสและความชื้น ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสีของอาหาร ปรับแตงกลิ่นรสของอาหาร ตอตาน
การเจริญของจุลินทรียและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น การประยุกตใชบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟ
กับอาหารชนิดตางๆ รวมถึงการใชบรรจุภัณฑเพื่อติดตามตรวจสอบอายุการเก็บของอาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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FT 571

Active and Intelligent Packaging for Food
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Active and intelligent packaging, gas scavengers and moisture
regulation, active packaging and colour control, flavour modification, antimicrobial
packaging, antioxidant packaging, active packaging in food variety, monitoring shelf
life by packaging.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 583 การจัดการความปลอดภัยหวงโซอาหาร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดการการผลิตวัตถุดิบ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป
และการจําหนาย เพื่อความปลอดภัยอาหาร ระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ ไดแก GAP, GMP,
HACCP และ ISO เปนตน รวมถึงการสุขาภิบาลอาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 583 Food Chain Safety Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Management of raw material production, postharvest technology,
storage, processing and distribution for food safety, quality systems involved such
as GAP, GMP, HACCP, ISO, etc. including food sanitation.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทอ 595 หัวขอเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หัวขอเฉพาะที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
FT 595 Selected Topics in Food Science and Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite: None
Selected topic in food science and technology.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่ ตําแหนงทาง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
1
รอง
นางวิจิตรา ปร.ด. วิทยาศาสตร
ศาสตราจารย แดงปรก
การอาหาร
วท.ม. วิทยาศาสตร
การอาหาร
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร
2
ผูชวย
นางฉวีวรรณ วท.ด. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย พันธไชยศรี
การอาหาร
ชีวเคมี
วท.ม.
เทคนิค
วท.บ. การแพทย
3

อาจารย

นายธเนศ
แกวกําเนิด

Ph.D. Food
Technology
วท.ม. เทคโนโลยีทาง
อาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร

สําเร็จ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
มหาวิทยาลัย
มหิดล
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
Clemson
University,
U.S.A.
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

ป พ.ศ.
2546
2537
2527
2549

2531
2527
2544
2530
2525
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ที่
1

2

3

4

5

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนงทาง
ชื่อ-สกุล
คุณวุ
สาขาวิชา
วิชาการ
ฒิ
รอง
นางวิจิตรา
ปร.ด. วิทยาศาสตร
การอาหาร
ศาสตราจารย แดงปรก
วท.ม. วิทยาศาสตร
การอาหาร
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร
ผูชวย
นางฉวีวรรณ วท.ด. วิทยาศาสตร
ศาสตราจารย พันธไชยศรี
และเทคโนโลยี
การอาหาร
วท.ม. ชีวเคมี
วท.บ. เทคนิค
การแพทย
อาจารย
นายธเนศ
Ph.D. Food
แกวกําเนิด
Technology
วท.ม. เทคโนโลยีทาง
อาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร
รอง
นายวิวัฒน
ปร.ด. เทคโนโลยี
ศาสตราจารย หวังเจริญ
อาหาร
วท.ม. เทคโนโลยีการ
อาหาร
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสาวกร
ปร.ด. วิทยาศาสตร
การอาหาร
ผกา อรรค
นิตย
วท.ม. วิทยาศาสตร
การอาหาร
วท.บ. เทคโนโลยี
อาหาร

สําเร็จการศึกษา
จาก
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
Clemson
University, U.S.A.
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอน
แกน
94

ปพ.ศ.
2546
2537
2527
2549
2531
2527
2544
2530
2525
2536

94

2535
2532

2547
2539
2534

38
ที่
6

7

8

9

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

ชื่อ-สกุล
นายฤทธิชัย
อัศวราชันย

คุณวุ
สาขาวิชา
ฒิ
Ph.D. Food
Engineering
and
Bioprocess
Technology
วศ.ม. วิศวกรรม
อาหาร
วศ.บ. วิศวกรรม
อาหาร

Ph. Packaging
นายชนันท
Technology
ภัสร ราษฏร D.
นิยม
วท.ม. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร
วท.บ. เคมี
อุตสาหกรรม
นางสาว
Ph.D. Food Science
กนกวรรณ
ตาลดี
วท.บ. ชีววิทยา
นายธีระพล
เสนพันธุ

ปร.ด. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาหาร
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร

สําเร็จการศึกษา ปพ.ศ.
จาก
Asian Institute of 2553
Technology,
Thailand
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
Victoria
University,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
University of
Wisconsin–
Madison, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร

2546
2543

2552
2545
2538
2555
2549
2558
2553
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาทํ า งานวิ จั ย ตามโจทย ที่ ส นใจภายใต ก ารดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในรู ป แบบรายงานและวาจา และมี ก ารสอบปากเปล า โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถวางแผนการวิจัยที่สอดคลองกับโจทยปญหาการวิจัย
2) สามารถใชเทคนิควิธีและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทํางานวิจัย
3) สามารถคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของ แกปญหาในงานวิจัย วิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยได
4) เกิดองคความรูจากการวิจัย
5) สามารถนําเสนองานวิจัยดวยวาจา และเขียนรายงานผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะนั้น
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ
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12

หนวยกิต
หนวยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แผน ก แบบ ก 1
1) อาจารยทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษา
โดยนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางาน
ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทําวิทยานิพนธ
3) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ เครื่ องมือ ใหเ พีย งพอตอ การใช งาน มี เจ าหน าที่ ดูแลอุป กรณ
เครื่องมือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
4) มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการในศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยา
ลัย
5) ดําเนินการสอบโครงรางภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1
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5.5.2 แผน ก แบบ ก 2
1) อาจารยทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษา
โดยนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางาน
ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทําวิทยานิพนธ
3) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือ ใหเพียงพอตอการใชงาน
มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณ
เครื่องมือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
4) มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการในศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยา
ลัย
5) ดําเนินการสอบโครงรางภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) การประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จากการสังเกตและจากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร ทุกภาคการศึกษา
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทํางานวิจัย ใชวิธีการตรวจรายงานการวิจัยและการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาวิทยานิพนธและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานภายนอกที่แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย

41
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา
กลยุทธ
1. เปนมหาบัณฑิตที่มีทักษะ
เปนเลิศ รูรอบ รูลึก รูจริง กลา 1.สงเสริมการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยรวมกับอาจารยที่
คิด กลาทํา กลาเปน
ปรึกษา เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
ผูประกอบการธุรกิจอิสระ
การทําวิทยานิพนธจากแหลง
ระดับชาติหรือนานาชาติ ใน
ทุนตางๆ
ดานนวัตกรรมการแปรรูป
อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหาร 2.สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
ประชุมวิชาการและนําเสนอ
อินทรีย
ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู
และใหเกิดการยอมรับจาก
ภายนอก
3.จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
เชิญวิทยากรซึ่งมีความรู ความ
ชํานาญจากหนวยงานภายนอก
มาบรรยายพิเศษหรือฝกอบรม
ใหแกนักศึกษา ดานการ
ประกอบกิจการธุรกิจ และการ
สรางผูประกอบการรุนใหม
2. มีภาวะผูนํา ในวงการ
วิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติ

ตัวบงชี้

1.นักศึกษาอยางนอยปละ 1
คน ไดรับทุนสนับสนุนการทํา
วิจัยที่ไดเขียนขอเสนอเอง ใน
ดานนวัตกรรมการแปรรูป
อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหาร
อินทรีย
2.นักศึกษาอยางนอยรอยละ
50 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ ในดาน
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
เพื่อสุขภาพ และอาหารอินทรีย
3.นักศึกษาทุกคนเขารวม
กิจกรรมการบรรยายพิเศษใน
ดานนวัตกรรมการแปรรูป
อาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
อินทรีย และการประกอบการ
ธุรกิจหรือการสราง
ผูประกอบการรุนใหม อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
กลยุทธ
1.นักศึกษาอยางนอยปละ 1
1.สงเสริมใหนักศึกษาไดไป
คน ไดรับโอกาสไปฝกงานกับ
ฝกงานหรือไดรับคําปรึกษาจาก ผูเชี่ยวชาญในหนวยงาน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่
ภายนอกในสาขาที่เกี่ยวของกับ
เกี่ยวของกับการทําวิจัย เพื่อฝก การทําวิจัย
ประสบการณ
2.นักศึกษาไดรวมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการเปนผูนําอยาง
2.สงเสริมใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อให นอยปละ 1 ครั้ง
นักศึกษาไดมีโอกาสฝกการเปน 3. นักศึกษาสอบผานขอสอบ
ผูนําทางดานวิชาการหรือการ มาตรฐานภาษาอังกฤษ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา
ถายทอดเทคโนโลยี
3.สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษ
3. มีทักษะดานวัฒนธรรมการ กลยุทธ
วิจัยที่เขมแข็ง
1.จัดประชุมสัมมนาระหวาง
(Strong Research Culture) นักศึกษากับคณาจารย เพื่อ
กระตุนการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ประสบการวิจัย
2.จัดการบรรยายพิเศษให
นักศึกษาตระหนักรูดาน
จรรยาบรรณของการวิจัย
3. มีการสอนแบบ projectbased learningในดาน
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
เพื่อสุขภาพ และอาหารอินทรีย
4. มีความรูดานเทคโนโลยี
กลยุทธ
สารสนเทศที่ทันตอสถานการณ 1.สงเสริมการใชสารสนเทศใน
ปจจุบัน
งานวิชาการหรือการเรียนการ
สอนในดานนวัตกรรมการแปร
รูปอาหารเพื่อสุขภาพ และ
อาหารอินทรีย
2.จัดอบรมความรูเพิ่มเติม
เฉพาะดาน สําหรับการใช
สารสนเทศทางการศึกษา
รวมกับสํานักหอสมุด หรือศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบงชี้

1.นักศึกษาอยางนอยรอยละ
50 ไดเขารวมประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่ นประสบการณวิจัย
2.นักศึกษารูและเขาใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของการวิจัยและ
ไมทําผิดจรรยาบรรณ

1.นักศึกษาสามารถสืบคนและ
ใชงานสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอนและ
งานวิจัยได
2.นักศึกษาสามารถใชโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อนําเสนอ จัดทํา
รายงาน และ/หรือ โปสเตอร
เผยแพรผลงานทางวิชาการได
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4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
4.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
4.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความยึดมั่นในความดีงามทางวิชาการ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และตรงตอเวลา
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปญหาคุณธรรม และจริยธรรมที่ซับซอน
3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม
4.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาและการสง
งานภายในเวลาที่กําหนด
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในระหวางการจัดการเรียน
การสอน
4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหวางการจัดการเรียนการสอน การ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในดานคุณธรรมและจริยธรรม
4.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําทั้งจากงานเดี่ยวและงานกลุม
3) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา
4.2.2 ดานความรู
4.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาไดอยาง
ถองแท
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
3) มีความสามารถในการประเมินคา และพัฒนาสาขาวิชาการของตนในทันตอการ
เปลี่ยนแปลงใหมในระดับชาติ
4.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เชน การบรรยาย และการสราง
สถานการณจําลอง เปนตน และการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและซักถามขอ
สงสัย
2) การคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี
ความสนใจ
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4.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบยอยและใหคะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงานที่ใหคนควา
4.2.3 ดานทักษะทางปญญา
4.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการสรางสรรคอยางเปน
ระบบ
2) มีความสามารถในการออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและพัฒนาองคความรู
4.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะหและวิพากษได โดยใช
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกตความรูในการแกไข
ปญหา เชน การเรียนรูแบบแกไขปญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทําโครงการ
(Project-Based Learning) และการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม (Research-Based Learning)
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นๆ
ได เชน การฝกปฏิบัติงานจริง การทํากรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การเรียนรูแบบมีสวนรวม การ
เรียนรูจากสถานการณจริง เปนตน
4) มอบหมายใหผูเรียนทํารายงานคนควาขอมูลในสาขาวิชาและศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของนํามาบูรณาการ
4.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย
ภาค
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว เชน โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
4.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผูอื่น
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับขอโตแยง และปญหาตางๆ
3) มีทักษะการเปนผูนําและแสดงออกไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
4.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมี
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ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็น
ที่นักศึกษาสนใจ
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคกร การมีมนุษยสัมพันธ การ
เขาใจวัฒนธรรมขององคกร การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น เปนตน
3) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม สมาชิกกลุม
และผูรายงานผล
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควา
6) สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรม
กลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายให
ทํางาน
4.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล คัดกรอง และ
นําเสนอขอมูลได
2) มีความสามารถใชการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบุคคล
ตางๆ ในวงการวิชาการระดับชาติ
3) มีความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งตีพิมพในระดับชาติ
4.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะภาษา
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควา เรียบเรียงขอมูล
พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง และให
ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการนํา
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เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาประยุกตใช
4.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน เชน การสังเกตพฤติกรรม
การสอบยอย
2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและ
รายงานที่เปนรูปเลม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน
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4.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1) รายวิชาที่ไมนบั หนวยกิต
ทอ 501 ระเบียบวิธวี ิจัยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
ทอ 581 พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
ทอ 591 สัมมนา 1
ทอ 592 สัมมนา 2
ทอ 593 สัมมนา 3
ทอ 594 สัมมนา 4
2) วิทยานิพนธ
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
3) วิชาเอกบังคับ
ทอ 521 การวิเคราะหอาหาร
โดยเครื่องมือพิเศษ
ทอ 582 การบูรณาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
4) วิชาเอกเลือก
ทอ 511 เทคนิคทางจุล
ชีววิทยาอาหาร
ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร
ทอ 531 เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหารฟงกชัน
ทอ 541 เทคโนโลยีของลิพิด
ทอ 542 เทคโนโลยีของโปรตีน
ทอ 543 เทคโนโลยีของคาร
โบไฮเดรท
ทอ 544 เทคโนโลยีของ
เอนไซม

