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รายละเอยีดของหลักสตูร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสตูร   
 รหัสหลักสูตร:   60 5 1403 00 

ภาษาไทย :      หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ภาษาองักฤษ :  Master of Science Program in Food Science and Technology 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ภาษาไทย 
       ช่ือเตม็ :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
       ช่ือย่อ :      วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 2.2 ภาษาองักฤษ 
       ช่ือเตม็ :     Master of Science (Food Science and Technology) 
       ช่ือย่อ :      M.Sc. (Food Science and Technology) 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี)  

  ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร  
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 

5.  รูปแบบของหลักสตูร  
5.1 รูปแบบ  

ระดับปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้  

ใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา  
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ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เหน็ชอบหลักสตูร 
       หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก “หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2555” 

▪ ได้พิจารณาเหน็ชอบโดยสภาวิชาการในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2560 
เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 

▪ ได้รับอนุมัติ/ เหน็ชอบหลักสตูร จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม  
คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

▪ ก าหนดเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562  

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 

1) ผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ฝ่ายผลิต/
วางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุม/ประกนัคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายการตลาด  

2) นักวิจัย/นักการตลาด หรือท างานในระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก  ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กบัอุตสาหกรรมอาหารทั้งของภาครัฐและเอกชน 

3) ผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/นักวิจัย/นักวิชาการ/อาจารย์ ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรม
อาหารในด้านการศึกษาโภชนาการ  มาตรฐาน/ความปลอดภัย ระบบควบคุม/ประกันคุณภาพ ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน 

4) นักพัฒนาธุรกจิ/นักวิเคราะห์/อาชีพอื่นๆในอนาคตในกลุ่มธุรกจิสนิค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
กบัอุตสาหกรรมอาหาร
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  

ที่ 
เลขบตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั ปี พ.ศ. ที่จบ 

1 3 9201 
00570 xx x 

ผศ. ดร.  
สาโรจน์ รอดคนื 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (อตุสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
2542 

2 3 5401 
00378 xx x 

ผศ. ดร.  
พันธส์ริิ สทุธลิักษณ ์

Ph.D. (Bioresource 
Engineering) 
M.Sc. (Biosystem Science) 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

University of Tsukuba, 
Japan 
University of Tsukuba, 
Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2550 
 

2547 
 

2544 

3 3 4001 
00966 xx x 
 

อ.ดร.  
ณฏัยา คนซื่อ 
 

Ph.D. (Food Toxicology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 

University of Surrey, UK 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 
2545 

 
2541 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
-  ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเช่ือมโยงกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับบที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
-  สนับสนุนนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for 

the Future) 
-  สนับสนุนแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 
-  ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 
-  ตอบรับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกจิโลกในศตวรรษที่ 21 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
-  โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อรูปแบบการด ารงชีวิต การ

บริโภคอาหาร และการบริการต่างๆ 
-  สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน การเร่งผลิตพืชพลังงานทดแทน ก่อให้เกิดข้อจ ากัดด้านทรัพยากร

และมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร  ท าให้ต้องมีการคิดค้นกระบวนการผลิต และการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

-  แน้วโน้มความต้องการอาหารเพ่ือเสริมสขุภาพหรือป้องกนัโรคสงูขึ้น    
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-  แนวโน้มความต้องการอาหารที่มาจากธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สดุ  
-   อทิธพิลของเทคโนโลยีท าให้คุณลักษณะและพฤติกรรมของคนเปล่ียนแปลง 
-  แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคของโลก ให้ความสนใจกับการเลือกบริโภคอาหารที่มีความ

ปลอดภัย  
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิ          
ของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสตูร 
กลไกการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้เกิดความจ าเป็นในการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21  กอปรกับนโยบายประเทศไทย  4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยการวิจัยพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพ  สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะต่างๆ เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้กับสถานณการณ์
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของประเทศ อันจะน ามาซ่ึงการขับเคล่ือน
ประเทศสู่การพัฒนาในอนาคต  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555) ตามวงรอบประเมิน ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอกีด้วย 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 

การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการ
ต่อยอดงานวิจัยสู่สงัคมและพาณิชย์ 
 
13.  ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กบัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสตูรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสตูรอื่น 

ไม่มี 
 13.2  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสตูรอื่นต้องมาเรียน 

ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

1.1 ปรัชญา 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสตูรที่
มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วยความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมอาหารที่สอดคล้องกับ
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  

1.2 ความส าคัญ 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีแนวโน้ม

เติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี  ในปี 2559 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก และ
นับเป็นอนัดับที่ 3 ในเอเชียรองจากจีนและอนิเดีย  มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
7.0 แม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก แต่แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารในอนาคต กระแส
โลกาภิวัตน์ส่งผลให้อาหารในอนาคตมีรูปแบบที่เปล่ียนไป โดยจะมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต
ของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆมากขึ้ น ปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยร่วมกัน เป็นการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีทกัษะ ประสบการณ์ สามารถท างานได้จริง พร้อมกบัมีคุณลักษณะคนไทย 
4.0  และส่งเสริมให้ผลิตงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน เพ่ิมผลิตภาพ และ
เพ่ิมมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายอุตสาหกรรมไทย 4.0   เพ่ือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยได้เปรียบคู่แข่งทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานดังกล่าว  จ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการวิจัย
และพัฒนา สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าและผลิตภาพให้กับอุตสาหกรรมอาหาร  ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการ
เติบโต มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างต่อเน่ืองในตลาดโลก 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1.3.1 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารให้สามารถท างานวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

2) ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัย และ
พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารได้  

3) ผลิตบุคลากรที่สามารถท างานร่วมกันผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
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1.3.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Program Learning Outcomes)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งสร้างและ

พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในขั้นสูง ภายหลังส าเรจ็การศึกษา ผู้เรียนจะมี
ความรู้ความสามารถ ดังน้ี 

1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  

2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเร่ิม ค้นคว้า สังเคราะห์ และด าเนินงานวิจัยให้บรรลุผลส าเรจ็
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3) มีความสามารถทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารแนวคิด 
และผลงานวิจัย 

4) มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และภาวะผู้น า รับฟังความคิดเหน็และสามารถปรับตัว
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมกับมีจิตสาธารณะ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และความรู้สึก
ของผู้อื่น 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี้  
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึ กษ า  พ .ศ .  2558 
ระดบัปริญญาโท 

1. ติดต าม  ป ระ เมิ น  และป รับป รุ ง
หลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ (มคอ 7) 

1. เอกสารปรับปรงุหลักสตูร 
2. รายงานผลประเมนิหลักสตูร 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคอตุสาหกรรมอาหาร  

1. ตดิตาม ประเมินการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมอาหาร   

2. ส ารวจและประเมินประเมินความพึง
พ อ ใ จ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ 

 

1. รายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ 5 และ 6) 

2. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสตูร (มคอ 7) 

3. รายงานการประเมินความพึง
พอใจผู้ ใ ช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 
 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนว
ทางการจัด การเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่  21 ผ่ านการประชุม/
อบรม/สมัมนา/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. รายงานผลการจัดกจิกรรม 
 

4. จัดท าแผนพัฒนากจิกรรมหรือกล
ยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาให้
สามารถพัฒนานักศึกษาให้ได้
ตามผลการเรียนรู้ ที่ ค าดหวั ง 

1. ติดตาม ประเมิน การเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมอาหาร 

2. ส ารวจและประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้
บณัฑติของสถานประกอบการ 

1. รายงานของรายวิชา (มคอ 3) 
2. รายงานผลการด าเนนิงานของ

รายวิชา (มคอ 5 และ 6) 
3. รายงานผลการด าเนนิงานของ
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี้  
( Expected Program Learning 
Outcomes) 

 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนว
ทางการจัด การเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่  21 ผ่ านการประชุม/
อบรม/สมัมนา/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. จัดท าแผนพัฒนากจิกรรมหรือกลยุทธ์
การสอนในแต่ละรายวิชาให้สามารถ
พัฒนานักศึกษาให้ได้ตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสตูร (มคอ 7) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  

1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สปัดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่  เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธนัวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่  เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ปรับปรุงใหม่  
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 

ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 (จากคะแนนเตม็ 4.00) หรือเทยีบเทา่  ถ้ามีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
จากผู้บังคับบัญชา หรือได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 (จากคะแนนเตม็ 4.00) หรือเทยีบเทา่  ถ้ามีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
จากผู้บังคับบัญชา หรือได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

เกณฑ์การสอบคัดเลือกทั่วไป 
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การรับเข้าศึกษาอาจกระท าโดยวิธีการสอบคัดเลือก การคัดเลือก หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ 
คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบัณฑติประจ าส านักวิชา 

เกณฑ์การสอบคัดเลือกเฉพาะหลักสูตร 
ผู้สมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 ก 2 และแผน ข ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องแสดง

เอกสารคุณสมบัติ เฉพาะหลักสูตร และน าเสนอแนวคิดงานวิจัย (Research concept) ที่สนใจต่อ
คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ในวันสอบสมัภาษณ์ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และย่ืนเอกสารหลักฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับจากวันขึ้ น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาต่างชาติมีความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม อีกทั้งมี พ้ืน

ฐานความรู้และประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกัน ต้องใช้เวลาปรับตัว เรียนรู้ใน
สงัคมใหม่  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวในสังคม

ใหม่ได้ง่ายข้ึน พร้อมทั้งจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

ช้ันปีที่ 
จ านวนนักศกึษาในแต่ละปีการศกึษา/ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการศกึษา 
แผน ก 

แผน 
ข 

แผน ก 
แผน 
ข 

แผน ก 
แผน 
ข 

แผน ก 
แผน 
ข 

แผน ก 
แผน 
ข 

แบบ 
ก 1 

แบบ 
ก 2 

แบบ 
ก 1 

แบบ 
ก 2 

แบบ 
ก 1 

แบบ 
ก 2 

แบบ 
ก 1 

แบบ 
ก 2 

แบบ 
ก 

แบบ 
ก 2 

ช้ันปีที่ 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
ช้ันปีที่ 2 - - - 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
รวม 2 3 2 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 

จ านวนที่คาดว่า
จะส าเรจ็
การศกึษา 

- - - 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

รวมนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเรจ็การศกึษา 7 7 7 7 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร  1,368,000 1,436,400 1,508,220 1,583,631 1,662,813 

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า 1,368,000 1,436,400 1,508,220 1,583,631 1,662,813 

งบด าเนนิการ 276,865.55 249,650.94 257,140.46 264,854.68 272,800.32 

1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ  212,973.50 183,842.13 189,357.39 195,038.11 200,889.25 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการสอบ
ป้องกนัวิทยานิพนธ ์

64,491.00 66,425.73 68,418.50 70,471.06 72,585.19 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
สอบโครงร่าง 

34,486.00 34,486.00 34,486.00 34,486.00 34,486.00 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