ทักษะดาน
ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

3

ทักษะดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

ทอ 551 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารนวัตกรรม
ทอ 552 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูสูงอายุและผู
ควบคุมน้ําหนักตัว
ทอ 561 การใชประโยชนของ
เศษเหลือจากอุตสาหกรรม
เกษตร
ทอ 571 บรรจุภัณฑอาหาร
แบบแอคทีฟและบรรจุ
ภัณฑอัจริยะ
ทอ 583 การจัดการความ
ปลอดภัยหวงโซอาหาร
ทอ 595 หัวขอเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร

หมายเหตุ:



ทักษะในการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะดาน
ความรู



ทักษะทาง
ปญญา

ความรับผิดชอบรอง
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4.3 การเรียนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy ระดับใด
PLOs

Outcome Statement

Specific LO Generic

Level

LO
1

สามารถและประยุกตใชองคความรู
นวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

√

AP

2

สามารถเลือกองคความรูที่เหมาะสมจาก
การศึกษา คนควาและเรียนรูเพิ่มเติมดวย
ตนเอง ในการประกอบวิชาชีพอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

√

E

3

มีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
(lifelong learning) โดยใชสารสนเทศใน
การสืบคน วิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ได

√

AP

4

มีทักษะและความสามารถในการบูรณาการ
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารสูการเปนผูประกอบการ
(entrepreneurship)

Bloom’s Taxonomy :
R = Remembering
AN = Analyzing

U = Understanding
E = Evaluating

√

AP = Applying
C = Creating

U
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4.4 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูกับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
PLOs

รายละเอียด

ผูใชงาน
มหาบัณ
ฑิต

วิชาชีพ

ภาค
สังคม

1

สามารถและประยุกตใชองคความรู
นวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

F

F

F

2

สามารถเลือกองคความรูที่เหมาะสมจาก
การศึกษา คนควาและเรียนรูเพิ่มเติม
ดวยตนเอง ในการประกอบวิชาชีพอยาง
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

F

F

F

3

มีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
(lifelong learning) โดยใชสารสนเทศ
ในการสืบคน วิเคราะหและสังเคราะห
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร ได

F

F

M

4

มีทักษะและความสามารถในการบูรณา
การความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารสูการเปน
ผูป ระกอบการ (entrepreneurship)

M

M

M

F= Fully fulfilled

M = Moderately fulfilled

P = Partially fulfilled

อื่นๆ
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4.5 ความสัมพันธระหวาง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิของหลักสูตร
รายวิชา
1) รายวิชาที่ไมนบั หนวยกิต
ทอ 501 ระเบียบวิธวี ิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ทอ 581 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ทอ 591 สัมมนา 1
ทอ 592 สัมมนา 2
ทอ 593 สัมมนา 3
ทอ 594 สัมมนา 4
2) วิทยานิพนธ
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
3) วิชาเอกบังคับ
ทอ 521 การวิเคราะหอาหารโดยเครื่องมือพิเศษ
ทอ 582 การบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4) วิชาเอกเลือก
ทอ 511 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหาร
ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร
ทอ 531 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟงกชัน
ทอ 541 เทคโนโลยีของลิพิด
ทอ 542 เทคโนโลยีของโปรตีน
ทอ 543 เทคโนโลยีของคารโบไฮเดรท
ทอ 544 เทคโนโลยีของเอนไซม
ทอ 551 การพัฒนาผลิตภัณฑ อาหารนวัตกรรม
ทอ 552 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุและผูควบคุมน้ําหนักตัว
ทอ 561 การใชประโยชนของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ 571 บรรจุภัณฑอาหารแบบแอคทีฟและบรรจุภัณฑอจั ริยะ
ทอ 583 การจัดการความปลอดภัยหวงโซอาหาร
ทอ 595 หัวขอเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

Bloom’s Taxonomy :
R = Remembering
AN = Analyzing

U = Understanding
E = Evaluating

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4
(AP)
(E)
(AP)
(U)

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

AP = Applying
C = Creating

√

√

√
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4.6 ความสัมพันธระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิของแตละสาขาวิชา)
ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

PLO1 สามารถและ
ประยุกตใชองคความรู
นวัตกรรมทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
PLO2 สามารถเลือก
องคความรูที่เหมาะสม
จากการศึกษา คนควา
และเรียนรูเพิ่มเติมดวย
ตนเอง ในการประกอบ
วิชาชีพอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
PLO3 มีความสามารถ
ในการเรียนรูตลอด
ชีวิต (lifelong
learning) โดยใช
สารสนเทศในการ
สืบคน วิเคราะหและ
สังเคราะหเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะในการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3





















































































PLOs/รายวิชา

ทักษะดาน
ความรู
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3





















ทักษะดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

PLOs/รายวิชา

ได
PLO4 มีทักษะและ
ความสามารถใน
การบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหารสูการเปน
ผูป ระกอบการ
(entrepreneurship)
หมายเหตุ:



ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะดาน
ความรู



ทักษะทาง
ปญญา

ความรับผิดชอบรอง





ทักษะในการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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4.7 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูในแตละปการศึกษา
ชั้นปที่
รายละเอียด
1
1.สามารถและประยุกตใชองคความรู นวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
2.มีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learning) โดยใชสารสนเทศในการ
สืบคน วิเคราะหและสังเคราะหได
2
1.สามารถเลือกองคความรูที่เหมาะสมจากการศึกษา คนควาและเรียนรูเพิ่มเติมดวย
ตนเอง ในการประกอบวิชาชีพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งใน
และตางประเทศ
2. มีทักษะและความสามารถในการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารสูการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชตามขอบังคั บมหาวิ ทยาลั ยแมโจวาดวยการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มหาวิทยาลัยประกาศใชขณะนั้น โดยอนุโลม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของเกณฑการวัดผลกับผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
2) เมื่อมีรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลว ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการระดับ
อื่นตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และใหเกรดในรายวิชานั้น ถาผิดสังเกต เชน มี
A หรือ C หรือมี I มากเกินไป ใหบันทึกและรายงานผลตอกรรมการประจําคณะ
3) มีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา โดยประเมินความ
สอดคลองของเกณฑการวัดผลกับการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 25 ของ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น
4) กรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบใหเปน วาระ
พิจารณาการรายงานผลจากขอ 1
5) กรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจํารายวิชาทบทวนการใหเกรด
6) มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการในการสอบปองกันวิทยานิพนธ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ภาวะการไดทํางานของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส ใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและ
เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณ
ฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ
ตอ
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ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนสิทธิบัตร, (ข) จํานวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ง) จํานวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
3.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
1) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 เรื่อง
3.2 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
1) ศึกษาครบถวนทุกรายวิชาตามขอกําหนดของหลักสูตร โดยตองไดรับระดับคะแนนเฉลี่ย
ไมต่ํากวา 3.00 และตองไมมีรายวิชาใดที่ไดรับอักษร I และ/หรือ OP
2) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
4) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว อยางนอย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การรับอาจารยใหม
การรั บ อาจารย ใหม กํ า หนดเกณฑคุณสมบัติอาจารยที่ตองการโดยอาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตร นําเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะฯ กองการเจาหนาประกาศรับสมัครอาจารยใหม
และแตงตั้ งกรรมการสอบคัด เลือกอาจารยใหม ทําการดําเนิ นการสอบคัดเลือกดวยความโปรงใส
เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติตามตองการ
2. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) ใหอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตอง
เขารับการอบรม เพื่อใหมีความรูในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม การพัฒนา
สมรรถนะหลัก เชน ทักษะการวิจัย การใหคําปรึกษาและความกระตือรือรน และการเปนแบบอยางที่
ดี เปนตน รวมถึงบทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
3) การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ
4) คณะฯ จัดใหมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบและนโยบายระบบการทํางานตางๆ
ในสวนที่เกี่ยวของของคณะฯ
5) สงเสริมใหอาจารยใหมเขาสูตําแหนงทางวิชาการตามเวลาที่กําหนด โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงคอยแนะนํา
3. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเรียน
การสอน
2) สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องวิจัยในชั้นเรียน
3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพตามตําแหนง
งาน เชน การประชุมวิชาการ
2) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และเพิ่มพูนความรูดานวิชาการ
และวิชาชีพ
3) สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับอาจารยใหมทุกคน และสงเสริมใหมีการรวมมือใน
งานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
4) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ
5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย และควบคุมดูแลใหคณาจารยถือปฏิบัติ
6) สงเสริมใหอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ
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7) สงเสริมใหอาจารยมี ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private
Partnership, PPP)
8) มีการสงเสริมใหอาจารยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility)
9) สงเสริมใหอาจารยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร
(Corporate Social Responsibility, CSR)
10) สงเสริมใหอาจารยมกี ารดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
11) สงเสริมใหอาจารยมีความทันสมัยเพื่อใหเทาทันการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิค (Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด
ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation) และทางดานภาษา
(Language)
12) สงเสริมใหอาจารยมีเสรีภาพ (Freedom) การเห็น การฟง การอภิปราย
(Debate) ความคิดตนเอง
94

94

59
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดมีการ
วางแผนและมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง
บริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการทบทวน และปรั บปรุงพัฒ นา ตลอดระยะเวลาที่การ
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รดั ง กล า วนี้ โดยหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร เปน ไปตามหลักสูตรระดับ ปริญ ญาโททางวิช าการ ซึ่งได
พิจารณาตามเกณฑดังกลาว 12 ขอ
1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวนอยางนอย 3 คน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ดังนี้
ที่
1
2

3

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางวิจิตรา แดงปรก

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.

วิทยาศาสตรการอาหาร
วิทยาศาสตรการอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย
Food Technology
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผูชวย
ศาสตราจารย

นางฉวีวรรณ
พันธไชยศรี

อาจารย

นายธเนศ
แกวกําเนิด

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

ตรง/
สัมพันธ
ตรง
ตรง

ตรง

1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ทาน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทาน คิดเปน
รอยละ 100 ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 1 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 1 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 และมีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนทั้ง 3 ทาน คิดเปนรอยละ 100 และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ทานมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตํ าแหน งทางวิ ช าการอย า งน อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายตองเป น
ผลงานวิจัย คิดเปนรอยละ 100

60
ที่
1

2

3

4

5

1.3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนงทาง
ชื่อ-สกุล
คุณวุ
สาขาวิชา
วิชาการ
ฒิ
รอง
นางวิจิตรา
ปร.ด. วิทยาศาสตร
การอาหาร
ศาสตราจารย แดงปรก
วท.ม. วิทยาศาสตร
การอาหาร
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร
ผูชวย
นางฉวีวรรณ วท.ด. วิทยาศาสตร
ศาสตราจารย พันธไชยศรี
และเทคโนโลยี
การอาหาร
วท.ม. ชีวเคมี
วท.บ. เทคนิค
การแพทย
อาจารย
นายธเนศ
Ph.D. Food
แกวกําเนิด
Technology
วท.ม. เทคโนโลยีทาง
อาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร
รอง
นายวิวัฒน
ปร.ด. เทคโนโลยี
ศาสตราจารย หวังเจริญ
อาหาร
วท.ม. เทคโนโลยีการ
อาหาร
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสาว
ปร.ด. วิทยาศาสตร
การอาหาร
กรผกา อรรค
นิตย
วท.ม. วิทยาศาสตร
การอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร
การอาหาร

สําเร็จการศึกษา
จาก
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
Clemson
University, U.S.A.
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอน
แกน
94

ปพ.ศ.
2546
2537
2527
2549
2531
2527
2544
2530
2525
2536

94

2535
2532

2547
2539
2534

61
ที่
6

7

8

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

ชื่อ-สกุล
นายฤทธิชัย
อัศวราชันย

นายธีระพล
เสนพันธุ

คุณวุ
สาขาวิชา
ฒิ
Ph.D. Food
Engineering
and
Bioprocess
Technology
วศ.ม. วิศวกรรม
อาหาร
วศ.บ. วิศวกรรม
อาหาร

สําเร็จการศึกษา ปพ.ศ.
จาก
Asian Institute of 2553
Technology,
Thailand

ปร.ด. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาหาร
วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร

2558

Ph. Packaging
นายชนันท
Technology
ภัสร ราษฏร D.
นิยม
วท.ม. วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร
วท.บ. เคมี
อุตสาหกรรม
นางสาว
Ph.D. Food Science
กนกวรรณ
ตาลดี
วท.บ. ชีววิทยา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร
Victoria
University,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม

มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
9
อาจารย
University of
Wisconsin–
Madison, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม
หมายเหตุ ลําดับที่ 7 และ 9 ไดศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก

2546
2543

2553
2552
2545
2538
2555
2549
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1.4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เป น
หลั กสู ตรปรั บปรุ ง ที่ เป ดรั บ นักศึ กษาในปการศึกษา 2560 โดยหลักสู ตรได กําหนดคุณสมบั ติของ
อาจารยผูสอนในหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป 2558 คือ
อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณ
ดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบระยะ 5 ปยอนหลัง
อิสระ