51,550.00 53,096.50 54,689.40 56,330.08 58,019.98 

1.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
วิทยานิพนธ ์

59,386.50 61,168.10 63,003.14 64,893.23 66,840.03 

1.5ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

3,060.00 3,151.80 3,246.35 3,343.74 3,444.06 

2. ค่าสาธารณปูโภค 63,892.05 65,808.81 67,783.08 69,816.57 71,911.07 

งบลงทุน (ถ้าม)ี - - - - - 

หมวดครภุัณฑ ์ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 1,644,865.55 1,686,050.94 1,765,360.46 1,848,485.68 1,935,612.87 

2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต็ 

   อื่นๆ (ระบุ)………………. 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
การเทยีบโอนหน่วยกติ การเทยีบโอนรายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าส านักวิชา คณะกรรมการบัณฑติศึกษา และได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 
ตามล าดับ 
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3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร      36  หน่วยกติ 

3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร     36  หน่วยกติ 

3.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร     36  หน่วยกติ 

3.1.1.3 แผน ข  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร     36  หน่วยกติ 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1  

จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์   36  หน่วยกติ 
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 36  หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาบังคับ (ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ) 

3.1.2.2 แผน ก แบบ ก2 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร     36  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกติรายวิชาเรียน 24  หน่วยกติ 

1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาบังคับ    7  หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาเลือก  17  หน่วยกติ 

1. กลุ่มเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร  
2. กลุ่มกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
3. กลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารและการประกนัคุณภาพ 
4. กลุ่มความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร 
5. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  

3.1.2.3 แผน ข 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร     36  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกติรายวิชาเรียน 24  หน่วยกติ 

1) หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาบังคับ  7  หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาเลือก  23  หน่วยกติ 

1. กลุ่มเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร  
2. กลุ่มกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 

                               3. กลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารและการประกนัคุณภาพ 
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                               4. กลุ่มความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร 
                               5. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  

 
3.1.3 รายวิชา 

1)  ความหมายของจ านวนหน่วยกติ  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบัิติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)    
ตัวเลขหน้าวงเลบ็  หมายถึง จ านวนหน่วยกติ  
ตัวเลขในวงเลบ็ ตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสปัดาห์ 
ตัวเลขในวงเลบ็ ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเลบ็ ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงค้นคว้าด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 
ตัวอย่าง 3(2-3-5) คือ 3 หน่วยกติ บรรยาย 2 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ ปฏบัิติการ 3 ช่ัวโมง

ต่อสปัดาห์ ค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
2) ความหมายของรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาต่างๆ  ประกอบด้วยตัวเลข  7 ตัว   แยกเป็น 3 ชุด มีความหมายดังน้ี 

 
1. เลขรหัสชุดที่ 1  

ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัวแรก หมายถึงตัวเลขเฉพาะของแต่ละส านักวิชาและที่รายวิชา
น้ันสงักดั  

▪ เลข 2 ตัวแรก เป็นเลขเฉพาะของแต่ละส านักวิชา  
14 หมายถึง ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

▪ เลข 2 ตัวหลัง ระบุถึงสาขาวิชาภายในส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 01 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 02 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
 03 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 04 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร 
 05 หมายถึง กลุ่มวิชาประกนัคุณภาพอาหาร 
 06 หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

2. เลขรหัสชุดที่ 2 
  ประกอบด้วยตัวเลข 1 ตัว หมายถึง ระดับช้ันปีที่ควรจัดสอนรายวิชา 

 1 หมายถึง ช้ันปีที่ 1 
 2 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 

3 หมายถึง ช้ันปีที่ 3 
4 หมายถึง ช้ันปีที่ 4 

XXXX

1 2 3

XXXXXXX
X  XX
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7 หมายถึง ช้ันปีที่ 1 ในระดับบัณฑติศึกษา 
8 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 ในระดับบัณฑติศึกษา 

3. เลขรหัสชุดที่ 3 
ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัวสุดท้าย หมายถึง ตัวเลขล าดับที่ (Running number) ตามกลุ่ม

วิชาของส านักวิชา  
 

3.1.3.1 รายวิชาแผน ก แบบ ก 1  
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 36  หน่วยกติ 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1403798 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
36 หน่วยกติ 

2) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1403796 สมัมนา 1 

Seminar 1 
0 (1-0-2) 

1403896   สมัมนา 2 
Seminar 2 

0 (1-0-2) 

ก าหนดให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เรียนวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกติในหลักสูตร 
 

3.1.3.2 รายวิชาแผน ก แบบ ก 2  
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ 

2) หมวดวิชาบังคับ 7  หน่วยกติ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1401704 สถติขิั้นสงูและการวางแผนการทดลองทางด้านอตุสาหกรรมเกษตร 

Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry 
3 (3-0-6) 

1401703 ระเบยีบวิธวีิจัยทางด้านอตุสาหกรรมอาหาร 
Research Methodology for Food Industry 

2 (2-0-4) 

1403797 สมัมนา 1  
Seminar 1 

1 (1-0-2) 

1403897 สมัมนา 2   
Seminar 2 
 

1 (1-0-2) 

3) หมวดวิชาเลือก 17 หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต   

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1403799 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
 

 12(0-36-12) 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705212999&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204500&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204500&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204859&backto=home&nosection=1
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กลุ่ม 1 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1402720 วัตถุเจือปนอาหาร  

Food Additives 
3 (3-0-6) 

1402732 เคมขีองสารอาหารหลัก 
Chemistry of Food Macronutrients 

3 (2-3-5) 

1402813 เทคนิคการวเิคราะห์อาหารขั้นสงู  
Advanced Food Analytical Techniques 

3 (2-3-5) 

1402814 อาหารฟังกช์ันและโภชนเภสชั 
Functional Foods and Nutraceuticals  

3 (3-0-6) 

1402894 หัวข้อเฉพาะทางเคมอีาหารและการวิเคราะห์อาหาร 
Selected Topics in Food Chemistry and Food Analysis 

2 (2-0-4) 
 

1402815 เคมปีระยุกตข์องโปรตนีอาหาร 
Applied Food Proteins Chemistry 

3 (2-3-5) 

1402816 หน้าที่ของอาหารในระดบัโมเลกุล                                                                                          
Molecular Functions of Food  

    3 (2-3-5) 

1402817 การพัฒนาอาหารฟังกช์นั 
Development of Functional Food 

3 (2-3-5) 

1402733 การทดลองส าหรับหน้าที่ของอาหารในระดบัโมเลกุล  
Experimental for Molecular Functions of Food                                                                    

3 (2-3-5) 

1402895 หัวข้อเฉพาะทางหน้าที่ของอาหารในระดบัโมเลกุล                                                                       
Selected Topics in Molecular Functions of Food  

    2 (2-0-4) 

กลุ่ม 2 กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1404755 สมบตัทิางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชวีภาพ 

Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials 
3 (2-3-5) 

1404759 เทคโนโลยีการแปรรปูอาหารสมยัใหม่ 
Novel Food Processing Technologies 

3 (3-0-6) 

1404760 การท านายอายุการเกบ็รักษาของผลิตภัณฑอ์าหาร 
Shelf Life Prediction of Food Products 

3 (2-3-5) 

1404892 หัวข้อเฉพาะทางกระบวนการแปรรปูและวิศวกรรมอาหาร  
Selected Topics in Food Processing and Engineering 

2 (2-0-4) 

1402741 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
Principles in Food Science and Technology 

4 (4-0-8) 

1406870 การศึกษาดูงาน  
Industrial Visit 
 
 

0 (0-6-2) 

1404761 นวัตกรรมบรรจุภัณฑอ์าหาร 
Innovations in Food Packaging 

3 (2-3-5) 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209442&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209445&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213385&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
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กลุ่ม 3 การพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารและการประกนัคุณภาพ  
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1406751 การประเมนิคุณภาพทางประสาทสมัผสัส าหรับงานพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

Sensory Evaluation for Food Product Development 
3 (2-3-5) 

1406752  การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภณัฑอ์าหาร 
Experimental Design in Food Product Development 

3 (3-0-6) 

1406770 แนวโน้มผู้บริโภคและเทคโนโลยี     
Consumer Trends and Technology 

3 (3-0-6) 

1406768 ส่วนผสมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 
Ingredient in Food Product Design and Development  

3 (3-0-6) 

1403795 นวัตกรรมผลิตภัณฑอ์าหารขั้นสงู 
Advanced Food Product Innovation 

3 (2-3-5) 

1406863  การจัดการโซ่อปุทานและระบบโลจิสตกิสส์  าหรับอตุสาหกรรมเกษตร 
 Supply Chain and Logistics Management for Agro-Industry 

2 (2-0-4) 

1406769  การออกแบบการควบคุมคุณภาพในอตุสาหกรรมอาหาร 
 Quality Control Design in Food Industry 

2 (2-0-4) 

1406892  หัวข้อเฉพาะทางพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 
 Selected Topics in Food Product Development 

 2 (2-0-4) 

1406701           จริยธรรมนักวิจัย 
 Researcher Ethic 

2(2-0-4) 

กลุ่ม 4 ความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1402713 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสงู 

Advanced Food Microbiology 
3 (2-3-5) 

1402714 พิษวิทยาอาหาร 
Food Toxicology 

3 (3-0-6) 

1402764 การประเมนิความเสี่ยงทางจุลชวีวิทยาอาหาร  
Food Microbiological Risk Assessment  

3 (2-3-5) 

1402812 อณพิูษวิทยา  
Molecular Toxicology 

2 (2-0-4) 

1402896  หัวข้อเฉพาะทางความปลอดภัยอาหาร 
 Selected Topics in Food Safety 

2 (2-0-4) 

กลุ่ม 5 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1402762 จุลชีววิทยาทางอตุสาหกรรมอาหาร 

Food Industrial Microbiology 
 

3 (2-3-5) 

1403714 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
Food Biotechnology 

3 (3-0-6) 

1403718 เทคโนโลยีการหมกัอาหาร 3 (2-3-5) 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204530&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209443&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213404&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213380&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213381&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209441&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213401&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204519&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213382&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213382&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213383&backto=home&nosection=1
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รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
Food Fermentation Technology 

1403716 เทคโนโลยีเอนไซมท์างอาหาร 
Food Enzyme Technology 

3 (2-3-5) 

1403892 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
Selected Topics in Food Biotechnology 

2 (2-0-4) 

 
3.1.3.3 แผน ข 
          1) หมวดวิชาค้นคว้าอสิระ  6  หน่วยกติ 
 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1403898 ค้นคว้าอสิระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

Independent Study in Food Science and Technology                                                            
6 (0-18-18) 

 
 2) หมวดวิชาบังคับ  7 หน่วยกติ  
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ 
1401704 สถติขิั้นสงูและการวางแผนการทดลองทางด้านอตุสาหกรรมเกษตร 

Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry 
3 (3-0-6) 

1401703 ระเบยีบวิธวีิจัยทางด้านอตุสาหกรรมอาหาร 
Research Methodology for Food Industry 

2 (2-0-4) 

1403797 สมัมนา 1  
Seminar 1 

1 (1-0-2) 

1403897 สมัมนา 2   
Seminar 2 

1 (1-0-2) 

          3) หมวดวิชาเลือก  23 หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-5 เช่นเดียวกบัแผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกติ  

  

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213384&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204519&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705212999&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204500&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204500&backto=home&nosection=1
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3.1.4  แผนการศึกษา 
3.1.4.1  แผน ก แบบ ก 1 

 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ 
1403798 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
6 (0-18-6) 1403796 สมัมนา 1 

Seminar 1 
0 (1-0-2) 

    1403798 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

12 (0-36-12) 

รวมหน่วยกติ 6 รวมหน่วยกติ 12 
ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ 
1403798 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
12 (0-36-12) 1403798 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
6 (0-18-6) 

1403896 สมัมนา 2 
Seminar 2 

0 (1-0-2)    

รวมหน่วยกติ 12 รวมหน่วยกติ 6 
*ก าหนดให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 เรียนวิชา 1403796 สมัมนา 1 และ  1403896 สมัมนา 2 เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกติ   
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3.1.4.2  แผน ก แบบ ก 2 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ 
1401704 สถิติขั้นสงูและการวาง

แผนการทดลองทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร 
Advanced Statistics and 
Experimental Design for 
Agro-Industry 

3 (3-0-6) 1403799 วิทยานิพนธ ์
Thesis 
 

3 (0-9-3) 

1401703 ระเบียบวิธวีิจัยทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 
Research Methodology for 
Food Industry 

2 (2-0-4) 14xxxx วิชาชีพเลือก 3 
Major Elective 3 

3 (x-x-x) 

1403797 สมัมนา 1 
Seminar 1 

1 (1-0-2) 14xxxx วิชาชีพเลือก 4 
Major Elective 4 

3 (x-x-x) 

14xxxx วิชาชีพเลือก1 
Major Elective 1 

3 (x-x-x) 14xxxx วิชาชีพเลือก 5 
Major Elective 5 

3 (x-x-x) 

14xxxx วิชาชีพเลือก 2 
Major Elective 2 

3 (x-x-x) 14xxxx วิชาชีพเลือก 6 
Major Elective 6 

2 (x-x-x) 

รวมหน่วยกติ 12 รวมหน่วยกติ 14 
ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ 
1403799 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
6 (0-18-6) 1403799 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
3 (0-9-3) 

1403897 สมัมนา 2 
Seminar 2 

1 (1-0-2)    

รวมหน่วยกติ 7 รวมหน่วยกติ 3 
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3.1.4.3 แผน ข 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ 
1401704 สถิติขั้นสงูและการวาง

แผนการทดลองทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร 
Advanced Statistics and 
Experimental Design for 
Agro-Industry 

3 (3-0-6) 140xxxx วิชาชีพเลือก 3 
Major Elective 3 

3 (x-x-x) 

1401703 ระเบียบวิธวีิจัยทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 
Research Methodology for 
Food Industry 

2 (2-0-4) 140xxxx วิชาชีพเลือก 4 
Major Elective 4 

3 (x-x-x) 

1403797 สมัมนา 1 
Seminar 1 

1 (1-0-2) 140xxxx วิชาชีพเลือก 5 
Major Elective 5 

3 (x-x-x) 

140xxxx วิชาชีพเลือก1 
Major Elective 1 

3 (x-x-x) 140xxxx วิชาชีพเลือก 6 
Major Elective 6 

2 (x-x-x) 

140xxxx วิชาชีพเลือก 2 
Major Elective 2 

3 (x-x-x)    

รวมหน่วยกติ 12 รวมหน่วยกติ 11 
ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกติ 

1403897 สมัมนา 2 
Seminar 2 

1 (1-0-2) 1403898 ค้นคว้าอสิระทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
Independent Study in Food 
Science and Technology                  

6 (0-18-18) 

140xxxx วิชาชีพเลือก 7 
Major Elective 7 

3 (x-x-x)    

140xxxx วิชาชีพเลือก 8 
Major Elective 8 

3 (x-x-x)    

รวมหน่วยกติ 7 รวมหน่วยกติ 6 
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3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา 
3.1.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

รหัสรายวิชา ช่ือและค าอธบิายรายวิชา หน่วยกติ 
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 36   หน่วยกติ 
1403798 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
36 หน่วยกติ 

              ด าเนินงานวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความ
สนใจเฉพาะบุคคล ภายใต้การแนะน าและอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษา
แรกจนจบหลักสูตร น าเสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ใน
รูปแบบฉบับเตม็ของงานประชุมวิชาการ  และยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกล่ันกรอง 

               Intensive research on a food science and technology topic pertinent to 
individual interest under the supervision and approval of advisory committee from the first 
semester until the end of the program; research progress presentation every semester of the 
thesis enrollment; thesis defense; thesis submission; thesis or part of the thesis published 
in an academic conference proceedings and accepted for publication in an academic 
journal with peer review. 

 

2) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
1403796 สมัมนา 1 

Seminar 1 
0(1-0-2) 

 ศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เป็นที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาเกี่ยวข้อง น าเสนอ และส่งรายงาน 

Study and selection of currently interesting research issues in food science and 
technology or related area; oral presentation; report submission. 

 
1403896 สมัมนา 2 

Seminar 2 
0(1-0-2) 

 ค้นคว้าเอกสาร อภิปรายผล น าเสนอและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ 
Literature search, discussion and thesis progress presentation. 
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3.1.5.2 แผน ก แบบ ก2  
 

รหัสรายวิชา ช่ือและค าอธบิายรายวิชา หน่วยกติ 
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์   12  หน่วยกติ 
1403799 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 (0-36-12) 

              ด าเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความสนใจเฉพาะ
บุคคล ภายใต้การแนะน าและอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอรายงานความก้าวหน้าทุก
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับเตม็ของงานประชุมวิชาการ หรือยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง  

             Research on a food science and technology topic pertinent to individual interest 
under the supervision and approval of advisory committee; research progress presentation 
every semester of the thesis enrollment; thesis defense; thesis submission; thesis or part of 
the thesis published in an academic conference proceeding or accepted for publication in 
an academic journal with peer review. 

  

2) หมวดวิชาบังคับ  7  หน่วยกติ 
1401704 สถิติขั้นสูงและการวางแผนการทดลองทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร  

Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry 
3 (3-0-6) 

 หลักการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านอุตสาหกรรม
เกษตร การออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มในบลอคสมบูรณ์ แฟกทอเรียล  แฟกทอ
เรียลแบบบางส่วน  จัตุรัสลาติน สปลิทพลอท บลอ็กไม่สมบูรณ์แบบสมดุล การวิเคราะห์ทาง
สถิติขั้นสูง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุนาม การวิเคราะห์การถดถอยชนิดตัวแปร
ไม่ต่อเน่ือง การวิเคราะห์พหุตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์จัดกลุ่ม 

Principles of experimental design and statistical analysis for Agro-Industry; 
techniques in experimental design including completely randomized design (CRD), 
randomized complete block design (RCBD), factorial design, fractional factorial design, 
Latin square design, split plot design, and balance incomplete block design (BIB); 
multiple linear regression, discrete model regression, multivariate analysis, principal 
component analysis, and cluster analysis. 

 
 
 
 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204519&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705212999&backto=home&nosection=1
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1401703 ระเบียบวิธวิีจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

Research Methodology for Food Industry 
2 (2-0-4) 

 หลักการและวิธีการในการจัดท าโครงการด้านอุตสาหกรรมอาหาร จริยธรรมในการ
วิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการวิจัย กระบวนการและเทคนิคการวิจัย การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนรายงานและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ประมวลและวิเคราะห์นวัตกรรมและความก้าวหน้า
ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร การน าเสนอและส่งรายงาน 

Concepts and approaches for research project for food industry; research ethics; 
planning and management of the research project; research process and techniques; 
proposal development; data collection, analysis and assessment; intellectual property 
management; report and article writing for publication; technology transfer to 
manufacturers; review and evaluate innovation and advance for food industry; presentation 
and report submission. 

 
1403797 สมัมนา 1 

Seminar 1 
1 (1-0-2) 

 ศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เป็นที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาเกี่ยวข้อง น าเสนอ และส่งรายงาน 

Study and selection of currently interesting research issues in food science and 
technology or related area; oral presentation; report submission. 

 
1403897 สมัมนา 2 

Seminar 2 
1 (1-0-2) 

              ค้นคว้าเอกสาร อภิปรายผล น าเสนอและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ 
Literature search, discussion and presentation progress of thesis. 
 

3) หมวดวิชาเลือก   17  หน่วยกติ 
กลุ่ม 1 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 

Food Chemistry and Food Analysis 
1402720 วัตถุเจือปนอาหาร 

Food Additives 
3 (3-0-6) 

 บทบาท หน้าที่ และการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ วัตถุเจือปนจาก
ธรรมชาติ สารทดแทนสารอาหาร การวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัย มาตรฐานและ

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204500&backto=home&nosection=1
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร 

Role, function and uses of different food additives; natural additives; nutrient 
substituents; analysis and assessment of safety; standards and regulations of additives. 

 
1402732 เคมีของสารอาหารหลัก 

Chemistry of Food Macronutrients 
3 (2-3-5) 

 องค์ประกอบ  โครงสร้าง ปฏิกิริยาและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต  
และไขมันในอาหาร  เทคนิคการวิเคราะห์ การแยก การช้ีบ่ง การบ่งปริมาณของสารเหล่าน้ี 
กลไกของผลกระทบจากการแปรรูปและสภาพเกบ็รักษาต่อสมบัติของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
และไขมัน การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของอาหาร บทบาทของปฏิสัมพันธ์น้ันต่อ
เสถียรภาพของอาหาร เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

Composition, structures, reactions and functional properties of proteins, 
carbohydrates and lipids in food systems; analytical techniques, isolating, identifying, 
quantifying of these compositions; mechanisms of the effect of processing and storage 
conditions on the properties of proteins, carbohydrates and lipids; interactions among 
these components in foods; roles on interactions on food stabilization; related current 
technology. 

 
1402813 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสงู 

Advanced Food Analytical Techniques 
3 (2-3-5) 

 ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์อาหารข้ันสูงโดยเทคนิคการวิเคราะห์ที่ทนัสมัย  การ
วัดทางเคมีไฟฟ้า หัววัดชีวภาพ สเปกโทรโฟโทเมทรี ฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด เนียร์
อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโทเมทรี ฟลูออโรเมทรี อะตอมมิกสเปกโทร
เมทรี  อินดักทพีลีคัพเพิลพลาสมา  แมสสเปกโทรเมทรี  โครมาโทกราฟี ลิควิดโครมาโทกราฟี 
แกส๊โครมาโทกราฟี ไฮฟีเนทเทคนิค คอมพรีเฮนซีฟโครมาโทกราฟี เทคนิคเคร่ืองมือวิเคราะห์
ในปัจจุบันและแนวโน้ม 

Theory and advanced concept of food analysis by modern analytical techniques; 
electrochemistry; biosensor; spectrophotometry, Fourier transform infrared, near infrared, 
UV-visible, atomic spectrophotometry, inductively couple plasma; mass spectrometry; 
chromatography, liquid chromatography,  gas chromatography; hyphenated techniques;  
comprehensive chromatography, recent and trends of modern analytical techniques.  