1.5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เป น
หลั กสู ตรปรั บปรุ ง ที่ เป ดรั บ นักศึ กษาในปการศึกษา 2560 โดยหลักสู ตรไดกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึ กษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเปน ผลงานทางวิ ช าการที่ ไดรับ การเผยแพรตามหลั กเกณฑ ที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
1.6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เป น
หลั กสู ตรปรั บปรุ ง ที่ เป ดรั บ นักศึ กษาในปการศึกษา 2560 โดยหลักสู ตรได กําหนดคุณสมบั ติของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาป 2558
คือ อาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธรวมที่เป นอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิช าการ
เช น เดี ย วกั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ทยานิพ นธห ลัก สํา หรับ อาจารยที่ป รึก ษาวิ ทยานิพ นธร ว มที่ เป น
ผูทรงคุณวุฒิภ ายนอก ตองมีวุฒิ ปริญญาเอก หรื อเที ยบเทา และมีผ ลงานทางวิช าการที่ไดรับ การ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูล ที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง
1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เป น
หลั กสู ตรปรั บปรุ ง ที่ เป ดรั บ นักศึ กษาในปการศึกษา 2560 โดยหลักสู ตรได กําหนดคุณสมบั ติของ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาป 2558 คื อ
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อาจารย ผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยป ระจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก
สถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
ทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญา
โทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่ อรั บ ปริ ญญาและเป น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด รับ การเผยแพร ต ามหลั กเกณฑ ที่กํ าหนดในการ
พิจารณา แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
2) กรณี ผูทรงคุณวุฒิภ ายนอก ตองมีคุณวุฒิป ริญญาเอกหรือเทีย บเทา และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง
1.8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร ได
กําหนดเกณฑการตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาไวดังตอไปนี้
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 เรื่อง
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว อยางนอย 1 เรื่อง
1.9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดมีการ
กําหนดจํานวนนักศึกษารับเขาใหสอดคลองกับภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
จํานวน 1 คน/ปการศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
จํานวน 5 คน/ปการศึกษา
โดยหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรสําหรับรองรับการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาอยางเพียงพอ ดังนี้
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1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวน 2 ทาน
(เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา)
2. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ทาน
(เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา)
3. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
จํานวน 4 ทาน
(เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไมเกิน 5 คน ตอภาคการศึกษา)
1.10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงาน
วิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีการ
สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทํางานวิจัยอยางตอเนื่องทุกป โดยหลักสูตรไดรับการจัดสรรทุน
วิจัยจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเปนทุนวิจัยใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุก
ป และหลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกคณะเพิ่มเติม เชน วช. สกอ.
สกว. เปนตน
1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกป
การศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอย ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เป น
หลักสูตรปรับปรุง ที่เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 เพื่อใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2560
1.12 การดํา เนิ นงานให เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดํา เนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เป น
หลักสูตรปรับปรุง ที่เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 และไดดําเนินการตรงตามตัวบงชี้ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีการ
จัดประชุมเพื่อการบริหารหลักสูตรและวางแผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินเพื่อใหหลักสูตรมี
คุณภาพตามเกณฑอยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เปน
หลักสูตรปรับปรุง ที่มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการ
จัด ทําเล ม มคอ. 2 ให ส อดคล องกั บ ระเบีย บของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะ
ดําเนินการจัดสงพิจารณารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จะ
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ครบ
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ทุกวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาตาม แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของการเปด
ภาคการศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จะ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ครบทุกวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาตาม แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังปด
ภาคการศึกษา
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จะ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1.1 จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูมี
สวนไดสวนเสียในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.1.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป
2.1.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียเมื่อ
ครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รวมใช
ข อ มู ล การสํ า รวจภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ตามการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ
http://www.e-manage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีระบบ
และกลไกการรับนักศึกษาที่ประกอบดวยกลไกระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร
1. ระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึ กษา เป น ผู ว างแผนและกํ า กั บ นโยบายการรับ นักศึกษา กองแผนงานทําหนาที่ร วบรวมจํานวน
นักศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานในแตละชวงใหคณะกรรมการผูบริหารทราบ
2. ระดับหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการวางแผน กําหนดจํานวน
นักศึกษาและคุณสมบัติของผูเชาศึกษา และรายงานขอมูลใหแกคณะฯ รับทราบ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทค
โนโลยีการอาหาร ไดกําหนดตาม มคอ.2 และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยแมโจ
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การเตรี ย มความพร อ มก อ นเข า ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร ไดมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอม โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ และ
ระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอยางสม่ําเสมอ
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีแนวทางปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยดังนี้
3.2.1 หลักสูตรทําการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษารวม
ตามเกณฑ ที่ กํ าหนดโดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทํ าหน าที่ ค วบคุ ม ดู แ ลและให คํา ปรึ ก ษาในการทํ า
วิทยานิพนธ ตั้งแตการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ การทําวิทยานิพนธ การวิเคราะหขอมูล การจัดทํา
รูปเลมวิทยานิพนธ การตีพิมพเผยแพรผลงานวิ จัย และการสอบปองกัน วิทยานิพนธ ใหนักศึกษา
สามารถจบอยางมีคุณภาพไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.2.2 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางาน พรอมกําหนดเวลาวางเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เขาพบไดตามเวลาที่ไดกําหนดไว
3.2.3 อาจารยเปดชองทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เชน e-mail, Facebook ฯลฯ
อีกทั้งมีการเพิ่มชองทางการอุทธรณ ในกรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชา
หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดดังนี้
1) ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจําวิชา
2) ยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผลการศึกษา
3) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองอุทธรณไดโดยตรงตอคณบดี/อธิการบดี หรือคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
การพัฒนานักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดมีร ะบบและกลไก โดยอาจารย
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ทํ า การพิ จ ารณาวางแผนโครงการ/กิ จ กรรม ผู รั บ ผิ ด ชอบ วั ต ถุ ป ระสงค
งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งมีการออกแบบรายวิชาตางๆ ตาม
โครงสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อันประกอบดวย
(1) กลุมวิชาหลัก (2) กลุมทักษะชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และ (4)
กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอยางสม่ําเสมอ
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีการ
ติดตามอัตราการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ผานระบบและกลไกของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีการ
สรางระบบและกลไก การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร
นําผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห
สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีผล
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาผานหลายชองทาง เชน กลองรับขอรองเรียนและแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษา การรองเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน หรืออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จากนั้นนําขอรองเรียนดังกลาวเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการอยางสม่ําเสมอ
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร ในการรับอาจารยใหมไดมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังผานคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับ
การจัดสรรกรอบอัตรากําลัง สาขาวิชาดําเนินการสรรหาอาจารยตามขั้นตอนการดําเนินการสรรหา
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งในการรับอาจารยใหม มีขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1.1.1 กําหนดคุณสมบัติ
1) คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค1)
2) คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สมัคร
- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศอื่น ๆ
ไดเปนอยางดี
4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน หรือ สอบ
สัมภาษณ และ/หรือทดสอบความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแตงตั้ง
4.1.1.3 การแตงตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบ/ประกาศของ
มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ประกาศใชในขณะนั้น และระเบียบ/ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
4.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่สนับสนุน ชวยเหลือและดําเนิน
กิจกรรมไดครบถวน ตามเกณฑของการประกันคุณภาพหลักสูตร
4.1.4 กําหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีสวนรวม ในกิจกรรมตามขอ 4.1.2 และ
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ขอ 4.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มี
การจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดย
การทํางานรวมกับคณะฯ เพื่อจัดทําแผนในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหลักสูตรฯ ได
พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานโดยมี
การทํ าแผนพัฒนารายบุ คคลผ านระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย มี การส งเสริ มและสนับสนุนให
อาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่องโดยไมจํากัดจํานวนตาม
เงื่อนไขของประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและมหาวิทยาลัยแมโจ
4.2 คุณภาพอาจารย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มี
อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 100 มีการสงสริมและสนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทาง
วิ ช าการเพิ่ มขึ้ น อาทิ เป น ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้คณะยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ทํางานวิจัย
และนําผลงานวิจัยนั้นๆ มาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มี
การติดตามอัตราการคงอยูของอาจารย ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มี
การสรางระบบและกลไก การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตร นําผลการ
ประเมินรายงานในการประจําหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มี
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรสอดคลองตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications
Framework for Higher Education) หรือเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใช
ระบบและกลไกการพั ฒ นาหลั ก สู ต รภายใตม หาวิ ท ยาลั ย ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาหลัก สู ต รและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรอยูภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่อง แนวปฏิบัติการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร พ.ศ. 2554
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เปน
หลักสูตรปรับปรุง คาดวาเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
5 ป เพื่อให ทันสมั ย และสอดคลองกับความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไดกําหนดรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 เพื่อใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2565 ซึ่งมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ใหแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามแนวทางที่กําหนดไวใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเสนอขอคิดเห็นใน
การพัฒนาหลักสูตร
4. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
พ.ศ. 2554 ภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
5. ดําเนินการจัดทําเลม มคอ.2 และแนวทางปฏิบัติการเปด/ปด/ปรับปรุง หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เปน
หลักสูตรปรับปรุง มีระบบและกลไก ดําเนินงานของหลักสูตรผานเวทีการดําเนินงานดังนี้
1. จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินการบริหารหลักสูตร
2. จัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตรอยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อ
- การแบงภาระงานสอน จากภาระงานขั้นต่ํา ( 9 ชั่วโมง/สัปดาห) และจากนั้น
กําหนดอาจารยผูสอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณในการสอน
- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
- การกํากับติดตามและการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 ทุกภาคการศึกษา โดย
ทําการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา อีกทั้งกํากับรายวิชาที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม
- การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน
- เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
หลักสูตร
- หาแนวทางที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุเปาหมาย
- มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอยางสม่ําเสมอ
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5.3 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จะ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรดแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเรียนการสอนตาม
แบบฟอรม มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละเทอม จากนั้น
ดําเนินสงผลการเรียนใหคณะฯ ดําเนินการตอไปยังมหาวิทยาลัย จะตองผานการพิจารณาผลการเรียน
จากคณะกรรมการที่แตงตั้งจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกอน เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการ
ตัดเกรด และเปนไปตามเกณฑของคณะ
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จะ
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรไดจัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละดานดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ตาง
คณะ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มีอาคารพนม สมิต านนท และอาคารโรงงานนํ าร องคณะวิศวกรรมและอุต สาหกรรมเกษตร เป น
สถานที่สอน ประกอบดวยหองเรียนขนาดเล็ก 4 หอง หองเรียนขนาดใหญ 3 หอง หองปฏิบัติการ 9
หอง
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แบบรายงานขอมูลจํานวนหนังสือใชสําหรับปการศึกษา 2560
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ มี ท รั พ ยากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอนที่ ใ ห บ ริ ก ารใน
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ และหองสมุดคณะตางๆ ประกอบดวย หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร
และหนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM
MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกลาวขางตนมีจํานวนดังนี้
หมวด
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

จํานวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
คําอธิบายหมวด
ภาษาไทย (เลม) ภาษาอังกฤษ (เลม) รวม
เบ็ดเตล็ด
12,398
2,248 14,646
ปรัชญา
3,190
329
3,519
ศาสนา
4,329
359
4,688
สังคมศาสตร
48,571
7,361 55,932
ภาษาศาสตร
4,492
1,702
6,194
วิทยาศาสตร (บริสุทธิ์)
17,640
7,960 25,600
วิทยาศาสตรประยุกต
48,608
14,779 63,387
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
4,393
1,167
5,560
วรรณกรรม วรรณคดี
2,674
579
3,253
ประวัติศาสตร
7,309
966
8,275
รวม
153,604
37,450 191,054
สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
รายการ
CD/DVD เกษตร
CD/DVD สารคดี
CD/DVD บทเรียนภาษา
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
CD/DVD บันเทิง
รวม

จํานวน
257
1,043
226
1,274
2,501
5,301
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หัวขอ

บทความวารสาร
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาตางประเทศ
ฐานขอมูลออนไลน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-book, E-clipping, E-journal)
Single search
วารสารอิเล็กทรอนิกส

จํานวน
139,717
831
471
12
19
1
35

ชนิด
บทความ
รายการ
รายการ
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
รายชื่อ

นอกจากนี้ยังมีหองสมุดของแตละคณะในมหาวิทยาลัยแมโจ และหองสมุดของหนวยงาน
อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราช
มงคลล า นนา ภาคพายั พ เชี ย งใหม มหาวิทยาลัย พายัพ เปน ตน และยังมีการติดตอสื่อสารแบบ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยในฐานข อ มู ล Journal Link และวิ ท ยานิ พ นธ /งานวิ จั ย ออนไลน ตลอด
จนสหบรรณานุกรม
6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม
1. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ตํารา สื่ออุปกรณในหองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัย
2. คณะฯ จัดประชุมเพื่อใหคณาจารยรวมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ
และอุปกรณการเรียนการสอน
3. คณะฯ ประสานงานกับหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชามีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ

ผูเรียน

6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและ
2. ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา
3. มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอยางสม่ําเสมอ

73
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา (ปที่)
1

2

3

4

5

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร











2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)











3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา











4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุก
รายวิชา











5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา











6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา











7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ ากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว











8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน











9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง











10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป











11.ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0











12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0











รวมตัวบงชีบ้ ังคับที่ตองดําเนินการขอ 1-5 ในแตละป

5

5

5

5

5

รวมตัวบงชี้ในแตละป

12

12

12

12

12
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอน
2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยโดยการสอบถาม
สัมภาษณ หรือใชแบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
3) การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม การทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล
4) คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธการสอนในแตละภาค
การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไวในรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา เพื่อ
นําไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปน
ผูจัดทําการประเมิน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใชแบบ
สํารวจ และโดยการจัดสัมมนาตามหวงโซคุณคา (Value Chain) ของวิชาการในหลักสูตร
2.2 ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดู
จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป บัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการ และการเยี่ยมชม
2.3 ผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ประเมินนายจาง/ผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต
และการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยผูรั บผิดชอบรายวิช าจัด ทํารายงานผลการดํ าเนินการรายวิ ชาเมื่อสิ้นสุด ภาค
การศึกษาเสนอผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษาเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะ
4.3 จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยที่เกี่ยวของ พิจารณาทบทวนผล
การดําเนินการของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธการสอน
และการดําเนินการอื่นๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
รายการ
1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม
3
สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
4
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
6
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
7
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
8
รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
9
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
10 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตาม
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสําหรับการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
12 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง เกณฑการสอบผานความรูภาษาตางประเทศ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
13 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอื่น และการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชา
รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต*
วิทยานิพนธ
หนวยกิตรวม

2. แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา
รายวิชาศึกษา
รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต*
-วิชาบังคับ
-วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
หนวยกิตรวม

เกณฑ สกอ.

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

เกณฑ สกอ.