  
1402814 อาหารฟังกชั์นและโภชนเภสัช 

Functional Foods and Nutraceuticals 
3 (3-0-6) 
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 ความหมายและประเภทของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช แหล่งและประโยชน์ต่อ

สุขภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัดและการแยกโภชนเภสัช ผลของกระบวนการต่อ
ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารประกอบฟังก์ชันและโภชนเภสัชในอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
รักษาสภาพการท างานในอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของอาหาร ฟังก์ชัน 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช การบังคับใช้ของกฎหมาย
ของอาหารฟังกชั์นและโภชนเภสชั 

Definition and classification of functional foods and nutraceuticals; sources, and 
health benefits of bioactive components; nutraceutical extraction and isolation; impact of 
processing on the bioavailability of functional and nutraceutical ingredients in foods; novel 
technology to retain activity in the food; development and marketing of functional foods; 
efficacy and safety of functional foods and nutraceuticals; functional foods and 
nutraceuticals regulations. 

 
1402894 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 

Selected Topics in Food Chemistry and Food Analysis 
2 (2-0-4) 

 ประมวล และวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 
น าเสนอและส่งรายงาน 

Review and evaluate critical current issues in food chemistry and food analysis; 
presentation and report submission. 

 
1402815 เคมีประยุกต์ของโปรตีนอาหาร 

Applied Food Proteins Chemistry 
3 (2-3-5) 

 โปรตีนอาหาร กรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีน การเปล่ียนแปลงของโปรตีน
เน่ืองจากกระบวนการทางกายภาพ เคมี และการแปรรูป สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนอาหาร   
เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนอาหาร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากโปรตีนและเปปไทด์ 
มุมมองด้านเภสชัโภชนศาสตร์ของโปรตีนอาหาร 

Introduction to food proteins; amino acids, peptides, and proteins; physical, 
chemical and processing-induced changes in proteins; functional properties of food 
proteins; biologically active peptides from food proteins; protein and peptide-based 
antioxidants; nutraceutical aspects of food proteins. 

 
1402816 หน้าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล                                                                                           

Molecular Functions of Food 
3(2-3-5) 

               สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารแหล่งต่างๆ โภชนาการระดับโมเลกุล พฤติกรรม
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การบริโภคและการท างานของระบบภมูิคุ้มกนั กลไกของระบบภมูิคุ้มกนัในระดับโมเลกุล ระบบ
ภมิูคุ้มกันของล าไส้และการป้องกนัของร่างกาย ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารต่อการ
เปล่ียนแปลงของระบบภมิูคุ้มกัน ผลขององค์ประกอบของอาหารต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ปฏสิัมพันธ์ระหว่างอาหารและระบบชีวภาพ ผลขององค์ประกอบอาหารต่อการ
ต้านโรคอ้วน การต้านความชรา การต้านการแพ้ และอื่นๆ การแพ้อาหาร โภชนพันธุศาสตร์ 
สถานการณ์ปัจจุบันและประเดน็เกี่ยวกบัอาหาร 
             Bioactive compounds from food sources; molecular nutrition; dietary habits and 
immune function; molecular mechanisms of immune system; gut immunity and host 
defense; immunomodulatory effects of dietary bioactive compounds; effect of food 
components on life style-related diseases; interaction between food and biological 
system; effect of food components on anti-obestic, anti-aging, anti-allergic, etc.; food 
allergy; nutrigenomics; current status and issue of food. 
 

1402817 การพัฒนาอาหารฟังกชั์น                                                                                                     
Development of Functional Food 

 3(2-3-5) 

             สาระสังเขปของอาหารฟังก์ชัน อาหารฟังก์ชันจากโปรตีน เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โพลิฟีนอล โพรไบโอติก เมแทบอลิคจากจุลินทรีย์และปฏกิิริยาของเอนไซม์ บทบาทของ
อาหารฟังก์ชันต่อการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต อาหารเป็นพิษ ความ
ผิดปกติจากการติดเช้ือ ความชรา อาการแพ้ การเปล่ียนแปลงของโมเลกุลและการเปล่ียนแปลง
หน้าที่ของระบบภมิูคุ้มกนั 
             Overview of functional foods; functional food from proteins, peptides, 
carbohydrates, lipids, polyphenols, probiotics, microbial metabolic, and enzymatic 
reactions; role of functional foods to prevent life-style related diseases, food poisoning, 
infectious disorder, aging, allergic symptoms, molecular alteration and modulate immune 
functions. 
 

1402733 การทดลองส าหรับหน้าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล  
Experimental for Molecular Functions of Food 

3(2-3-5) 

 การแยก การท าให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์โปรตีน เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรตและ
ไขมัน การแยก การเพาะเล้ียงและการจ าแนกแบคทีเรียสร้างกรดแลกติค การเพาะเล้ียงเซลล์
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม การวิเคราะห์เชิงปริมาณของอิมมูโนโกบูลลินโดยเทคนิค ELISA การ
เตรียมสารสกัดจากอาหาร การฝึกอบรมการใช้สัตว์ในการทดลอง การแยกและการเพาะเล้ียง
เซลล์เมด็เลือดขาว 

Isolation, purification, and analysis for protein, peptide, carbohydrate and lipid; 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
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isolation, culture and identification of lactic acid bacteria; culture of mammalian cells; 
quantitative analysis of immunoglobulin by ELISA; preparation of extracts from food; 
training of animal experiments; isolation and culture of lymphocytes. 

 
1402895   หัวข้อเฉพาะทางหน้าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล         

Selected Topic in Molecular Functions of Food                                                               
2(2-0-4) 

 ประมวล และวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางหน้าที่ในระดับโมเลกุลของอาหาร 
น าเสนอ อภิปราย และส่งรายงาน    

Review and evaluate critical current issues in molecular functions of food; 
presentation, discussion and report submission.       

 
กลุ่ม 2 กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 

Food Processing and Food Engineering  
1402741 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

Principles in Food Science and Technology 
4 (4-0-8) 

 บทน า หลักการทางเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และ
กระบวนการแปรรูป พ้ืนฐานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กรณีศึกษา 

Introduction; principles in food chemistry, food microbiology, food engineering 
and food processing; related issues in food science and technology; case studies. 

 
1404759  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่  

 Novel Food Processing Technologies 
3 (3-0-6) 

 หลักการแปรรูปอาหารที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนการแปรรูปแบบใช้
ความร้อน เช่น โอห์มมิก การใช้คล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟ และเทคโนโลยีการอัดพอง กระบวนการ
แปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน เช่น กระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูง พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง 
ล าแสงอิเลค็ตรอน วิธอีอสโมซีส การแยกด้วยเย่ือแผ่น การสกัดด้วยของเหลวย่ิงยวด ระบบการ
ผลิตแบบปลอดเช้ือ ผลของกระบวนการแปรรูปต่อสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

Principles of recently developed food processing, including thermal processes 
e.g. ohmic heating, radio frequency, microwave, extrusion technology; non-thermal 
processes e.g. high pressure processing, pulse electrical fields, electron beam, osmotic 
treatment, membrane separation, supercritical fluid extraction, aseptic system; effect of 
processing on product properties and qualities. 

 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209445&backto=home&nosection=1
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1404755 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 

Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials 
3 (2-3-5) 

 ความส าคัญของสมบัติของวัสดุ สมบัติทางเรขาคณิต สมบัติทางเน้ือสัมผัสและการ
ไหล สมบัติทางความร้อน การเปล่ียนวัฏภาค สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหลก็ไฟฟ้า สมบัติ
พ้ืนผิว สมบัติทางแสง 

Importance of material properties; geometric properties; textural and rheological 
properties; thermal properties; phase transition; electrical properties; electromagnetic 
properties; surface properties; optical properties. 

 
1404760 การท านายอายุการเกบ็รักษาของผลิตภัณฑอ์าหาร 

Shelf Life Prediction of Food Products 
3 (2-3-5) 

 คุณภาพของอาหารและความคงตัวของอายุผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพ ปัจจัยที่มี
ผลต่ออายุการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  ทฤษฎีการแพร่ของอนุภาค   บทบาทของแอคติวิตี
ของน า้ เทคนิคการเร่งการทดสอบอายุการเกบ็รักษาอาหาร สมบัติการดูดและการคายความช้ืน
ของผลิตภัณฑ ์จลนศาสตร์ของปฏกิิริยาต่างๆที่เกดิข้ึนในอาหาร การทดสอบและการท านายอายุ
การเกบ็รักษาผลิตภัณฑด้์วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

Quality of food and shelf-life stability; quality tests; factors affecting shelf life 
of food products; diffusion theory of particles; role of water activity and accelerated food 
shelf life testing techniques; sorption isotherm; reaction kinetics occurring in foods; 
testing and prediction of product shelf life using mathematical models. 

 
1404892
  

หัวข้อเฉพาะทางกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
Selected Topics in Food Processing and Engineering 

2 (2-0-4) 

 ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรม
อาหาร น าเสนอและส่งรายงาน 

Review and evaluate critical current issues in food process and engineering; 
presentation and report submission.     

          
1406870 การศึกษาดูงาน 

Industrial Visit 
0 (0-6-2) 

 การทศันศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร น าเสนอและส่งรายงาน 

Field trips to food industries, research institutes or agro-industry related 
agencies; oral presentation; report submission. 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213385&backto=home&nosection=1
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1404761 นวัตกรรมบรรจุภัณฑอ์าหาร 

Innovations in Food Packaging  
3 (2-3-5) 

 เทคนิคสมัยใหม่ในบรรจุภัณฑ์อาหาร การถ่ายโอนมวลสารและแก๊สผ่านวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ คุณภาพของอาหารในภาชนะบรรจุ การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ สารเคลือบและฟิล์มบริโภคและย่อยสลายได้ ทิศทางของเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑส์มัยใหม่ทางการค้า 

New technologies in food packaging; mass transfer of gas and solute through 
packaging materials; quality of packed foods; active packaging research and development; 
smart packaging technologies; edible and biodegradable coating and films; commercial 
aspects of new packaging technologies. 

 
กลุ่ม 3 การพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารและการประกนัคุณภาพ 

Food Product Development and Quality Assurance 
1406751 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร            
Sensory Evaluation for Food Product Development  

3 (2-3- 5) 

 สาระสังเขปของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประยุกต์ใช้การประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสขั้นสูง การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบเชิงพรรณนาและการทดสอบการ
ยอมรับ และกรณีศึกษา 
             Overview sensory evaluation; application of sensory evaluation for food product 
development; advanced sensory method; discriminative test; descriptive test and affective 
test and case studies. 
 

1406752 การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 
Experimental Design in Food Product Development 

3 (3-0-6) 

 การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การออกแบบการทดลองแบบ Plackett and 
Burman การออกแบบการทดลองแบบผสม เทคนิคการหาจุดที่เหมาะสม โปรแกรมเชิงเส้นตรง 
การออกแบบการทดลองแบบ EVOP การวิเคราะห์พ้ืนผิวตอบสนอง  กรณีศึกษา  

Data preparation; Plackett and Burman Design, Mixture design, Optimization 
technique, Linear programming, EVOP design, Response Surface Methodology; case 
studies. 