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

(7)
36
36

24
(7)
6
18
12
36

(7)
36
36

24
(7)
6
18
12
36

หมายเหตุ *ตัวเลขในวงเล็บ เปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต โดยมีการประเมินผล
เปนระบบ S และ U
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เอกสารแนบ 2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเดิม–หลักสูตรใหม
โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
Food Science and Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (เดิม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Food Science and
Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Food Science and
Technology)

โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร (ใหม)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
Food Science and Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ใหม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Food Science and
Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Food Science and
Technology)

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แผน ก แบบ ก 1
1. รายวิชาที่กาํ หนดใหเรียน
(7 หนวยกิต)
โดยไมนับหนวยกิต
ทอ 590 ระเบียบวิธวี ิจัยดาน
(3) (2-3-5)
เทคโนโลยีทางอาหาร
ทอ 591 สัมมนา 1

(1) (0-2-1)

ทอ 592 สัมมนา 2

(1) (0-2-1)

ทอ 593 สัมมนา 3

(1) (0-2-1)

ทอ 594 สัมมนา 4

(1) (0-2-1)

2. วิทยานิพนธ
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1

36 หนวยกิต
9 (0-27-0)

ทอ 692 วิทยานิพนธ 2

9 (0-27-0)

ทอ 693 วิทยานิพนธ 3

9 (0-27-0)

ทอ 694 วิทยานิพนธ 4

9 (0-27-0)

3. วิชาเสริมพื้นฐาน
ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอม
อาหารขั้นสูง

3 หนวยกิต
3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตรใหม
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แผน ก แบบ ก 1
1. รายวิชาที่กาํ หนดใหเรียน
(7) หนวยกิต
คงเดิม
โดยไมนับหนวยกิต
ทอ 501 ระเบียบวิธวี ิจัยทาง
(3) (2-3-5)
เปลี่ยนรหัสวิชา/
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปลีย่ นชื่อรายวิชา/
การอาหาร
เปลีย่ นคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 591 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 592 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 593 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 594 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
2. วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
คงเดิม
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
6 (0-18-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
12 (0-36-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
12 (0-36-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
3. วิชาเสริมพื้นฐาน
(3) หนวยกิต
คงเดิม
ทอ 581 พื้นฐานทาง
(3) (3-2-5)
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปลี่ยนคําอธิบาย
การอาหาร
รายวิชา/ปรับแกไข
จํานวนหนวยกิต

หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แผน ก แบบ ก 2
1. รายวิชาทีก่ าํ หนดใหเรียน
(7) หนวยกิต
โดยไมนับหนวยกิต
ทอ 590 ระเบียบวิธวี ิจัยดาน
(3) (2-3-5)
เทคโนโลยีทางอาหาร
ทอ 591 สัมมนา 1

(1) (0-2-1)

ทอ 592 สัมมนา 2

(1) (0-2-1)

ทอ 593 สัมมนา 3

(1) (0-2-1)

ทอ 594 สัมมนา 4

(1) (0-2-1)

2. วิทยานิพนธ
ทอ 695 วิทยานิพนธ 5
ทอ 696 วิทยานิพนธ 6

12 หนวยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

3. วิชาเสริมพื้นฐาน
ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอม
อาหารขั้นสูง

3 หนวยกิต
3 (3-0-6)

4. วิชาเอกบังคับ
ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหาร
ขั้นสูง

6 หนวยกิต
3 (3-0-6)

ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห
อาหารขั้นสูง

3 (2-3-5)

โครงสรางหลักสูตรใหม
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แผน ก แบบ ก 2
1. รายวิชาที่กาํ หนดใหเรียน
(7) หนวยกิต
คงเดิม
โดยไมนับหนวยกิต
ทอ 590 ระเบียบวิธวี ิจัยทาง
(3) (2-3-5)
เปลี่ยนรหัสวิชา/
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปลีย่ นชื่อรายวิชา/
การอาหาร
เปลีย่ นคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 591 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 592 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 593 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ทอ 594 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
2. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
คงเดิม
ยกเลิก
ยกเลิก
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
6 (0-18-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
12 (0-36-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
12 (0-36-0)
เปลี่ยนจํานวน
หนวยกิต/เปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
3. วิชาเสริมพื้นฐาน
(3) หนวยกิต
คงเดิม
ทอ 581 พื้นฐานทาง
(3) (3-2-5)
เปลี่ยนรหัสวิชา/
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
การอาหาร
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/ปรับแกไข
จํานวนหนวยกิต
4. วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
คงเดิม
ทอ 582 การบูรณาการ
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัสวิชา/
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
การอาหาร
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/ปรับแกไข
จํานวนหนวยกิต
ทอ 521 การวิเคราะหอาหาร
3 (2-3-5)
เปลี่ยนรหัสวิชา/
โดยเครื่องมือพิเศษ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

5. วิชาเอกเลือก
ทอ 510 เทคนิคทางจุล
ชีววิทยาอาหารขั้นสูง

5. วิชาเอกเลือก
ทอ 511 เทคนิคทางจุล
ชีววิทยาอาหาร

18 หนวยกิต
3 (2-3-5)

18 หนวยกิต
3 (2-3-5)

หมายเหตุ
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก

ทอ 511 การใชจุลินทรียแ ละ
เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร

3 (2-3-5)

ทอ 521 พิษวิทยาของอาหาร

3 (3-0-6)

ทอ 530 การประกันคุณภาพ
อาหารขั้นสูง
ทอ 531 กฎหมายและ
มาตรฐานอาหาร

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/ปรับแกไข
จํานวนหนวยกิต
ยกเลิก

1 (1-0-2)

ยกเลิก

ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน

3 (2-3-5)

ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน

3 (2-3-5)

ทอ 542 เทคโนโลยีของคาร
โบไฮเดรท
ทอ 543 คอลลอยดในอาหาร

3 (2-3-5)

ทอ 561 นวัตกรรมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

3 (2-3-5)

3 (3-0-6)

ทอ 560 อาหารและ
โภชนาการเพื่อสุขภาพ

3 (3-0-6)

ทอ 562 การวิจัยผูบริโภค
สําหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ

3 (2-3-5)

ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร

ทอ 531 เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหารฟงกชัน
ทอ 541 เทคโนโลยีของลิพิด

3 (2-3-5)

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม

3 (2-3-5)

ทอ 542 เทคโนโลยีของ
โปรตีน
ทอ 543 เทคโนโลยีของคาร
โบไฮเดรท

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

ทอ 544 เทคโนโลยีของ
เอนไซม
ทอ 551 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารนวัตกรรม

3 (2-3-5)

ยกเลิก
เพิ่มใหม

3 (2-3-5)

ทอ 552 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูสูงอายุและผู
ควบคุมน้ําหนัก

3 (2-3-5)

ทอ 561 การใชประโยชนของ
เศษเหลือจากอุตสาหกรรม
เกษตร

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มใหม
ยกเลิก
เพิ่มใหม
ยกเลิก
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาหาร
ทอ 563 การประเมินทาง
3 (2-3-5)
ประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
ทอ 564 สถิติขั้นสูงสําหรับ
3 (2-3-5)
งานวิจัยอาหาร
ทอ 565 เทคโนโลยีการบรรจุ
3 (3-0-6)
อาหารขั้นสูง

ทอ 566 การเคลื่อนยายของ
สารเคมีจากวัสดุที่สัมผัส
อาหาร

3 (3-0-6)

ทอ 596 หัวขอเฉพาะดาน
เทคโนโลยีทางอาหาร

3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมายเหตุ

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ทอ 571 บรรจุภัณฑอาหาร
แบบแอคทีฟและบรรจุภัณฑ
อัจฉริยะ

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม

ทอ 583 การจัดการความ
ปลอดภัยหวงโซอาหาร
ทอ 595 หัวขอเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม

3 (2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/ปรับแกไข
จํานวนหนวยกิต

ยกเลิก

หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U
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เอกสารแนบ 3
สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยแมโจ
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2560 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย และเป น ไปตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ โดยให มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ตามแบบ มคอ.2 ที่กําหนด
ไว
5. สาระในการแกไขปรับปรุง
5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร
คงเดิม
5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา
คงเดิม
5.3 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ
1) ยกเลิกแผน ข
2) ยกเลิกบางรายวิชา ในแตละหมวด
3) เพิ่มใหมบางรายวิชา ในแตละหมวด
4) ยายรายวิชาระหวางหมวด
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5) เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และ/
หรือแกไขจํานวนหนวยกิต และ/หรือ แกไขจํานวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ
การแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
1) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา
ทอ 511 การใชจุลินทรียและเอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร
ทอ 530 การประกันคุณภาพอาหารขั้นสูง
ทอ 531 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
ทอ 543 คอลลอยดในอาหาร
ทอ 560 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
ทอ 562 การวิจัยผูบริโภคสําหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ทอ 563 การประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
ทอ 564 สถิติขั้นสูงสําหรับงานวิจัยอาหาร
ทอ 565 เทคโนโลยีการบรรจุอาหารขั้นสูง
ทอ 566 การเคลื่อนยายของสารเคมีจากวัสดุที่สัมผัสอาหาร
ทอ 695 วิทยานิพนธ 5
ทอ 695 วิทยานิพนธ 6

หนวยกิต
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

2) เพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
ที่
รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา
วิชาเอกเลือก
1 ทอ 531 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟงกชัน
2 ทอ 544 เทคโนโลยีของเอนไซม
3 ทอ 552 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับ
ผูสูงอายุและผูควบคุมน้ําหนักตัว
4 ทอ 561 การใชประโยชนของเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมเกษตร
5 ทอ 571 บรรจุภัณฑอาหารแบบแอคทีฟและบรรจุ
ภัณฑอัจฉริยะ
6 ทอ 583 การจัดการความปลอดภัยหวงโซอาหาร

หนวยกิต

หมายเหตุ

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

หนา 30 ในเลมหลักสูตร
หนา 32 ในเลมหลักสูตร
หนา 33 ในเลมหลักสูตร

3 (2-3-5)

หนา 33 ในเลมหลักสูตร
หนา 33 ในเลมหลักสูตร

3 (2-3-5)

หนา 34 ในเลมหลักสูตร
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3) รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจํานวน 19 รายวิชา ดังนี้
ที่
1

เดิม
ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยดาน
เทคโนโลยีทางอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต

ใหม
ทอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0) หนวยกิต
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
6 (0-18-0) หนวยกิต
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
12 (0-36-0) หนวยกิต
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
12 (0-36-0) หนวยกิต
ทอ 581 พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

2

ทอ 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1) หนวยกิต
ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
9 (0-27-0) หนวยกิต
ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
9 (0-27-0) หนวยกิต
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
9 (0-27-0) หนวยกิต
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
9 (0-27-0) หนวยกิต
ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอม
อาหารขั้นสูง
3 (3-0-6) หนวยกิต

11

ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหาร ทอ 582 การบูรณาการ
ขั้นสูง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
3 (3-0-6) หนวยกิต
อาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต

12

ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห ทอ 521 การวิเคราะหอาหาร
อาหารขั้นสูง
โดยเครื่องมือพิเศษ

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับแกไขจํานวนหนวย
กิต
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ

3
4
5
6
7
8
9
10

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับจํานวนหนวยกิต
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับจํานวนหนวยกิต
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับจํานวนหนวยกิต
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับจํานวนหนวยกิต
และคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับแกไขจํานวนหนวย
กิต
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ที่

เดิม
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 510 เทคนิคทางจุล
ชีววิทยาอาหารขั้นสูง
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 521 พิษวิทยาของอาหาร
3 (3-0-6) หนวยกิต

ใหม
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 511 เทคนิคทางจุลชีววิทยา
อาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต

15

ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน
3 (2-3-5) หนวยกิต

ทอ 541 เทคโนโลยีของลิพิด
3 (2-3-5) หนวยกิต

16

ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 542 เทคโนโลยีของคาร
โบไฮเดรท
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 561 นวัตกรรมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 596 หัวขอเฉพาะดาน
เทคโนโลยีทางอาหาร
3 (3-0-6) หนวยกิต

ทอ 542 เทคโนโลยีของโปรตีน
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 543 เทคโนโลยีของคาร
โบไฮเดรท
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 551 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารนวัตกรรม
3 (2-3-5) หนวยกิต
ทอ 595 หัวขอเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต

13
14

17
18
19

หมายเหตุ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา ปรับแกไข
จํานวนหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับแกไขจํานวนหนวย
กิต
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โดยมีรายละเอียดของรายวิชา ดังตอไปนี้
วิชาที่
เดิม
1 ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยดานเทคโนโลยีทาง
อาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 590 Research Method in Food
Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวทางการกําหนดหัวขอการวิจัย การ
เขี ย นข อ เสนอโครงการ รายละเอีย ดของ
ขั้ น ต อ น ก า ร วิ จั ย ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานวิจัย การนําหลักสถิติและระบบ
คอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
สํ า เ ร็ จ รู ป ก า ร วิ จ า ร ณ แ ล ะ ก า ร ส รุ ป
ผลการวิจัย วิธีการนําเสนอผลงานวิจัย
Schemes to define research
topic. Research proposal writing.
Detailed steps in research
methodology. Experimental design.
Application of statistical principles
and computer system in data
analysis. Data analysis with statistical
softwares. Discussion and conclusion
of research results. Methods of
research presentation.

ใหม
ทอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 501 Research Methodology for
Food Science and Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย ท า ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การ
วางแผนการวิจัย (experimental design)
ขั้ น ตอ นข อง กา รดํ า เนิ นก าร วิ จั ยท า ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การ
ออกแบบการวิ จั ย การเก็ บ ข อ มู ล การ
วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ก า ร
ประมวลผลขอมูล
The concepts of food science
and
technology
research,
experimental designs in food science
and technology research, data
collection, analysis, integrate and
interpretation of research results.
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วิชาที่
เดิม
2 ทอ 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 591 Seminar 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่
นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหาร
Presentation of specific scientific
issue in the field of Food Science
and Technology.

ใหม
ทอ 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 591 Seminar 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่
นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารทั่วไประดับปริญญาโท
Presentation and discussion of
topics of interest in the general area
of food science and technology for
master degree students.