 
 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204530&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209443&backto=home&nosection=1
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1406769    การออกแบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

Quality Control Design in Food Industry 
2 (2-0-4) 

 สาระสังเขปของคุณภาพอาหาร แนวคิดของระบบการจัดการคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ การออกแบบคุณภาพ นโยบายคุณภาพและกลยุทธท์างธุรกจิ การตรวจติดตามคุณภาพ 
และต้นทุนคุณภาพ รูปแบบของการควบคุมคุณภาพและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร 
แนวโน้มการควบคุมคุณภาพอาหาร 

Overview of food quality, concepts of quality management systems; quality 
control; quality design; quality policy and business strategy; quality audit; quality cost, 
patterns of quality control and management in food industry, trends in food quality 
control. 

 
1406770 แนวโน้มผู้บริโภคและเทคโนโลยี     

Consumer Trends and Technology 
3 (3-0-6) 

 หลักของวิทยาศาสตร์ผู้บริโภค รูปแบบทางพฤติกรรมของผู้บริโภค การรับรู้ การ
เรียนรู้ ความทรงจ า แรงจูงใจ ทัศนคติของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและ
อทิธิพลของกลุ่ม ผลของรายได้ สถานะทางสังคม วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมต่อการบริโภค 
วิธีการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และ
ผสมผสาน ส าหรับการออกแบบและวางแผนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้แบบสอบถาม การ
ออกแบบการศึกษาผู้บริโภค กรณีศึกษาส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

 Principles of consumer science; consumer behavioral models; consumer 
perception, learning, memory, motivation, and attitude; consumer decision making 
process and group influence; effect of income, social class, subculture and culture on 
consumption; methods of data collection; application of qualitative, quantitative and 
mixed method for designing and planning of consumer data collection; use of consumer 
questionnaires; consumer study design; case study for food industry. 

 
1406768 ส่วนผสมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 

Ingredient in Food Product Design and Development 
3 (3-0-6) 

 สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสมหลักและส่วนผสมรองในอาหาร การเปล่ียนแปลง
สมบัติของส่วนผสมในอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูป การเลือกส่วนผสมให้เหมาะกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่  

Properties and functions of major and minor ingredients; changes of ingredient 
properties in food during processing; selection of suitable ingredients for new product 
development. 
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1403795 นวัตกรรมผลิตภัณฑอ์าหารขั้นสงู 

Advanced Food Product Innovation 
3 (2-3-5) 

 แนวคิดผู้บริโภคต่อการริเร่ิมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบบเร่งด่วน เคร่ืองมือใหม่ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กลยุทธ์การออกแบบ
ที่เหมาะสม การหาจุดที่เหมาะสมของการออกแบบผลิตภัณฑอ์าหารใหม่ การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร การวางแผนธุรกจิ 

Consumer concept for food product development; accelerating food product 
design and development; new tools for food product development; appropriate design 
strategy; optimizing new food product design, design quality in food product development 
process; business plan. 

 
1406892 หัวข้อเฉพาะทางพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 

Selected Topics in Food Product Development 
2 (2-0-4) 

 ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร น าเสนอและส่ง
รายงาน 
            Review and evaluate critical current issues in food product development; 
presentation and report submission.   
            

1406863 การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกสส์ าหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Supply Chain and Logistics Management for Agro-Industry 

2 (2-0-4) 

 การจ าแนกประเภทโซ่อุปทานและเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทานและการ
วางแผน การจัดการระบบโลจิสติกส์ ความสัมพันธร์ะหว่างระบบโลจิสติกส์และขอบเขตของการ
จัดการโซ่อุปทาน และกลยุทธโ์ซ่อุปทานและระบบโลจิสติกสใ์นอุตสาหกรรมเกษตร 

Supply chain concepts of agricultural materials and products; classification of 
supply chains and networks, supply chain network design and planning, logistics 
management; the relationship between logistics and supply chain management scope, 
supply chain and logistics strategies in agro-industry. 

 
1406701                จริยธรรมนักวิจัย                                                                                                           

Researcher Ethic  
2(2-0-4) 

 สาระสังเขปของจริยธรรมการวิจัย การประพฤติมิชอบทางการวิจัย ประเดน็หลักใน
จริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อมูลเทจ็ การปลอมแปลงข้อมูล การคัดลอก
ผลงาน ผลประโยชน์ทบัซ้อน การจัดการข้อมูล ความรับผิดชอบของนักวิจัยและพ่ีเล้ียง งานวิจัย
ภายใต้ความร่วมมือ สิทธิ์ของผู้นิพนธ์และการเผยแพร่ การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน การวิจัยใน

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213404&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
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สตัว์ การวิจัยในมนุษย์ 

 Overview of research ethic; research misconduct; main ethical issues in 
scientific research; data fabrication; data falsification; plagiarism; conflicts of interest; 
data management; mentor and trainee responsibilities; collaborative  research; authorship 
and publication; peer review; animal experiment; human experiment. 

 
กลุ่ม 4 ความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร 

Food Safety and Food Microbiology 
 

1402713 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสงู  
Advanced Food Microbiology 

3 (2-3-5) 

 การวิเคราะห์ และตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธี
ดั้งเดิมและวิธีรวดเร็ว กลไก และการสังเคราะห์สารที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย
เช้ือจุลินทรีย์ เช่น สารสี สารให้กล่ินรส พอลีแซคคาไรด์ วิตามิน กรดอะมิโน โพรไบโอติกและ
สารควบคุมสิ่งมีชีวิต รวมถึงการน าเช้ือจุลินทรีย์ไปใช้ในการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของ
อาหาร 
              Analysis and inspection of microorganisms in food products by conventional 
and rapid methods; mechanism and synthesis of useful compounds, produced by 
microorganisms, in food industry i.e. colors, flavors, polysaccharides, vitamins, amino 
acids, probiotic and biocontrol agents, including the use of microorganisms in monitoring 
of food quality control. 
 

1402714 พิษวิทยาอาหาร 
Food Toxicology 

3 (3-0-6) 

 ภาพรวมของพิษวิทยาอาหาร คุณสมบัติทางเคมีของสารพิษในอาหารและในห่วงโซ่
อาหารของมนุษย์ เช่น วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารพิษจากเช้ือราและยาฆ่าแมลง 
เป็นต้น การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพและการก าจัดสารพิษ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย 
การป้องกันความเป็นพิษ ความปลอดภัยของอาหารตลอดข้ันตอนการผลิต เช่น การเกบ็เกี่ยว 
การแปรรูป การเกบ็รักษาและการบริโภค วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกบัพิษวิทยาอาหาร 

Overview of food toxicology; chemical properties of toxicants in food and 
human food chain such as food additives, natural products, mycotoxins and pesticides; 
biotransformation and elimination of toxicants; target organ toxicity; prevention of 
toxicity; safety of food throughout food production such as harvesting, processing, storage 
and consumption; current issues in food toxicology. 

 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213380&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213381&backto=home&nosection=1
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1402764 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอาหาร 

Food Microbiological Risk Assessment 
3 (2-3-5) 

 ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการคาดคะเนโอกาสและความรุนแรงที่อาจ
เกิดขึ้ นทางจุลชีววิทยาอาหาร ใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 
เข้าใจถึงองค์ประกอบของการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง กรณีศึกษาจากข้อมูลการระบาด ออกแบบ พัฒนา สร้าง
แบบจ าลอง และน ากระบวนการประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอาหารไปประยุกต์ใช้ 

Comprehensive overview of food microbiological risk assessment as 
management tool for safety consumption; understanding three components, risk 
assessment, risk management, risk communication; case study from outbreak data; design, 
development, creating model and implementation of food microbiological risk assessment. 

 
1402812 อณพิูษวิทยา 

Molecular Toxicology 
2 (2-0-4) 

 แหล่งที่มาและการสัมผัสกับสารพิษ การดูดซับ การกระจาย เมแทบอลิซึม และการ
ขับถ่ายสารพิษ ผลของสารพิษต่อสิ่งมีชีวิตและการก าจัดความเป็นพิษ การก่อตัวของสารเม
แทบอไลท์ที่ ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ปฏิสัมพันธ์ของสารเคมีกับดีเอน็เอและโปรตีน การ
เหน่ียวน าให้เกดิการกลายพันธุแ์ละโรคมะเรง็ ผลของพันธุกรรมต่อเมแทบอลิซึมของสารพิษ 

Source and route of exposure to toxicants; adsorption, distribution, metabolism 
and excretion of toxicants; effect of toxicants on organisms and detoxification; formation 
of reactive metabolites; interactions of chemicals with DNA and proteins; induction of 
mutations and cancer genetic effects related to toxicant metabolism. 

 
1402896 หัวข้อเฉพาะทางความปลอดภัยอาหาร 

Selected Topics in Food Safety 
2 (2-0-4) 

 ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางความปลอดภัยอาหาร น าเสนอและส่ง
รายงาน 

Review and evaluate critical current issues in food safety; presentation and 
report submission.           

      
กลุ่ม 5 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

Food Biotechnology 
 

1402762 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร  
Food Industrial Microbiology 

3 (2-3-5) 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209441&backto=home&nosection=1
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https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213359&backto=home&nosection=1
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รหัสรายวิชา ช่ือและค าอธบิายรายวิชา หน่วยกติ 
 ชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญและผลผลิตของ

เช้ือจุลินทรีย์  นวัตกรรมกระบวนการหมัก การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีและพันธุศาสตร์ใน
การเพ่ิมผลผลิตในด้านอุตสาหกรรม การปรับปรุงพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การขยายก าลังการผลิต 
              Type of industrial microorganisms; factors affecting microbial growth and 
yield; innovation of fermentation process; applications of biochemistry and genetics to 
increase industrial yield; improvement and selection of strain; utilization of 
microorganisms in food industry; scale up. 
 

1403714 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
Food Biotechnology 

3 (3-0-6) 

 ความหมาย และการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร กระบวนการหมักอาหาร พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสมัยใหม่ เกี่ยวกับ
การผลิตเอนไซม์ วิตามิน โปรตีน และส่วนผสมในการผลิตอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพด้านการ
วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และจุลินทรีย์ในอาหาร  

Definition of biotechnology and its developments in food science and 
technology; food fermentation; genetic engineering; novel food biotechnology relating to 
enzymes, vitamins, proteins and food ingredients production; biotechnology in food 
chemical and microbiological quality analysis.     

 
1403718 เทคโนโลยีการหมักอาหาร 

Food Fermentation Technology 
3 (2-3-5) 

 กระบวนการหมักอาหาร  การออกแบบถังหมักและอุปกรณ์  หัวเช้ือจุลินทรีย์ 
จลนพลศาสตร์และการเจริญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักอาหาร  กลไกทาง
ชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เมแทบอไลท์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการควบคุม ความ
ปลอดภัยในกระบวนการหมักอาหาร การคัดแยก การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพ่ือใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

Food fermentation process; fermenter and apparatus design; inoculum, kinetics 
and microbial growth in food fermentation process; biochemical mechanisms relating to 
metabolites synthesis, factors and control; safety in food fermentation processes, microbial 
isolation and strain improvement for industrial food fermentation.     

       
1403716 เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร 

Food Enzyme Technology 
3 (2-3-5) 

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213382&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213383&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213384&backto=home&nosection=1
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รหัสรายวิชา ช่ือและค าอธบิายรายวิชา หน่วยกติ 
 การจัดจ าแนกชนิดของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การผลิตและการ

ดัดแปลงเอนไซม์ เอนไซม์ในกระบวนการย่อยสลาย เอนไซม์ที่ส่งเสริมกระบวนการแปรรูป
อาหาร การใช้เอนไซม์เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์อาหาร การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม
อาหาร 

Enzyme classification; enzyme kinetics; enzymes production and modification; 
enzymes in degradative processes, as processing aids and their use as analytical tools in 
food systems; enzyme applications in food industry.               

 
1403892 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

Selected Topics in Food Biotechnology 
2 (2-0-4) 

 ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร น าเสนอและส่ง
รายงาน 

Review and evaluate critical current issues in food biotechnology; presentation 
and report submission.                
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3.5.1.3 แผน ข 
1) หมวดวิชาค้นคว้าอริะ  6  หน่วยกติ 

1403898 ค้นคว้าอสิระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                              
Independent Study in Food Science and Technology                  

6 (0-18-18) 

             ด าเนินงานค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามหัวข้อที่
ได้รับอนุมัติภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอและส่งรายงานวิจัยหลังจากสิ้นสุด 
เตรียมผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบของผลงานฉบับเตม็ในรายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติและ/หรือต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง  
             Independent study on an approved food science and technology related topic 
pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee; 
research defense and submit after completion; prepare research output for publishing in 
the proceedings format of national/international conference and/or manuscript for peer 
review national/international journal publication. 

 
2) หมวดวิชาบังคับ        7 หน่วยกติ           

 รายวิชาเหมือนกนักบัแผน ก แบบ ก2 

3) หมวดวิชาเลือก  23 หน่วยกติ                 

 รายวิชาเหมือนกนักบัแผน ก แบบ ก2 
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์ 
3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ที่ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั ปี พ.ศ. ที่จบ 
1 3 9201 00570 xx x ผศ.ดร. สาโรจน์ รอดคนื ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 

วท.บ. (อตุสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
2542 

2 3 5401 00378 xx x ผศ.ดร. พันธส์ริิ สทุธลิักษณ ์ Ph.D. (Bioresource Engineering) 
M.Sc. (Biosystem Science) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

University of Tsukuba, Japan 
University of Tsukuba, Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2550 
2547 
2544 

3 3 4001 00966 xx x 
 

อ.ดร. ณฏัยา คนซื่อ 
 

Ph.D. (Food Toxicology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 

University of Surrey, UK 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 
2545 
2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ที่ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 3 9201 00570 xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร. สาโรจน์ รอดคนื ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (อตุสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
2542 

2 3 5401 00378 xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร. พันธส์ริิ  สทุธลิักษณ ์ Ph.D. (Bioresource Engineering) 
M.Sc. (Biosystem Science) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

University of Tsukuba, JP 
University of Tsukuba, JP 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2550 
2547 
2544 

3 3 4001 00966 xx x 
 

อาจารย ์ ดร. ณฏัยา คนซื่อ 
 
 

Ph.D. (Food Toxicology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 

University of Surrey, UK 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2553 
2545 
2541 

4 3 1801 00373 xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร. ธรีพงษ์  เทพกรณ ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
วท.บ. (เคมอีตุสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 
2542 

5 3 5799 00263 xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญา วงษา 
 

M.Sc. (Food Technology) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

Wagenigen University, NL 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2532 

6 3 5007 00033 xx x อาจารย์  ดร. จุฑามาศ นวิัฒน ์ Ph.D. (Food and Nutritional Science) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

University of Reading, UK
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2542 
2536 

7 3 5099 00085 xx x อาจารย ์ ดร. จิรัฎฐ์ ศิริเมอืงมูล Ph.D. (Food Science and Technology) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

University of California at Davis, USA 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2549 

8 3 7106 00476 xx x อาจารย ์ ดร. ณฐักาญจน์ รุ่งเรือง 
 

Ph.D. (Molecular Biosciences and Bioengineering) 
วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

University of Hawaii, USA 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2557 
2548 
2546 

 
9 3 5001 00392 xx x อาจารย ์ ดร. ปิยาภรณ ์เชื่อมชัยตระกูล ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2554 
2546 
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ที่ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2542 
10 3 5799 00269 xx x  อาจารย ์ ดร. สทุธพิร พินิจสวุรรณ ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2555 
2545 

11 3 5201 01519xx x อาจารย ์ ดร. วิรงรอง ทองดสีนุทร ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  
วท.บ. (ชีวเคมแีละชีวเคมเีทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2548 
2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล 
ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนที่มใีนหลกัสูตร 
1 ผศ.ดร. สาโรจน์ รอดคืน 1401702 Research Methodology for Agro-Industry  

1402824 Advanced Instrumental Analysis for Research  
1404751 Advanced Food Processing  
1402721 Advanced Food Chemistry  
1402893 Selected Topics in Food Chemistry and Food Analysis  

1401703 Research Methodology for Food Industry   
1402813 Advanced Food Analytical Techniques  
1404759 Novel Food Processing Technologies 
1402732 Chemistry of Food Macronutrients  
1402815 Applied Food Protein Chemistry  

2 ผศ. ดร. พันธส์ริิ สทุธลัิกษณ์ 1401702 Research Methodology for Agro-Industry  
1406762 Quality Control Design in Agro-Industry  

1401703 Research Methodology for Food Industry   
1406769 Quality Control Design in Food Industry   

3 อ.ดร. ณัฏยา คนซ่ือ 1401702 Research Methodology for Agro-Industry  
1404751 Advanced Food Processing  
1402826 Functional Foods  

1401703 Research Methodology for Food Industry   
1404759 Novel Food Processing Technologies 
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals  

4 ผศ.ดร. ธรีพงษ์  เทพกรณ์ 1401702 Research Methodology for Agro-Industry  
1404751 Advanced Food Processing  
1402824 Advanced Instrumental Analysis for Research  

1401703 Research Methodology for Food Industry   
1404759 Novel Food Processing Technologies 
1402813 Advanced Food Analytical Techniques  

5 ผศ. ปริญญา วงษา 1402826 Functional Foods  1402814 Functional Foods and Nutraceuticals  
6 อ.ดร. จุฑามาศ นิวัฒน ์ 1402826 Functional Foods  

1401702 Research Methodology for Agro-Industry  
1404751 Advanced Food Processing  

1401703 Research Methodology for Food Industry   
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals  
1404759 Novel Food Processing Technologies 

7 อ.ดร. จิรัฎฐ์ ศริิเมืองมูล 1401701 Advanced Statistics and Experimental Design for Aro-Industry  1401704 Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry  
8 อ. ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง 1404755 Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials  1404755 Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials  
9 อ.ดร. ปิยาภรณ์ เช่ือมชัยตระกูล 1401701 Advanced Statistics and Experimental Design for Aro-Industry  

1401702 Research Methodology for Agro-Industry  
1402824 Advanced Instrumental Analysis for Research  

1401704 Advanced Statistics and Experimental Design for Aro-Industry  
1401703 Research Methodology for Food Industry   
 

10 อ.ดร. สทุธพิร พินิจสวุรรณ 1401702 Research Methodology for Agro-Industry  
1402824 Advanced Instrumental Analysis for Research  
1406762 Quality Control Design in Agro-Industry  

1401703 Research Methodology for Food Industry   
1402813 Advanced Food Analytical Techniques  
1406769 Quality Control Design in Food Industry   

11 อ.ดร. วิรงรอง ทองดีสนุทร 1404751 Advanced Food Processing  1404759 Novel Food Processing Technologies 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา)  

1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มี 

2) ช่วงเวลาการจัดเวลาและตารางสอน 
ไม่มี 

3) การจัดเวลาและตารางสอน 
ไม่มี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาที่ เสนอเพ่ือรับปริญญาในระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ต้องท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านจึงจะสามารถส าเรจ็การศึกษาได้  หลักสูตรมีแนว
ทางการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระโดยพิจารณาจากความน่าสนใจ คุณค่าของการ
วิจัย ความไม่ซ า้ซ้อน ความทนัสมัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสตูร 
โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ผ่านกระบวนการวิจัย ต้องการให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเตม็ศักยภาพเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
หลักสูตรให้อิสระในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่สอดคล้อง
กบัปรัชญาของหลักสตูร  ส่งเสริมหัวข้อวิจัยที่ผู้เรียนริเร่ิมด้วยตนเอง  หัวข้อวิจัยที่ยกระดับมาตรฐาน/เพ่ิม
ผลิตภาพ/เพ่ิมมูลค่า/สร้างนวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร หัวข้อ
วิจัยที่ ร่วมหรือสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น/สังคม/ผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันใน
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และหัวข้อวิจัยเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เป็นต้น 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ 
วิทยานิพนธ์ หมายถึง บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงขึ้ นวิจัยโดยนับเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือเสนอรับปริญญา การท าวิทยานิพนธจ์ะต้องเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจ
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม 
นักศึกษาจะต้องเสนอและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีขอบเขตการวิจัยและแผนการท างานที่ชัดเจน มีการ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก  าหนด เสนอ
วิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบป้องกนัวิทยานิพนธเ์ป็นขั้นสดุท้าย 

การค้นคว้าอิสระ หมายถึง รายงานการศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่สนใจทางสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม  ก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของ



มคอ.2 
 

                                                            41 
 

การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ ์แต่ต้องก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาที่เป็นการค้นคว้าอสิระ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่

ส าคัญ รวมถึงสามารถไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าและการท างาน 
2) สามารถบริการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏบัิติ  รวมถึงน าความรู้ไป

ใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาแนวคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสงัเคราะห์ผลงานวิจัย  
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 
4) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
5) มีการพัฒนาด้านทศันคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก 1  ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1  ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2   
แผน ก แบบ ก 2  ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1  ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 
แผน ข        ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2   

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 
แผน ข    ค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 

หลักสตูรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญ/
ความสอดคล้องกบัหัวข้อที่สนใจ และคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
พิจารณาด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาภายใน 1 ภาค
การศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และนักศึกษาต้องรับการอบรมจริยธรรมงานวิจัย ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ภายหลังมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว 
นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และขอสอบโครงร่าง
ภายในระยะเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระแล้ว นักศึกษาจะสามารถท าวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษา
สามารถขอรับทุนสนับสนุนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและจะต้องการรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธต่์อหลักสตูรในทุกภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์  
 
 
 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
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นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อหลักสูตรในทุกภาคการศึกษาตลอดระยะ 
เวลาการท าวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้องเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก  าหนด พร้อมเสนอขอ
สอบป้องกนัวิทยานิพนธ ์  

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบป้องกนัวิทยานิพนธจ์ะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ต่อไปนี้  
1) ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูรและมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 (แผน 

ก แบบ ก 2 และแผน ข) 
2) กรณีสอบป้องกนัวิทยานิพนธ ์ต้องด าเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 90 วัน 
3) กรณีสอบป้องกนัการค้นคว้าอสิระ ต้องด าเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 

45 วัน 
4) สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเง่ือนไขและ

หลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  
5) สอบผ่านประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข 
การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการสอบซ่ึงมี

หน้าที่ตรวจอ่าน ทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการใด ตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิจัย สรุปผลการสอบ และอนุมัติการเปล่ียนแปลงหัวข้อ การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ จะใช้ค าที่แสดงระดับคุณภาพโดยรวมที่เหมาะสมกับการแสดงออกของนักศึกษาในการสอบ 
ดังต่อไปนี้  