89
วิชาที่

เดิม

ใหม

3

ทอ 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 592 Seminar 2
วิชาบังคับกอน : ทอ 591 สัมมนา 1
การนํ า เสนอแผนการทํ า งานวิ จั ย ของ
นักศึกษา

ทอ 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 592 Seminar 2
วิชาบังคับกอน : ทอ 591 สัมมนา 1
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่
นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารทั่วไประดับปริญญาโท
Presentation and discussion of
topics of interest in the specialized
area of food science and technology
for master degree students.

Presentation of student’s
research project proposal.

90
วิชาที่

เดิม

4

ทอ 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 593 Seminar 3
วิชาบังคับกอน : ทอ 592 สัมมนา 2
การนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย
ของนักศึกษา

ใหม

ทอ 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 593 Seminar 3
วิชาบังคับกอน : ทอ 592 สัมมนา 2
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่
นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
การนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยของ
นักศึกษา
Presentation on progress report
Presentation and discussion of
of student’s research project.
topics of interest in the specialized
area of food science and technology
related to master thesis.

91
วิชาที่
เดิม
5 ทอ 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 594 Seminar 4
วิชาบังคับกอน : ทอ 593 สัมมนา 3
การนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย
ของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบปองกันวิทยานิพนธ
Presentation on the progress of
student’s research project preparing
for the defensive examination.

ใหม

ทอ 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1) หนวยกิต
FT 594 Seminar 4
วิชาบังคับกอน : ทอ 593 สัมมนา 3
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสน
ใจทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การอา
หารเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
Presentation and discussion of
topics of interest in the specialized
area of food science and technology
for master degree students.
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เดิม

ใหม

6

ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
9 (0-27-0) หนวยกิต
FT 691 Thesis 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทบทวนวรรณกรรมด า นวิ ทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางอาหารที่เกี่ยวของกับหัว
ขอวิทยานิพนธ และวางแผนการทําวิจัยโดย
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผู
ใหคําปรึกษา
Literature review of selected
topic related to student’s Thesis in
area of food science and technology
and planning of research work under
supervision of thesis supervisors.

ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
6 (0-18-0) หนวยกิต
FT 691 Thesis 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอ
วิ ท ยานิ พ นธ กํ า หนดกรอบแนวคิ ด การ
ออกแบบการทดลอง และวางแผนการทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ เน น การแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเลือกหัวขอ
วิจัย พรอมเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
Review the literature related to
the master thesis, conceptional
framework, experimental design and
thesis planning, emphasize the
discussion with advisory committee
to select research topic and propose
proposal.
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เดิม
7 ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
9 (0-27-0) หนวยกิต
FT 692 Thesis 2
วิชาบังคับกอน : ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
การศึ ก ษาค น คว า ทดลองขั้ น ต น เพื่ อ
นําไปสูการตอบโจทยปญหาในงานวิจัย โดย
มีพื้นฐานอยูบนทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวของ
โดยมี คณะกรรมการที่ ป รึ กษาวิทยานิพนธ
เปนผูใหคําปรึกษา

Preliminary experimental study,
based on scientific theories/
principles, to address specific
problems set for research work,
under supervision of thesis
supervisors.

ใหม
ทอ 692
วิทยานิพนธ 2
6 (0-18-0) หนวยกิต
FT 692 Thesis 2
วิชาบังคับกอน : ทอ 691 วิทยานิพนธ 1
หรือตามความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาหลัก
แผน ก แบบ ก 1
กา รทํ าวิ ทย านิ พน ธ ด ว ย คว าม คิ ด
สรางสรรค ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห
ด ว ยเครื่ อ งมื อ ต า งๆ การรวบรวมผลการ
ทดลองและวิเ คราะหผล แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษา และแกปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทําวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2
กา รทํ าวิ ทย านิ พน ธ ด ว ย คว าม คิ ด
สรางสรรค ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห
ดวยเครื่องมือตางๆ การพัฒนาความคิดแบบ
อิ ส ระ ความสามารถในการแสดงความ
คิ ด เห็ น การสั ง เคราะห อ งค ค วามรู เ พื่ อ
แสดงออกถึงความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทํา
วิ จั ย ก า ร ป ร ะ ม ว ล อ ง ค ค ว า ม รู จ า ก
วิทยานิพนธเพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความ
วิจัยและการนําเสนอทางวิชาการ และเพื่อ
การเขียนอธิบายอยางชัดเจนและกะทัดรัด
ในเล ม วิ ท ยานิ พ นธ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ ต า
มาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ
Plan A Type A 1
Research conduction with
creativeness, theory and analysis
techniques with instruments, data
collection and interpretation,
discussion with advisory committee
and solving research problems.
Plan A Type A 2
Research conduction with
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เดิม

ใหม
creativeness, theory and analysis
techniques with instruments, data
collection and interpretation,
development of independent
thinking and expression of opinion,
integration of knowledge for research
publication, academic presentation
and thesis writing in clear and
concise manner, thesis preparation
must be done according to Maejo
University guideline.
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เดิม
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
9 (0-27-0) หนวยกิต
FT 693 Thesis 3
วิชาบังคับกอน : ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
การศึ กษาค น คว า ทดลองตอ เนื่อ งจาก
ขั้นตนเพื่อตอบโจทยปญหาในงานวิจัย การ
รวบรวมผลการทดลอง การวิ เ คราะห ผ ล
อย างเป นระบบและการวิจ ารณผ ลการทด
ลองอย า งมี อิ ส ระในทางความคิ ด โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูให
คําปรึกษา
Continual experimental study,
based on scientific theories/
principles, to address specific
problems set for research work,
including systematic analysis and
critical discussion of experimental
results, under supervision of thesis
supervisors.

ใหม
ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
12 (0-36-0) หนวยกิต
FT 693 Thesis 3
วิชาบังคับกอน : ทอ 692 วิทยานิพนธ 2
หรือ ตามความเห็นขอบของอาจารยที่
ปรึกษาหลัก
กา รร ว บ ร ว ม ผ ล กา ร ทด ล อ งแ ล ะ
วิเคราะหผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ
การประมวลองคความรูจากวิทยานิพนธเพื่อ
การเรี ย บเรีย งเขี ย นบทความวิ จัย และการ
นําเสนอทางวิชาการ
Research data collection and
interpretation, independent thinking
and
personal
development,
integration of research knowledge for
research publication and academic
presentation.
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เดิม
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
9 (0-27-0) หนวยกิต
FT 694 Thesis 4
วิชาบังคับกอน : ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
การศึ กษาค น คว า ทดลองต อเนื่ อ งเพื่ อ
ตอบโจทย ป ญ หาในงานวิ จัย อยางสมบูร ณ
การรวบรวมผลการทดลอง การวิเคราะหผล
อย า งเป น ระบบและการวิ จ ารณ ผ ลการ
ทดลองอย า งมี อิ ส ระในทางความคิ ด การ
สังเคราะห องค ความรู ที่ไดรับจากการวิจัย
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูให
คํ า ปรึ ก ษา การนํ า เสนอผลการวิ จั ย ใน
รูปแบบรายงาน
Continual experimental study to
completely
address
specific
problems set for research work,
including systematic analysis and
critical discussion of experimental
results and deduction of knowledge
gained from the research, under
supervision of thesis supervisors,
followed by written report
submission.

ใหม
ทอ 694 วิทยานิพนธ 4
12 (0-36-0) หนวยกิต
FT 694 Thesis 4
วิชาบังคับกอน : ทอ 693 วิทยานิพนธ 3
หรือ ตามความเห็นขอบของอาจารยที่
ปรึกษาหลัก
การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสา
มารถในการแส ดงคว ามคิ ด เห็ น การ
สังเคราะหองคความรูเพื่อการแสดงออกถึง
ความรู อ ย า งแท จ ริ ง ในเรื่ อ งที่ ทํ า การวิ จั ย
ประมวลองคค วามรู ทั้ง หมดเพื่ อ การเขี ย น
อธิ บ ายอย า งชั ด เจนและกะทั ด รั ด ในเล ม
วิ ท ย า นิ พ น ธ เ ส น อ วิ ท ย า นิ พ น ธ ต า ม
มาตรฐานการพิมพของมหาวิทยาลัยแมโจ
The
development
of
independent thinking and expression
of opinion, creating and integration
knowledge which reflects research
gained for thesis writing in clear and
concise manner, thesis preparation
must be done according to Maejo
University guidelines.
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เดิม

10 ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง

ใหม

ทอ 581 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
3 (3-0-6) หนวยกิต
3 (3-2-5) หนวยกิต
FT 502 Advanced Technology for
FT 581 Basic in Food Science and
Food Preservation
Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักในการถนอมอาหาร ผลของการ
เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร
จัดการวัตถุดิบตอการถนอมอาหาร การ
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร
ถนอมอาหารดวยความรอน การแชเย็น แช สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
แข็ง การฉายรังสี การหมัก เปนตน การ
พัฒนากระบวนการผลิตอาหารในปจจุบัน
การบรรจุอาหารและบรรจุภัณฑ กรณี
ตัวอยางกระบวนการถนอมอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหารไทย
Food chemistry, food
Principle of food preservation.
microbiology, food engineering, food
Importance of raw material
quality assurance, food sanitation
management on preservation
and nutrition.
effectiveness. Food
processing/preservation methods
such as thermal processing, chilling,
freezing, radiation, and fermentation.
Current trends in food processing
development. Food packaging. Case
study of food
processing/preservation in Thai food
industry.
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เดิม

11 ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง
3 (3-0-6) หนวยกิต
FT 500 Advanced Food Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยี
ทางอาหารขั้ น สู ง ในกระบวนการแปรรู ป
อาหาร หรือใชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ตลอดจนความก า วหน า ด า นเทคโนโลยี
อาหารอื่นๆ

Principles and applications of
advanced food technology in food
processing or product development.
Progress in food technology.

ใหม
ทอ 582 การบูรณาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 582 Integration of Food Science
and Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การบูร ณาการและการเป น ผู ป ระกอบ
ธุ ร กิ จรุ นให ม ใ นอุ ตส า หก รรม อา หา ร
หลักการและการประยุ กตใ ชวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารทางดานการแปร
รู ป เคมี จุ ล ชี ว วิ ท ยา และด า นอื่ น ๆ ทาง
อาหาร บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา การ
ประเมินอายุการเก็บ รักษาอาหาร การใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
Integration
and
new
entrepreneurship in food industry,
principles and applications of food
science and technology in food
processing, chemistry, microbiology,
etc., packaging, and storage, shelf-life
evaluation of foods, application of
food science and technology for
food product development.
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ใหม

12 ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะหอาหารขั้นสูง ทอ 521 การวิเคราะหอาหารโดยเครื่องมือ
พิเศษ
3 (2-3-5) หนวยกิต
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 521 Food Analysis Using Special
FT 520 Advanced Food Analysis
Instrument
Techniques
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวิเคราะหอาหารดานสมบัติทาง
เทคนิ ค ขั้ น สู ง ในการวิ เ คราะห อ าหาร
ด า นกายภาพ เคมี และจุ ลิ น ทรี ย การใช กายภาพ เคมี จุลินทรีย และทางประสาท
เทคนิคการวิเคราะหอาหารขั้นสูงในงานวิจัย สัมผัสโดยเครื่องมือพิเศษ การใชเทคนิคการ
ด า นอาหารและอุ ต สาหกรรมอาหาร วิเคราะหอาหารขั้นสูงในงานวิจัยดานอาหาร
ความก า วหน า ของการวิ เ คราะห อ าหาร และอุตสาหกรรมอาหาร ความกาวหนาของ
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการที่ใช การวิเคราะหอาหารในปจจุบัน
วิเคราะหอาหารใหเหมาะสมกับสถานการณ
ตาง ๆ
Advanced techniques in food
Food analysis related to physical,
analysis related to physical, chemical, microbiological and
chemical, and microbiological sensorial properties using special
properties of food. Application of instrument, application of advanced
advanced techniques in food techniques in food research and
research and food industry. Progress food industry, progress in food
in food analysis. Guidelines for analysis.
development and modification of
analytical techniques in different
situations.
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13 ทอ 510 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหารขั้น
สูง
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 510 Advanced Food
Microbiological Techniques
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคนิ ค ที่ ร วดเร็ ว และเทคนิ ค ขั้ น สู ง ใน
การตรวจวิเ คราะหอาหารดานจุลชีววิทยา
ซึ่งรวมถึงวิธีการตรวจวิเคราะหทางสัณฐาน
วิทยา วิธีทางชีวเคมี วิธีทางชีวโมเลกุล และ
วิธีทางภูมิคุมกันวิทยา
Rapid and advanced techniques,
including
morphological,
biochemical,
molecular,
and
immunological techniques, in the
microbiological analysis of food.

ใหม
ทอ 511 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 511 Food Microbiological
Techniques
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคนิคที่รวดเร็วและเทคนิคในการตรวจ
วิเคราะหอาหารดานจุลชีววิทยา ซึ่งรวมถึง
วิธีการตรวจวิเคราะหทางสัณฐานวิทยา วิธี
ทางชี ว เคมี วิธีท างชี ว โมเลกุล และวิ ธีทาง
ภูมิคุมกันวิทยา
New and rapid techniques, food
microbiological technique, i.e.,
morphological,
biochemical,
molecular, and immunological
techniques.
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14 ทอ 521 พิษวิทยาของอาหาร
3 (3-0-6) หนวยกิต
FT 521 Food Toxicology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สารพิษในอาหาร การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการแปรรู ป อาหารที่ ก อ ให เ กิ ด
สารพิ ษ อาการที่ เ กิ ด กั บ ผู บ ริ โ ภคที่ ไ ด รั บ
สารพิ ษ การตรวจสอบสารพิ ษ การ
ป อ งกั น และกํ า จั ด สารพิ ษ ซึ่ ง เกิ ด จาก
เชื้อจุลินทรียและสารเคมีในอาหาร

ใหม

ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 521 Food Toxicology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สารพิ ษ ที่ พ บตามธรรมชาติ ใ นอาหาร
พวกสั ต ว แ ละพื ช สารพิ ษ จากเชื้ อ รา สาร
ปนเป อ นในอาหาร สารตกค า งจากยาฆ า
แ ม ล ง วั ต ถุ เ จื อ ป น อ า ห า ร ผ ล ข อ ง
กระบวนการแปรรู ป ต อ สารพิ ษ ในอาหาร
สารพิษจากวัสดุบรรจุอาหาร การวิเคราะห
สารพิษและสารเคมีปนเปอนในอาหาร
Toxic substances in food.
Natural toxins in animal and plant
Occurring of Toxic substances during foodstuffs, fungal toxins occurring in
food processing. Symptoms related foods, food contaminants in foods,
to exposure to toxic substances.
pesticide residues in foods, food
Tests of toxic substances, Prevention additives, effect of processing on
and elimination of toxic substances toxicants in food, toxic components
occurring from microorganisms and of food packaging materials, analysis
chemicals presented in food.
of chemical toxicants and
contaminants in foods.
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เดิม

15 ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 540 Technology of Lipids
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสกัด การทําใหบริสุทธิ์ กรรมวิธีการ
แ ป ร รู ป ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค ว า ม ค ง ตั ว
กระบวนการดัดแปลงสมบัติของไขมัน การ
เสื่ อ มเสี ย การเก็ บ รั ก ษาและการใช
ประโยชน ใ นอุ ต สาหกรรม การปรั บ ปรุ ง
สมบัติของไขมันโดยเทคโนโลยีใหมๆ
Extraction, purification,
processing, stability improvement,
and modification of fat properties.
Deterioration, storage and uses of fat
in industries. Modern technologies to
improve fat property.

ใหม
ทอ 541 เทคโนโลยีของลิพิด
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 541 Technology of Lipids
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสกัด การทําใหบริสุทธิ์ กรรมวิธีการ
แ ป ร รู ป ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค ว า ม ค ง ตั ว
กระบวนการดัดแปลงสมบัติของลิพิด การ
เสื่ อ มเสี ย การเก็ บ รั ก ษาแล ะการใช
ประโยชน ใ นอุ ต สาหกรรม การปรั บ ปรุ ง
สมบัติของลิพิดโดยเทคโนโลยีทันสมัย
Extraction, purification,
processing, stability improvement,
and modification of lipid properties,
deterioration, storage and uses of
lipid in industries, modern
technologies to improve lipid
property.
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เดิม

16 ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 542 Technology of Proteins
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การผลิต การสกัด การแยกโปรตีน
จากพืช สัตว และจุลินทรีย สมบัติทางหนาที่
ของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงระหวางการ
แปรรูป การวิเคราะหคุณภาพ การ
ดัดแปลงและใชประโยชนของโปรตีนใน
อุตสาหกรรมอาหาร
Production, extraction, and
separation of protein from plant,
animal, and microorganisms,
functional properties of proteins;
changes of protein during processing,
analysis of protein quality,
modification and beneficial uses of
protein in the food industry.

ใหม
ทอ 542 เทคโนโลยีของโปรตีน
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 542 Technology of Proteins
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การผลิต การสกัด การแยกโปรตีนจาก
พืช สัตว และจุลินทรีย สมบัติทางหนาที่ของ
โปรตีน การเปลี่ยนแปลงระหวางการแปร
รูป การวิเคราะหคุณภาพ การดัดแปลง
และใชประโยชนของโปรตีนในอุตสาหกรรม
อาหาร
Production, extraction, and
separation of protein from plant,
animal, and microorganisms,
functional properties of proteins;
changes of protein during processing,
analysis of protein quality,
modification and beneficial uses of
protein in the food industry.
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เดิม

17 ทอ 542 เทคโนโลยีของคารโบไฮเดรท
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 543 Technology of Carbohydrates
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจําแนกและสมบัติพื้นฐานของ
คารโบไฮเดรต การผลิต การตรวจวิเคราะห
และการดัดแปลงสมบัติเพื่อใชใน
อุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑจาก
คารโบไฮเดรต
Classifications and properties of
carbohydrate, productions, analyses
and modifications of carbohydrate
for industrial applications, product
developments from carbohydrate.

ใหม
ทอ 543 เทคโนโลยีของคารโบไฮเดรท
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 543 Technology of Carbohydrates
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจําแนกและสมบัติพื้นฐานของ
คารโบไฮเดรต การผลิต การตรวจวิเคราะห
และการดัดแปลงสมบัติเพื่อใชใน
อุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑจาก
คารโบไฮเดรต
Classifications and properties of
carbohydrate, productions, analyses
and modifications of carbohydrate
for industrial applications, product
developments from carbohydrate.
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เดิม

18 ทอ 561 นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 561 Innovation in Food Product
Development
วิชาบังคับกอน : ทอ 464 การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารหรือตามความ
เห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
การศึกษาแนวโนมความตองการ
ผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภค การพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารที่เปนนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม ไดแก ผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารพื้นบาน การผลิตผลิตภัณฑจากผล
พลอยได (by products) และผลิตภัณฑ
จากเครื่องเทศและสมุนไพร ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารที่เปนนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม ไดแก สวนผสมของ
อาหารและวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต
งานวิจัยสนับสนุนสรรพคุณของผลิตภัณฑ
และกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
Study on trends of food
acceptability of consumer. Product
development as innovative or value
added food products such as food
products for heath, improvement of
traditional food products, production
of products from food processing by
products, and products from spices
and herbs. Factors affecting process
and marketing of innovative or value
added food products such as food
composition and raw material,

ใหม
ทอ 551 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นวัตกรรม
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 551 Innovative Food Product
Development
วิชาบังคับกอน : ทอ 464 การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หรือเทียบเทา
ความหมายและหลักการนวัตกรรม การ
คิดอยางสรางสรรค แนวโนมพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภค ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารที่เปนนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารที่เปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ
มูลคาเพิ่ม

Definition and principle of
innovation, creative thinking, trends
in consumer’s food product
consumption behavior, Factors
related to manufacturing and
marketing of innovative or valueadded food products, development
of innovative or value-added food
products.
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เดิม
processing technology, supporting
researches, and food regulations
concerning innovation and product
development.

ใหม
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เดิม

19 ทอ 596 หัวขอเฉพาะดานเทคโนโลยีทาง
อาหาร
3 (3-0-6) หนวยกิต
FT 596 Selected Topics in Food
Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หั ว ข อ เฉพาะที่ น า สนใจที่เ กี่ย วข องกั บ
เทคโนโลยีทางอาหาร
Selected topic in food
technology.

ใหม
ทอ 595 หัวขอเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
3 (2-3-5) หนวยกิต
FT 596 Selected Topics in Food
Science and Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หั ว ข อ เฉพาะที่ น า สนใจที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Selected topic in food science
and technology.
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เอกสารแนบ 4
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนง
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

นางวิจิตรา แดงปรก
Mrs. Wichittra Daengprok
รองศาสตราจารย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053 875030
โทรสาร : 053 873059
E-mail Address : wichittra@gmail.com

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร
วิทยาศาสตรการอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
1) Protein Chemistry
2) Nutrition
3) Meat Processing

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2529-2539
2539–2549
2549-2554
2554-ปจจุบัน

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
-

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรการแพทย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

ป พ.ศ.
2546
2537
2527
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6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-

7.

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Phuttawong, R., Hangsoongnern,
T. and B. Phanchaisri, B. (2016). Consumer acceptance test and some related
properties of selected KDML105 rice mutants. Journal of Food Science and
Technology, 53(9), 3550-3556.
Tee, Y.B., Tee, L.T., Daengprok, W., and Talib, R.A. (2017). Chemical , physical, and
barrier properties of edible film from flaxseed mucilage. BioResources, 12(3),
6656-6664.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
นงลักษณ บุญญาศรี วิจิตรา แดงปรก มงคล ถิรบุญญานนทและชุติมา คงจรูญ. (2558). ฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบพอลิฟนอลทั้งหมดของสารสกัดดวยเมทานอล
โปรตีนไอโซเลต และเพปไทดที่ไดจากรําขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และรําขาวเจาหอม
นิล. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร, 32(2), 12-22.
Pholpokakul, J., Wangcharoen, W., Thirabunyanon, M., Pukumvong, T. and
Daengprok, W. (2015). Effect of different drying methods on total phenolic
content and antioxidant activity of spirulina (Spirulina platensis).
Rajamangala University of Technology Isan Journal, Special Issue1, 252257.
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Pocarat, R., Hangsoongnern,
T., Insomphun, S. and Phanchaisri, B. (2015). Texture profiles of selected
KDML 105 rice mutants obtained from using low energy ion beam
bombardment. Rajamangala University of Technology Isan Journal,
Special Issue 1, 223-228.
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Phuttawong, R., Hang
Soongnern, T., Insomphun, S. and Phanchaisri, B. (2016). Texture of cooked
selected KDML105 rice mutants and its related variables. Journal of
Science and Technology Manasarakham University, 35(3), 305-313.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
จิติมนต ไทรตระกูล จุฑามาศ มณีวงศ วิจิตรา แดงปรกและมงคล ถิรบุญยานนท. (2560).
สภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสจากแบคทีเรียในกลุม Bacillus sp. ที่
แยกไดจากถั่วเนา. ใน การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ
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ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560, เชียงใหม: โรงแรมดิเอมเพรส, น.501-506.
ปฐวี โรจนแพทย สุธยา พิมพพิไล ฉวีวรรณ พันธไชยศรี วิจิตรา แดงปรกและจาตุพงศ วาฤทธิ์.
(2560). ผลของการเติมใยอาหารและสารไฮโดรคอลลอยดตอสมบัติดานความหนืดของ
สวนผสมแปงขนมปงปราศจากกลูเตน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
Informatics, Agriculture Management, Business Administration, Engineering,
Sciences, and Technology (IAMBEST) ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน
2560, ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร, น.826835.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
วิจิตรา แดงปรก. (2556). คุณคาทางอาหาร. ใน มะมวง : การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว, เชียงใหม : ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม, น.
47-57.
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1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนง
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

ประวัตกิ ารศึกษา

นางฉวีวรรณ พันธไชยศรี
Mrs. Chaveewon Phanchaisri
ผูชวยศาสตราจารย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053 875030
โทรสาร : 053 873059
E-mail Address : chaveewon@mju.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปร.ด.
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ม.
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป พ.ศ.
2549
2531
2527

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
1) Food Chemistry
2) Food Analysis
3) Food Additive

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2534-2537
2538 – 2558
2558-ปจจุบัน

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
-

6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรการแพทย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
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7.

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Chaikham, P., Apichartsrangkoon, A., Srisajjalertwaja, S. and Phanchaisri, C.
(2015) . Storage stability of physical and biochemical parameters of
pressurized and heat treated Nam Prig Nhum (Thai-green-chili paste). Acta
Alimentaria, International Journal of Food Science, 44(3), 349-356.
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Phuttawong, R.,
Hangsoongnern, T. and B. Phanchaisri, B. (2016). Consumer acceptance test
and some related properties of selected KDML105 rice mutants. Journal of
Food Science and Technology, 53(9), 3550-3556.
Chaikham, P., Rattanasena, P., Phunchaisri, C. and Sudsanor, P. (2017). Quality
changes of litchi (Litchi chinensis Sonn.) in syrup due to thermal and high
pressure processes. LWT-Food Science and Technology, 75, 751-760.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Pocarat, R., Hangsoongnern,
T., Insomphun, S. and Phanchaisri, B. (2015). Texture profiles of selected
KDML 105 rice mutants obtained from using low energy ion beam
bombardment. Rajamangala University of Technology Isan Journal, Special
Issue 1, 223-228.
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Phuttawong, R., Hang
Soongnern, T., Insomphun, S. and Phanchaisri, B. (2016). Texture of cooked
selected KDML105 rice mutants and its related variables. Journal of
Science and Technology Manasarakham University, 35(3), 305-313.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ปฐวี โรจนแพทย สุธยา พิมพพิไล ฉวีวรรณ พันธไชยศรี วิจิตรา แดงปรกและจาตุพงศ วาฤทธิ์.
(2560). ผลของการเติมใยอาหารและสารไฮโดรคอลลอยดตอสมบัติดานความหนืดของ
สวนผสมแปงขนมปงปราศจากกลูเตน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
Informatics, Agriculture Management, Business Administration, Engineering,
Sciences, and Technology (IAMBEST) ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน
2560, ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร, น.826-835.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
-
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1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนง
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

ประวัตกิ ารศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

นายธเนศ แกวกําเนิด
Mr. Thanes Keokamnerd
อาจารย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053 875030
โทรศัพท : 053 875030
E-mail Address : thanes@mju.ac.th

สาขาวิชา
Food Technology

ชื่อสถาบันการศึกษา
Clemson University,
U.S.A.
เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป พ.ศ.
2544
2530
2525

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
-

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2530 – ปจจุบัน

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-

6.
7.