1) ดี เย่ียม  (Excellent) ใช้กับกรณี ที่ คณ ะกรรมการสอบ มีความเห็น เป็น เอก ฉันท์ ว่ า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งการตอบข้อซักถามอยู่
ในระดับดีมาก โดยมีเน้ือหาสาระที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  

2) ดี  (Good) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเหน็ว่าความสามารถของนักศึกษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งการตอบข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจย่ิง 
โดยมีเน้ือหาสาระที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  

3) ผ่าน (Pass) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า ความสามารถของนักศึกษาใน
การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งการตอบ ข้อซักถามอยู่ในระดับ
พอใจ โดยมีเน้ือหาสาระที่ต้องปรับปรุงเพียงเลก็น้อย  

4) ผ่านแบบมีเง่ือนไข (Pass with conditions) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า 
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งการ
ตอบ ข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจ แต่ยังเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สาระส าคัญ และ/หรือวิธกีารเรียบเรียงเน้ือหาสาระให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

5) ไม่ผ่าน  (Fail) ใช้กบักรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเหน็ว่า ความสามารถของนักศึกษาใน
การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ/หรือการตอบข้อซักถามอยู่ในระดับไม่
พอใจ และนักศึกษายังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเน้ือหาสาระ  และ/หรือวิธีการที่
นักศึกษาใช้ท าวิทยานิพนธ/์การการค้นคว้าอสิระ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนกัศึกษา 

มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เฉพาะทาง ด้านวัตกรรมอาหาร   โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี และหลักการที่เรียนมาให้เข้ากับ
สถานการณจ์ริงได้อย่างเหมาะสม 

- จัดอบรม หรือบรรยายพิเศษในหัวข้อ ต่างๆ  โดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ  

- สนันสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

- ทัศนศึกษาเย่ียมชมหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

- สอดแทรกการประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์
วิจัยหรืองานต่างๆที่มอบหมายในแต่ละรายวิชา 

มีทักษะทางสังคมที่ดี  สามารถปฏิบัติตนเพ่ือให้อยู่
ร่วมกบับุคคลอื่น และท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก  าหนดไว้ได้   
 

- มอบหมายให้นักศึกษาท างานร่วมกัน ในบทบาทที่
แตกต่างกนั  

- สนับสนุนให้นักศึกษาท ากจิกรรมร่วมกบัผู้อื่นทั้งในและ
นอกส านักวิชา  

 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ  

- แทรกเนื้ อหาด้านจรรยาวิชาชีพ ในรายวิชาของหลักสตูร
ตามความเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีความเพียรพยายาม (ตนเอง)   
(2) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสงัคม (กฎระเบียบ) 
(3) มีวินัย เสยีสละ และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง (สงัคม)  
(4) ตระหนักและปฏบัิติตามจรรยาวิชาชีพ (วิชาชีพ)  
(5) มีความซ่ือสตัย์สจุริต และความรับผิดชอบ   

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และการท าวิทยานิพนธ ์เร่ืองจรรยาวิชาชีพ  
(2) มอบหมายงานกลุ่ม หรืองานเด่ียว ให้นักศึกษาในรายวิชาที่เรียน หรือการท าวิทยานิพนธ์ และ
รู้จักรับผิดชอบงานที่อาจารย์มอบหมาย ตามกรอบเวลา และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของงานที่ท  า 
ต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดกจิกรรมให้นักศึกษา ได้ท างานเป็นกลุ่ม ในฐานะผู้น า และผู้ร่วมทมี 

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
(2) อาจารย์ประเมินจากการเขียนรายงาน หรือการน าเสนอรายงานหน้าช้ัน หรือในงานประชุม
วิชาการ ทั้งในฐานะผู้น า และผู้ร่วมทมี 
(3) อาจารย์ประเมินจากการเข้าเรียน หรือรายงานความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์ตาม
ก าหนดเวลา  
(4) อาจารย์ประเมินจากการใช้ทรัพยากรของนักศึกษา ในห้องปฏบัิติการ (ถ้ามี)  
(5) ประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม จากผู้ใช้มหาบัณฑติหลังจากนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว 

 
2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา และสาชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถน าหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา เพ่ืออธิบายปรากฎการณ์ หรือสถานการณ์ตัวอย่าง 
หรือสถานการณ์จริง อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถน าหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา ประกอบกับหลักการและทฤษฎีของสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ไปประยุกต์ และพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ได้  
(4) มีความรอบรู้ในด้านภาษา สงัคม และวัฒนธรรม 

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนเป็นแบบบรรยาย หรือปฏิบัติการ ในรายวิชา รวมทั้งการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้โดยตรงจากผู้สอนในบทเรียนดังกล่าว  
(2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  
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(3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ของวิทยากรพิเศษ
ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่ทนัสมัย   
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิดวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ในรายวิชา และรายวิชาของสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2.2.3 วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยตัวนักศึกษาเอง ก่อน และหลังการเรียน 
(2) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน การท ารายงาน หรือการน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ อธบิายผลงานของตนเอง  
(3) ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย  
(4) ประเมินความรู้ของมหาบัณฑติโดยการส ารวจความคิดเหน็ของผู้ใช้มหาบัณฑติ   

 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเทจ็จริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริง และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ใช้ความรู้ทางทฤษฎี และประสบการณ์ในภาคปฏบัิติ  
(3) สามารถวางแผนการวิจัย ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผลที่ได้ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการวิจัย อย่างเป็นระบบ โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน   

2.3.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ค้นคว้า และน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน หรือเวทอีื่น ๆ   
(2) จัดให้มีการเรียนการสอนในเชิงปฏบัิติการ หรือกรณีศึกษา ให้นักศึกษาได้น าเสนอ วิจารณ์ และ
วิเคราะห์ ปัญหา รวมทั้งเสนอแนะวิธกีารแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(3) สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเข้าเย่ืยมชมหรือเข้าปฏบัิติการในสถานประกอบการ และสามารถ
คิดโจทย์ปัญหา น าเสนอแนวคิดของปัญหาโดยอ้างอิงหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีการประมวล
ความรู้จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธบิายปรากฎการณ์ดังกล่าว  
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดหัวข้องานวิจัยใหม่จากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้สามารถระบุ
ความส าคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธิการด าเนินการวิจัย พร้อมเสนอแนะแนวทางและ
ผลกระทบของงานวิจัยดังกล่าว 

2.3.3 วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยตัวนักศึกษาเอง ก่อน และหลังการเรียน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าช้ัน หรือเวทอีื่น ๆ   
(3) ประเมินจากรายงานปฏบัิติการ หรือกรณีศึกษา  
(4) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้น าเสนอในเวทรีะดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.4 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถวางแผน ด าเนินงานที่มอบหมาย ได้อย่างเป็นระบบ ที่จะท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ตามก าหนด ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม  
(2) สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธภิาพ ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิกกลุ่ม 
(3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
(4) มีความคิดริเร่ิม ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง และของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ใช้การการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน โดยให้นักศึกษาท างานทั้งกลุ่มและเด่ียว เพ่ือแก้ปัญหา
เหล่าน้ัน โดยใช้พ้ืนฐานทางวิชาการที่เช่ือถือได้ เพ่ืออธบิาย และวิจารณ์ ในงานดังกล่าวได้  
(2) ก าหนดให้นักศึกษามีโอกาสได้มีบทบาทในการเป็นทั้งผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษาคิดโจทย์ด้วยตนเอง น าเสนอแนวคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว ที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับ และมาตรฐานสากล      

2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกกลุ่มต่อการปฏบัิติงานที่ได้รับมอบหมาย  
(2) ประเมินจากแนวคิดของนักศึกษาว่ามีการใช้ข้อมูลทางวิชาการ ที่เหมาะสมเพ่ืออธิบายที่มาของ
ปัญหา และการแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้อง 
(3) ประเมินจากการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายของผลการทดลอง หรือผลการวิจัยได้ 
(2) สามารถสรุปประเดน็ของงานทดลอง และเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมได้ 
(3) สามารถระบุ และคัดเลือกแหล่งข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือน ามาสนับสนุนข้อสรุปงานของตนเอง 
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
(4) สามารถสบืค้นข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  นวัตกรรม และสถานการณ์โลก ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้   
(5) สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพ่ือน าเสนอผล
การทดลอง ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุป และให้ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีการสอนเทคนิคการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
และให้นักศึกษาใช้เทคนิคดังกล่าวในรายวิชาและวิทยานิพนธ์ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือ 
(2) ให้นักศึกษาท างานทดลองในรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ และให้ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ หรือ
สถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
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(3) ให้นักศึกษาค้นคว้า และท ารายงาน และน าเสนองานทั้งในช้ันเรียน และเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ประเมินทกัษะการวิเคราะห์ในรายวิชาที่เปิดสอน จากรายงาน หรือจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา จากรายงานที่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้สถิติในการตัดสนิใจ และสรุปผลการทดลอง  
(3) ประเมินทกัษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาองักฤษ จากรายงาน และการน าเสนองานหน้า
ช้ัน และน าเสนองานในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ 
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3. แผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 
แผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

แผน ก  แบบ ก 1 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์36 หน่วยกิต 

1403798 วิทยานิพนธ ์                      
หมวดวิชาบงัคบั (ไม่นบัหน่วยกิต) 

1403796 สมัมนา 1                      
1403896 สมัมนา 2                      

แผน ก  แบบ ก2  
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์12 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ก แบบ ก2) 

1403799 วิทยานิพนธ ์                      
2) หมวดวิชาบงัคบั 7 หน่วยกิต 

1401704 สถิติขั้นสงูและการวาง
แผนการทดลองทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร 

                     

1401703 ระเบียบวิธวีิจัยทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร                      

1403797 สมัมนา 1                      
1403897 สมัมนา 2                      

3) หมวดวิชาเลือก 17 หน่วยกิต  
3.1 เคมีอาหารและการวิเคราะหอ์าหาร  
1402720 วัตถุเจอืปนอาหาร                       
1402732 เคมีของสารอาหารหลัก                      

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204859&backto=home&nosection=1
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1402815 เคมีประยุกต์ของโปรตีน
อาหาร                      

1402813 เทคนิคการวิเคราะห์อาหาร
ขั้นสงู                      

1402814 อาหารฟังกชั์นและโภชน
เภสชั                      

1402894 หัวข้อเฉพาะทางเคมี
อาหารและการวิเคราะห์
อาหาร 

                     

1402816 หน้าที่ของอาหารในระดับ
โมเลกุล                                                                                                                

1402817 การพัฒนาอาหารฟังกชั์น                                                                                                                          
1402733 การทดลองส าหรับหน้าที่

ของอาหารในระดับ
โมเลกุล  

                     

1402895   หัวข้อเฉพาะทางหน้าที่ของ
อาหารในระดับโมเลกุล                                                                                            

3.2 กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
1404755 สมบัติทางกายภาพและ

วิศวกรรมของอาหารและ
วัสดุชีวภาพ 

                     