ตําแหนง
อาจารย

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Assawarachan, R., Kalayanamitra, K. and Keokamnerd, T. (2015). Modeling and
optimization of microwave drying of turmeric slices. Acta Horticulturae,
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1088, 599- 603.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ปยภรณ สุริยะ ธเนศ แกวกําเนิด สิทธิสิน บวรสมบัติและพูนพัฒน พูนนอย. (2559).
สภาวะที่เหมาะสมของการแชขาวและการหุงขาว ตอปริมาณแอนโทไซยานินและ
ลักษณะทางกายภาพของขาวพันธุไรซเบอรรี่หุงดวยไมโครเวฟ. วารสารสํานักวิจัย
และสงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ, 33(1), 44-54.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ทานตะวัน อัมพวัน วิวัฒน หวังเจริญ ธเนศ แกวกําเนิด อุมาพร อุประและกรผกา อรรค
นิตย. (2557). การทดสอบความชอบของน้ํามะเกี๋ยงเขมขนปรุงรสโดยวิธีการจัดลําดับ
ความชอบ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางประสาทสัมผัส ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18
กรกฎาคม 2557, ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, น.36-42.
ชุติกาญจน อิ่นแกว ธเนศ แกวกําเนิด ชนันทภัสร ราษฎรนิยมและกรผกา อรรคนิตย.
(2558). ผลของอัตราสวนของเนื้ออินทผลัมตอน้ําและสารกอใหเกิดโฟมตอคุณภาพ
การเกิดโฟมสําหรับการทําแหงแบบโฟม-แมท. ใน การประชุมวิชาการ ประจําป
2558 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558, เชียงใหม: สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ, น.231-241.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
-
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เอกสารแนบ 5
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นายวิวัฒน หวังเจริญ
Mr. Wiwat Wangcharoen
รองศาสตราจารย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053 875030
โทรสาร : 053 873059
E-mail Address : wiwat@mju.ac.th

ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง

ป พ.ศ.
2546
2535
2532

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2) การประเมินทางประสาทสัมผัส
3) การวิจัยผูบริโภค และการวิจัยตลาด

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2536 - 2541
2541 - 2549
2549 - ปจจุบัน

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
-

ตําแหนง
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
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6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Wangcharoen, W., Amornlerdpison, D., and Mengumphan, K. (2013). Factors
influencing dietary supplement consumption: A case study in Chiang Mai,
Thailand. Maejo International Journal of Science and Technology,
7(1), 155-165.
Wangcharoen, W., and Gomolmanee, S. (2013). Antioxidant activity changes
during hot-air drying of Moringa oleifera leaves. Maejo International
Journal of Science and Technology, 7(3), 353-363.
Wangcharoen, W. (2013). Development of dry chewy longan arils. Maejo
International Journal of Science and Technology, 7(3), 467-477.
Woraharn, S., Lailerd, N., Sivamaruthi B. S.,Wangcharoen, W., Sirisattha, S., and
Chaiyasut, C. (2014). Screening and kinetics of glutaminase and glutamate
decarboxylase producing lactic acid bacteria from fermented Thai foods.
Food Science and Technology, 34(4), 793-799.
Wangcharoen, W., Mengumphan, K. and Amornlerdpison, D. (2015). Fatty acid
composition, physical properties, acute oral toxicity and antioxidant activity
of crude lipids from adipose tissue of some commercialized freshwater
catfish. Chiang Mai Journal of Science, 42(3), 626-636.
Woraharn, S., Lailerd, N., Sivamaruthi B. S.,Wangcharoen, W., Peerajan, S.,
Sirisattha, S., and Chaiyasut, C. (2015). Development of fermented Hericium
erinacaeus juice with high content of L-glutamine and L-glutamic acid.
International Journal of Food Science and Technology, 50(9), 2104-2112.
Wangcharoen, W., and Phimphilai, S. (2016). Chlorophyll and total phenolic
contents, antioxidant activities and consumer acceptance test of processed
grass drinks. Journal of Food Science and Technology, 53(12), 4135-4140.
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengpok, W., Phuttawong, R.,
Hangsoongnern, T. and Phanchaisri, B. (2016). Consumer acceptance test
and some related properties of selected KDML 105 rice mutants. Journal of
Food Science and Technology, 53(9), 3550-3556.
Woraharn, S., Lailerd, N., Sivamaruthi B. S.,Wangcharoen, W., Sirisattha, S.,
Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2016). Evaluation of factors that influence
the L-glutamic and γ-aminobutyric acid production during Hericium
erinaceus fermentation by lactic acid bacteria. CyTA - Journal of Food,
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14(1), 47-54.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Pocarat, R., Hangsoongnern,
T., Insomphun, S. and Phanchaisri, B. (2015). Texture profiles of selected
KDML 105 rice mutants obtained from using low energy ion beam
bombardment. Rajamangala University of Technology Isan Journal, Special
Issue 1, 223-228.
Pholpokakul, J.,Wangcharoen, W., Thirabunyanon, M., Pukumvong, T., and
Daengprok, W. (2015). Effect of different drying methods on total phenolic
content and antioxidant activity of spirulina (Spirulina platensis).
Rajamangala University of Technology Isan Journal, Special Issue 1, 252257.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ทานตะวัน อัมพวัน วิวัฒน หวังเจริญ ธเนศ แกวกําเนิด อุมาพร อุประและกรผกา อรรค
นิตย. (2557). การทดสอบความชอบของน้ํามะเกี๋ยงเขมขนปรุงรสโดยวิธีการจัดลําดับ
ความชอบ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางประสาทสัมผัส ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18
กรกฎาคม 2557, ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, น.36-42.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
วิวัฒน หวังเจริญ. (2556). การวิเคราะหแบบพีนอลตี (คาเฉลี่ยที่ลดลง) ในการประเมินดาน
ประสาทสัมผัส. อาหาร, 43(4), 20-23.
วิวัฒน หวังเจริญ. (2557). การวิเคราะหโอกาส (Opportunity analysis) เพื่อการพิจารณา
ปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ. อาหาร, 44(2), 19-22.
วิวัฒน หวังเจริญ. (2557). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารฮาลาล. อาหาร, 44(4), 33-37.
วิวัฒน หวังเจริญ. (2558). ความปลอดภัยอาหารในทศวรรษนี้. แมโจปริทัศน, 16(3), 40-42.
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1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

นางสาวกรผกา อรรคนิตย
Miss Kornpaka Arkanit
ผูชวยศาสตราจารย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053 875030
โทรสาร : 053 873059
E-mail Address : k_arkanit@hotmail.com

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ป พ.ศ.
2547

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2539

มหาวิทยาลัยขอนแกน

2534

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
1) Food Processing
2) Food Quality Assurance

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2549 – ปจจุบัน
2540 – 2549

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
-

6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-

ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
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7.

ผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
-

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ทานตะวัน อัมพวัน วิวฒ
ั น หวังเจริญ ธเนศ แกวกําเนิด อุมาพร อุประและกรผกา อรรค
นิตย. (2557). การทดสอบความชอบของน้ํามะเกี๋ยงเขมขนปรุงรสโดยวิธีการจัดลําดับ
ความชอบ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางประสาทสัมผัส ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18
กรกฎาคม 2557, ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, น.36-42.
ชุติกาญจน อิ่นแกว ธเนศ แกวกําเนิด ชนันทภัสร ราษฎรนิยมและกรผกา อรรคนิตย.
(2558). ผลของอัตราสวนของเนื้ออินทผลัมตอน้ําและสารกอใหเกิดโฟมตอคุณภาพ
การเกิดโฟมสําหรับการทําแหงแบบโฟม-แมท. ใน การประชุมวิชาการ ประจําป
2558 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558, เชียงใหม: สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ, น.231-241.
ชีราวัฒน อภิธนัง กนกวรรณ ตาลดีและกรผกา อรรคนิตย. (2559). ผลของอุณหภูมิและ
เวลาในการใหความรอนตอคุณภาพทางเคมีของน้ํานอยหนาเครือ. ใน การประชุมวิชาการ
งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 หัวขอ เกษตรและสุขภาพ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559,
พิษณุโลก: คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, น.293-298.
มิ่งขวัญ ทองกลาง กนกวรรณ ตาลดีและกรผกา อรรคนิตย. (2559). การดัดแปรแปงขาว
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Unhapipatpong, P., Arkanit, K., Upara, U., Tantikul, S. and Assavarachan, R.
(2015). Mathematical models of dried peeled longan fruit using singlestage drying and multi-stage drying. In International Conference on
Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, August810, 2013 , Chiang Mai: Imperial Mae Ping Hotel, pp.442-453.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
-

120
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

นายฤทธิชัย อัศวราชันย
Mr. Rittichai Assawarachan
ผูชวยศาสตราจารย
วิศวกรรมอาหาร.
คณะคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 081-7920946
E-mail: rittichai.assawarachan@gmail.com

สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
Food Engineering and Asian Institute of Technology,
Bioprocess Technology Thailand
วิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
วิศวกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
การออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอาหาร
การแปรรูปสมัยใหมดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา
การแปรรูปแบบไมใชความรอน

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2553-2555
2554-2555
2556-2557

5.

ป พ.ศ.
2553
2548
2543

ตําแหนง
ประธานหลักสูตร สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูอํานวยการสถานบริหารวิชาการ คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
สมาชิกสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยแมโจ ผูแทนจากคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
-

121
6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Assawarachan, R., Nookong, M., Chailungka, N. and Amornlerdpison, D. (2013).
Effect of microwave power on the drying characteristics, color and phenolic
content of spirogyra sp. International Journal of Food, Agriculture &
Environment, 11(1), 1-4.
Narkprasom, N., Assawarachan, R. and Wongputtisin, P. (2013). Optimization of
reducing sugar production from acid hydrolysis of sugarcare bagass by box
behnkan design. Journal of Medical and Bioengineering, 2(4), 238-241.
Assawarachan, R. 2013. Drying kinetics of coconut residue in fluidized bed.
International Journal of Agriculture Innovations and Research, 2(2), 263266.
Jino, P. and Assawarachan, R. (2015). Comparative study of color retention of
dried stevia leaves (Stevia rebaudiana Bertoni) by single-stage drying and
multi-stage drying. Journal of Food Science and Agricultural Technology,
1(1), 83-88.
Jinorose, M. and Assawarachan, R. (2015). Study of different solar drying
methods for galiang bird chili (Capsicum frutescens Linn.). Acta
Horticulturae, 1088: 595-598.
Assawarachan, R., Kalayanamitra, K. and Keokamnerd, T. (2015). Modeling and
optimization of microwave drying of turmeric slices. Acta Horticulturae,
1088, 599- 603.
Assawarachan, R. and Kalayanamitr, K. (2015). Mathematical models of sweet
basil (Ocimumbasilicum Linn.) during microwave drying. Acta Horticulturae,
1088, 511-614.
Assawarachan, R. and Kalayanamitr, K. (2015). Effect of drying methods on color
quality of sweet basil (Ocimumbasilicum Linn). Acta Horticulturae , 1088,
615-618.
Chimsook, T. and Assawarachan, R. (2017). Effect of drying methods on yield
and quality of the avocado oil. Key Engineering Materials, 735, 127-131.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). จลนพลศาสตรการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศของ
สาหรายเตา. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย, 19(1), 14-24.

122
ปองพล สุริยะกันธร นักรบ นาคประสมและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). การศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการอบแหงขมิ้นชันดวยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง. วารสาร Rajabhat
Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, 14 (2), 44-52.
ฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). จลนพลศาสตรการอบแหงอาหารและวัสดุชีวภาพ.
วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, 14
(2),13-22.
เนาวนิตย โพธิ์ศรี พิมลพรรณ คงบุตร เกียรติศักดิ์ อุตตมะติงและฤทธิชัย อัศวราชันย .
(2556). อิทธิพลของอุณหภูมิตอการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นและสีของใบสะระแหน
ในระหวางการอบแหงดวยลมรอน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ, 1(2), 103-114.
น้ําฝน ไชยลังกา นักรบ นาคประสมและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). การหาสภาวะที่
เหมาะสมของการอบแหงแครอทแผนโดยใชวิธีพื้นผิวตอบสนอง. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ, 1(2), 92-102.
น้ําฝน ไชยลังกา ปองพล สุริยะกันธรและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). การพัฒนาและปจจัย
ที่มีผลตอการละลายเนื้อ ไกแชเยือกแข็งดวยวิธีเทอรโมอะคูสติก. วารสารสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแหงประเทศไทย, 20 (1), 16-25.
ปองพล สุริยะกันธร ประพันธ จิโนและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). ผลกระทบของการเตรียม
ขั้นตนดวยการลวกและแบบจําลองการอบแหงเกกฮวย. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง
ประเทศไทย, 20 (2), 43-51.
สุรเชษฐ เขื่อนควบและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2557). แบบจําลองทางคณิตศาสตรการอบแหง
ของชาใบเตยหอม. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 43 (3/1), 409-412.
ปองพล สุริยะกันธรและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2557). อิทธิพลของอุณหภูมิและความหนา
ของชั้นวัสดุตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงทัศนศาสตรของดอกคาโมมายลอบแหง. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร, 43 (3/1), 441-444.
ประพันธ จิโนและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2558). จลนพลศาสตรการอบแหงใบกะเพราดวยคลื่น
ไมโครเวฟ. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย, 21 (1), 25-34.
น้ําฝน ไชยลังกาและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2558). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแหง
สาหรายเตาดวยลมรอนโดยใชวิธีพื้นผิวตอบสนอง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง
ประเทศไทย, 21 (2), 16-24.
ฤทธิชัย อัศวราชันย อุมาพร อุประและเสมอขวัญ ตันติกุล. (2559). จลนพลศาสตรการอบแหง
เนื้อลําไยสีทองดวยการใชอุณหภูมิแบบขั้นเดียวและอุณหภูมิแบบหลายขั้น. วารสาร
วิศวกรรมเกษตร, 22 (2), 30-40.
ฤทธิชัย อัศวราชันย. (2559). ผลของการใชความดันสูงในการทําลายจุลิทรียและสปอรของจุ
ลินทรียในอาหาร. วารสารวิศวกรรมเกษตร, 22 (2), 41-48.
ฤทธิชัย อัศวราชันย. (2559). การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง: การแปรรูปโดยไมใชความรอน
สําหรับอาหารเหลวดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 6(2), 40-50.

123
ฤทธิชัย อัศวราชันย. (2560). การแปรรูปอาหารดวยเทคโนโลยีสมัยใหม. วารสาร Rajabhat
Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, 18 (1), 10-18.
9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
วิกานดา แกวยอด รัชฎา แยมศรวลและฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรในการทํานายอัตราการถายเทมวลในระหวางการอบแหงเปลือกทับทิมแบบชั้น
บางดวยลมรอน. ใน การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2556, กรุงเทพฯ: โรงแรมวิน
เซอร สวีทส, น.23-30.
พิชิต สอนทุย วิโรจน ไขมุขเลิศฤทธิ์และฤทธิชัย อัศวราชันย. (2556). ผลกระทบของระดับ
คลื่นไมโครเวฟตอการเปลี่ยนแปลงสีของการอบแหงขมิ้นชัน. ใน การประชุมวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2
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วันที่ 2-4 เมษายน 2557, พระนครศรีอยุธยา:โรงแรมกรุงศรีริเวอร, น.235-241.
เอกลักษณ ไชยกันทา วิรายุ หนอแกว ดวงพร อมรเลิศพิศาล กัลย กัลยาณมิตรและฤทธิชัย
อัศวราชันย. (2557). แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการทํานายการเปลี่ยนแปลง
อัตราสวนความชื้นในระหวางการอบแหงของสาหรายเตา. ใน การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ประจําป 2557 วันที่ 2-4 เมษายน 2557, พระนครศรีอยุธยา:โรงแรมกรุงศรีริเวอร, น.542548.
Unhapipatpong, P., Arkanit, K., Upara, U., Tantikul, S. and Assavarachan, R.
(2015). Mathematical models of dried peeled longan fruit using single-stage
drying and multi-stage drying, In International Conference on
Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, August810, 2013 , Chiang Mai: Imperial Mae Ping Hotel, pp.442-453.
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
-
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1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

นายธีระพล เสนพันธุ
Mr.Theeraphol Senphan
ผูชวยศาสตราจารย
วิทยาศาสตร และแทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม50290
โทรศัพท : 053-875030
โทรสาร : 053-875039
E-mail Address : thee99_net@hotmail.com

2. ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณทิต

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป พ.ศ.
2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2553

หมายเหตุ เรียนหลักสูตรปริญญาเอกควบปริญญาโท

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
1) Food Chemistry
2) Food Processing Technology
3) Food Enzyme Technology
4) Functional Properties of Food Components

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2558-2559
2559-ปจจุบัน

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
-

ตําแหนง
ผูชวยวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารย
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6.
7.

ผลงานวิจัย (5ปยอนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Hamzeh, A., Benjakul, S. and Senphan, T. (2016). Comparative study on
antioxidant activity of hydrolysates from splendid liquid (Loligo formosana)
gelatin and protein isolate prepared using protease from
hepatopancreaseses of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei),
Journal of Food Science and Technology, 59(9), 3615-3623.
Patil, U., Benjakul, S., Prodpran, T., Senpan, T. and Cheetangdee, N. (2016).
Characteristics and quality of virgin coconut oil as influenced by maturity
stages. Carpathian Journal of Food Science and Technology, 8(4), 103115.
Sriket, C., Benjakul, S. and Senphan, T. (2017). Chemical compositions and
characteristic of sawai (Pangasianodon Hypophthalmus) meat, Journal of
Food Science and Technology, 9(2), 26-36.
Benjakul, S., Mad‐Ali, S., Senphan, T. and Sookchoo, P. (2017). Biocalcium
powder from precooked skipjack tuna bone: Production and its
characteristics. Journal of Food Biochemistry, 41(6), e12412,
http://doi.org/10.1111/jfbc.12412.
Patil, U., Benjakul, S., Prodpran, T., Senphan, T. and Cheetangdee, N. (2017). A
comparative study of the physicochemical properties and emulsion stability
of coconut milk at different maturity stages, Italian Journal of Food
Science, 29(1), 145-157.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
-

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
-

10 ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
.
Benjakul, S., Yarnpakdee, S., Senphan, T., Halldorsdottir, S. M. and Kristinsson, H.
G. (2014). Fish protein hydrolysates: production, bioactivities, and
applications. In Antioxidants and Functional Components in Aquatic Foods.
pp. 237-281. John Wiley & Sons. West Sussex.

127
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนง
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นายชนันทภัสร ราษฎรนิยม
Mr. Chananpat Rardniyom
อาจารย
รองคณบดี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053 875012
โทรสาร : 053875010
E-mail Address : rardniyom@gmail.com

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
วท.ม.

สาขาวิชา
Packaging Technology
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
เคมีอุตสาหกรรม

วท.บ.

ชื่อสถาบันการศึกษา
Victoria University,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป พ.ศ.
2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2538

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
1) การบรรจุอาหารแบบแอคทีฟ (Active packaging)
2) การบรรจุอาหารแบบอัจฉริยะ (Intelligent packaging)
3) การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร (Shelf-life evaluation)
4) การผลิตอาหารผงดวยวิธีการทําแหงแบบโฟม-แมท (Foam-mat drying)

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2540-ปจจุบัน
2539
2538

2545

ตําแหนง
อาจารย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
พนักงานเคานเตอรบริการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขาทาแพ จ.เชียงใหม
ผูชวยผูจัดการ ฝายผลิต บริษทั ไทยพอทเทอรี อินดัสทรี จํากัด
(ชะเลียงเซรามิก) อ.สารภี จ.เชียงใหม
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5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
-

6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
-

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
-

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
รัชฎา แยมศรวล รณชัย วังรัก วิกานดา แกวยอด ดวงพร อมรเลิศพิศาล ชนันท ราษฎรนิยม
และฤทธิชัย อัศวราชันย. (2557). การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟนอ
ลิก รวมในเปลือกทับทิมอบแหง. ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง
ประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2557 วันที่ 2-4
เมษายน 2557, พระนครศรีอยุธยา:โรงแรมกรุงศรีริเวอร, น.506-511.
รณชัย วังรัก รัชฎา แยมศรวล วิกานดา แกวยอด ดวงพร อมรเลิศพิศาล ชนันท ราษฎรนิยม
และฤทธิชัย อัศวราชันย. (2557). แบบจําลองทางคณิตศาสตรการอบแหงของเปลือก
ทับทิมอบแหงดวยลมรอน. ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2557 วันที่ 2-4 เมษายน
2557, พระนครศรีอยุธยา:โรงแรมกรุงศรีริเวอร, น.529-534.
ชุติกาญจน อิ่นแกว ธเนศ แกวกําเนิด ชนันทภัสร ราษฎรนิยมและกรผกา อรรคนิตย. (2558).
ผลของอัตราสวนของเนื้ออินทผลัมตอน้ําและสารกอใหเกิดโฟมตอคุณภาพการเกิดโฟม
สําหรับการทําแหงแบบโฟม-แมท. ใน การประชุมวิชาการ ประจําป 2558 วันที่ 8-9
ธันวาคม 2558, เชียงใหม: สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ,
น.231-241.
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10 ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
-
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1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนง
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒกิ ารศึกษา
Ph.D.
วท.บ.

นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
Miss Kanokwan Tandee
อาจารย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053 875030
โทรสาร : 053 878125
E-mail Address : ktandee@gmail.com

สาขาวิชา
Food Science
ชีววิทยา

หมายเหตุ เรียนหลักสูตรปริญญาเอกควบปริญญาโท

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
1) จุลชีววิทยาทางอาหาร
2) เทคโนโลยีชีวภาพ
3) การหมักอาหาร

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2551-2555
2556-ปจจุบัน

ชื่อสถาบันการศึกษา
University of Wisconsin-Madison,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป พ.ศ.
2555
2549

ตําแหนง
Research Assistant, Department of Food Science,
University of Wisconsin-Madison
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป
ยอนหลัง)
-

6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
-
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7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอ นหลัง)
Heneghan, A.F., Pierre, J.F., Tandee, K., Shanmuganayagam, D., Wang, X., Reed,
J.D., Steele, J.L., and Kudsk, K.A. (2013). Parenteral nutrition decreases
Paneth cell function and intestinal bactericidal activity while increasing
susceptibility to bacterial enteroinvasion. JPEN Journal of Parenteral and
Enteral Nutrition, 38(7), 817-824, http://doi:10.1177/0148607113497514.
Aktas, B., De Wolfe, T.J., Tandee, K., Safdar, N., Darien, B.J., and Steele, J.L.
(2015). The effect of Lactobacillus casei 32G on the mouse cecum
microbiota and innate immune response is dose and time dependent.
PLoS ONE, 10(12), e0145784 , http://doi:org/10.1371/journal.pone.0145784.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
Tandee, K., Phimphilai, S., Jaturonglumlert, S., Teerawutgulrag, A., Varith, J.,
Nuglor, S., and Phimphilai, K. (2015). Effect of ultraviolet radiation and
ultrasonication on the quality of red rice extract drink. Rajamangala
University of Technology Isan Journal Special Issue 1, 217-222.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
มิ่งขวัญ ทองกลาง กนกวรรณ ตาลดีและกรผกา อรรคนิตย. (2559). การดัดแปรแปงขาว
หอมมะลิและแปงขาวกลองหอมมะลิโดยวิธีเชื่อม. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 14 หัวขอ เกษตรและสุขภาพ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 , พิษณุโลก:
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, น.285-292.
ชีราวัฒน อภิธนัง กนกวรรณ ตาลดีและกรผกา อรรคนิตย. (2559). ผลของอุณหภูมิ
และเวลาในการใหความรอนตอคุณภาพทางเคมีของน้ํานอยหนาเครือ.ใน การประชุม
วิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 หัวขอ เกษตรและสุขภาพ วันที่ 1-3
พฤศจิกายน 2559, พิษณุโลก: คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม, น.293-298.

10.

ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
-
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เอกสารแนบ 6
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

133
เอกสารแนบ 7
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
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เอกสารแนบ 8
รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
สรุปการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ หอง PP17 อาคารโรงงานนํารอง มหาวิทยาลัยแมโจ
รายนามผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ พันธไชยศรี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุลักษณ เจียมวงษา (ตัวแทน)
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก
กรรมการ
4. อาจารย ดร.ธเนศ แกวกําเนิด
กรรมการ
5. นางสาวปยภรณ สุริยะ
กรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา ผลโภคกุล
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา แดงปรก (ตัวแทน) กรรมการและเลขานุการ
8. รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน หวังเจริญ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรผกา อรรคนิตย
10. ผูชวยศาสตราจารยอุมาพร อุประ
11. อาจารย ดร.ชนันทภัสร ราษฎรนิยม
12. อาจารย ดร.กนกวรรณ ตาลดี
13. อาจารย ดร.ธีระพล เสนพันธุ
เริ่มประชุม 9.00 น.
สรุปรายละเอียดในการวิพากษหลักสูตรดังนี้
1. ปรับแก หมวดที่ 1 ขอ 5.2 เพิ่มภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
(อยางนอยรอยละ 30)
2. ปรับแก หมวดที่ 1 ขอ 11.1 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร และขอ 11.2 ผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
3.
ปรับแก หมวดที่ 3 ขอ 3.1.3 รายวิชา มีรายละเอียดดังนี้
3.1 รายวิชาที่มีการปรับชื่อรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา ไดแก
รายวิชาที่ 1
เดิม
ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง
ใหม
ทอ 581 การบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
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รายวิชาที่ 2
เดิม
ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง
ใหม
ทอ 582 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รายวิชาที่ 3
เดิม
ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะหอาหารขั้นสูง
ใหม
ทอ 521 การวิเคราะหอาหารโดยเครื่องมือพิเศษ
รายวิชาที่ 4
เดิม
ทอ 510 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง
ใหม
ทอ 511 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหาร
รายวิชาที่ 5
เดิม
ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน
ใหม
ทอ 541 เทคโนโลยีของลิพิด
รายวิชาที่ 6
เดิม
ทอ 561 นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ใหม
ทอ 551 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารนวัตกรรม
รายวิชาที่ 7
เดิม
ทอ 596 หัวขอเฉพาะดานเทคโนโลยีทางอาหาร
ใหม
ทอ 596 หัวขอเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รายวิชาที่ 8
เดิม
ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยดานเทคโนโลยีทางอาหาร
ใหม
ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

136
3.2 ปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ไดแก ทอ 521 พิษวิทยาของอาหาร และ
ทอ 566
การเคลื่อนยายของสารเคมีจากวัสดุที่สัมผัสอาหาร
3.3 เพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1
ทอ 544 เทคโนโลยีของเอนไซม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซม การควบคุมการ
ผลิตและการทํางานของเอนไซม การผลิต การแยกและการทําเอนไซมใหบริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม
การใชประโยชนของเอนไซมในอุตสาหกรรมตางๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
รายวิชาที่ 2
ทอ 531 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟงกชัน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสํ า คั ญ ของอาหารฟงกชัน เทคนิคการสกัด การทําใหเขมขน และการทําแหง
สารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟงกชัน ผลของกระบวนการแปร
รู ป ต อกิ จ กรรมทางชี ว ภาพของส ว นผสมฟงกชัน ในอาหาร เทคนิคการเอนแคปซูเลชั่น และการ
ควบคุมการปลดปลอยสําหรับอาหารฟงกชัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
รายวิชาที่ 3
ทอ 583 การจัดการความปลอดภัยหวงโซอาหาร
3 (3-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การจัดการการผลิตวัตถุดิบ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป
และการจําหนาย เพื่อความปลอดภัยอาหาร ระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ ไดแก GAP, GMP,
HACCP และ ISO เปนตน รวมถึงการสุขาภิบาลอาหาร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
รายวิชาที่ 4
ทอ 532 เทคโนโลยีการผลิตสวนประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสกัดและการผลิตสวนประกอบอาหารจากแหลงธรรมชาติตางๆ การประยุกตใช
สวนประกอบอาหารในผลิตภัณฑอาหาร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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รายวิชาที่ 5
ทอ 552 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุและผูควบคุมน้ําหนักตัว
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการพั ฒนาผลิตภัณฑอาหาร บทบาทของอาหารตอผูสูงอายุและผูควบคุม
น้ําหนักตัว การประเมินภาวะโภชนาการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
รายวิชาที่ 6
ทอ 561 การใชประโยชนของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แหล ง และองค ป ระกอบของวั ส ดุ เศษเหลือ จากอุ ต สาหกรรมเกษตร การผลิ ต และ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือที่ผลิตโดยเทคโนโลยีตางๆ การประยุกตใชวัสดุ
เศษเหลือและผลิตภัณฑ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
ปดการประชุม 12.30 น.
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เอกสารแนบ 9
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173
เอกสารแนบ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

174

175
เอกสารแนบ 11
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสําหรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

176

177

178
เอกสารแนบ 12
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง เกณฑการสอบผานความรูภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

179

180
เอกสารแนบ 13
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอื่น และการเทียบโอนหนวยกิตของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

181

182