1404759   เทคโนโลยีการแปรรปู
อาหารสมัยใหม่                       

1402741 หลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร   

                     

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209442&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209445&backto=home&nosection=1
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1404761 นวัตกรรมบรรจุภณัฑ์
อาหาร                       

1404760 การท านายอายุการเกบ็
รักษาของผลิตภณัฑอ์าหาร                      

1404892 หัวข้อเฉพาะทาง
กระบวนการแปรรปูและ
วิศวกรรมอาหาร 

                     

1406870 การศกึษาดูงาน                       
3.3 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารและการประกนัคุณภาพ 

1406751 การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสมัผสัส าหรับงาน
พัฒนาผลิตภณัฑอ์าหาร  

                     

1406752 การวางแผนการทดลองใน
งานพัฒนาผลิตภณัฑ์
อาหาร 

                     

1406770 แนวโน้มผู้บริโภคและ
เทคโนโลยี                        

1406768 ส่วนผสมในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภณัฑ์
อาหาร  

                     

1406863 การจัดการโซ่อุปทานและ
ระบบโลจิสติกสส์ าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร 

                     

1403795 นวัตกรรมผลิตภณัฑ์
อาหารขั้นสงู                       

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213385&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705204530&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209443&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213404&backto=home&nosection=1
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1406892 หัวข้อเฉพาะทางพัฒนา
ผลิตภณัฑอ์าหาร                        

1406769    การออกแบบการควบคุม
คุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร 

                     

1406701 จริยธรรมนักวิจัย                                                                                                            
                    

 
 

3.4 ความปลอดภยัของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร 
1402713 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้น

สงู                      

1402714 พิษวิทยาอาหาร                      
1402764 การประเมินความเสี่ยงทาง

จุลชีววิทยาอาหาร                       

1402812 อณพิูษวิทยา                       
1402896 หัวข้อเฉพาะทางความ

ปลอดภยัอาหาร                      

3.5 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร                      
1402762 จุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรมอาหาร                      

1403714 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร                      
1403718 เทคโนโลยีการหมักอาหาร                      
1403716 เทคโนโลยีเอนไซม์ทาง

อาหาร                      

1403892 หัวข้อเฉพาะทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร                      

แผน ข   

https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213380&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213381&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209441&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213401&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705209448&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213382&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213383&backto=home&nosection=1
https://reg.mfu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?courseid=1705213384&backto=home&nosection=1
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1) หมวดวิชาคน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ข) 
1403898 ค้นคว้าอสิระทางด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร                                              
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา กระท าเป็นสัญลักษณ์ซ่ึงมีความหมายและแต้มระดับ

คะแนน ดังต่อไปนี้  
 สญัลักษณ์ ความหมาย แต้มระดับคะแนน 
 A ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent) 4.00 
 B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.50 
 B ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.00 
 C+ ผลการประเมินขั้นเกอืบดี (Fairly Good) 2.50 
 C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.00  
 D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 1.50  
 D ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor) 1.00  
 F ผลการประเมินขั้นตก (Fail) 0.00  
 I กระบวนการวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) - 
 M นักศึกษาขาดสอบ (Missing) - 
 P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress) -  
 S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) - 
 U ผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) - 
 V ร่วมฟังการบรรยาย (Visitor) - 
 W การถอนรายวิชาตามเง่ือนไข (Withdrawn) - 
 X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report) -  

 
การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา

ทั้งหมดของแต่ละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์วัดผลในรายวิชาน้ัน เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ผู้สอนให้มีสิทธิ์ วัดผลได้ หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ปรับปรุงใหม่  

 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ค าที่แสดงระดับคุณภาพโดยรวมที่เหมาะสมกับการ
แสดงออกของนักศึกษาในการสอบ โดยเลือกจากค าดังต่อไปนี้  

1) ดีเย่ียม (Excellent) ใช้กบักรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเหน็เป็นเอกฉันทว่์าความสามารถของ
นักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งการตอบข้อซักถามอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีเน้ือหาสาระที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  
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2) ดี  (Good) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ พร้อมทั้งการตอบข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจยิ่ง โดย
มีเน้ือหาสาระที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  

3) ผ่าน (Pass) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า ความสามารถของนักศึกษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ พร้อมทั้งการตอบ ข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจ โดยมี
เน้ือหาสาระที่ต้องปรับปรุงเพียงเลก็น้อย  

4) ผ่านแบบมีเง่ือนไข (Pass with conditions) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า 
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งการตอบ ข้อซักถามอยู่ใน
ระดับพอใจ แต่ยังเหน็สมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ และ/หรือวิธีการ
เรียบเรียงเน้ือหาสาระให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์   การก าหนดระยะเวลาการแก้ไข
วิทยานิพนธ์ขึ้ นอยู่กับคณะกรรมการสอบ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสอบป้องกัน  กรณีที่
นักศึกษาไม่สามารถท าการแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาได้ ให้ถือว่าผลการสอบป้องกนัเป็น 
“ไม่ผ่าน”  

5) ไม่ผ่าน  (Fail) ใช้กบักรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเหน็ว่า ความสามารถของนักศึกษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ/หรือการตอบข้อซักถามอยู่ในระดับไม่พอใจ 
และนักศึกษายังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเน้ือหาสาระ  และ/หรือวิธีการที่นักศึกษาใช้ท า
วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ 

 การสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม (Excellent) และ ดี (Good)  จะมีการแสดงผล
ระดับคุณภาพท้ายช่ือเร่ืองวิทยานิพนธใ์นใบแสดงผลการศึกษา 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีดังต่อไปน้ี 

ระดับรายวิชา 
1) จัดให้มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ัน และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เพ่ือให้มันใจว่าการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ลักษณะการ
ทวนสอบการเป็นทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การพิจารณาคะแนนและเกณฑ์
การตัดสนิผล และการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ  

2) จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซ่ึงเป็นการประเมิน
คุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบซ่ึงมีหน้าที่ตรวจวิทยานิพนธ ์/การ
ค้นคว้าอสิระ ทดสอบความรู้ของนักศึกษา ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย สรุปผลการสอบ การ
รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ 

ระดับหลักสูตร  
1) จัดให้มีการรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสตูรให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร

พิจารณา และให้ความเหน็ชอบโดยคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
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2) จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดย
นักศึกษา ผู้ส าเรจ็การศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
การส าเรจ็การศึกษา มีหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้  

แผน ก แบบ ก 1 
1) สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
2) เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
3) ส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามรูปแบบและจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  

แผน ก แบบ ก 2  
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 
2) สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
3) เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
4) ส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามรูปแบบและจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
5) ผลงานวิทยานิพนธต้์องได้รับการเผยแพร่ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว 

แผน ข  
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 
2) สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
3) เสนอการค้นคว้าอสิระและสอบผ่านการสอบป้องกนัการค้นคว้าอสิระ 
4) ส่งการค้นคว้าอสิระฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบและจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
5) ผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Processings) ดังกล่าว หรือการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สบืค้นได้  

6) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  
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ส าหรับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในแผน ก1  แผน ก 2 และแผน ข ต้องเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เร่ือง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ทั้ ง น้ี  ต้ องไม่ต ่ าก ว่าเกณฑ์ ม าตรฐานห ลักสูต รระดับ บัณฑิ ต ศึ กษ า ตามที่ ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย  ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) ก าหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในภาระหน้าที่ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ส านักวิชา สาขาวิชา และ
หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณ รวมทั้งทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการ
สอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถและทกัษะการสอน  

2) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

3) จัดให้มีการแนะน า ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักสูตร ปรัชญา วัตถุประสงค์ การบริหาร การจัดการ
เรียนการสอน รายวิชา รวมทั้งแนวทางหรือข้อก าหนดต่างๆ  

4) ก าหนดให้เข้าร่วมกจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือรับฟังเทคนิคและแนวทางการจัดการสอนที่
มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง  

 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทกัษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนแบบต่างๆ เช่น 
การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  

3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยการ
เข้าร่วมกจิกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคนิคและแนวทางการจัดการสอน
ที่มีประสทิธภิาพจากผู้มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

4) ส่งเสริมให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซ่ึงจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการ
สอน 

5) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
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7) ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกนัของหลายๆ สถาบัน 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
1) ส านักวิชามีการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับบทบาทของ

มหาวิทยาลัยในการผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนอง Thailand 4.0 โดยการมุ่งพัฒนาทักษะต่างๆ 
ให้กบัอาจารย์ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์การท างาน ความเช่ียวชาญในหลายสาขา การ
แสวงหาประสบการณ์ระดับนานาชาติ การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายนานาชาติ ส่งเสริมการ
เคล่ือนย้ายบุคลากรระดับนานาชาติ และส่งเสริมการเช่ือมโยงการผสมผสานระหว่างศาสตร์ การมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   โดยก าหนดกรอบระยะเวลาการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีการส่งเสริม และทบทวนแผนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการผ่านที่ประชุมส านักวิชาและคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการด้านการวิจัยตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านโครงการต่างๆที่
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพและทกัษะในการสอนให้แก่อาจารย์ 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาปฏิบัติงาน ณ ส านักวิชา เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือความเข้มแขง็ทาง
วิชาการของอาจารย์ 

6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ประจ าตามความเช่ียวชาญภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

7) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ประเทศ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการก ากับมาตรฐาน มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
และให้เลือก 1 คน เป็นประธาน อีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ   มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรได้อีกหน่ึงหลักสตูร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรสามารถซ า้ได้ไม่เกิน 
2 คน  
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

รายการ ข้อก าหนด 
จ านวน ▪ อย่างน้อย 3 คน 
คุณวุฒิ ▪ ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ 

▪ หรือข้ันต ่าปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ผลงาน ▪ อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (ผลงาน

ปัจจุบันและย้อนหลังได้ไม่เกนิ 5 ปี) 
▪ เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ต้องเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(1) ควบคุม ดูแลและด าเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาตามหลักสตูร 
(2) วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
(3) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัย  
(4) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน

ในหลักสตูรน้ัน 
(5) เป็นอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ 
(6) ปฏบัิติงานอื่นตามที่ข้อบังคับน้ีก าหนดไว้ หรือตามที่คณบดีมอบหมาย 

 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันจะ
กระท าไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 
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▪ อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรในระดับปริญญามหาบัณฑติ หรือปริญญาดุษฎีบัณฑติ ในสาขาวิชาเดียวกนัได้อีก1 หลักสตูร 

▪ อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่เป็นหลักสตูรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการได้อกี 1 หลักสูตร แต่ทั้งน้ีหลักสูตร
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการน้ัน จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รับผิดชอบ 2 หลักสูตร ได้ไม่
เกนิ 2 คน 

 ในกรณีหลักสูตรความร่วมมือ อาจแต่งต้ังอาจารย์จากสถาบันที่มีความร่วมมือและมีคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ แต่ทั้งน้ีหลักสูตรดังกล่าวต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่เป็นอาจารย์ประจ า ไม่น้อยกว่า 3 คน 
การแต่งต้ังและเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องได้รับความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส านักวิชา คณะกรรมการประจ าส านักวิชาสภา
วิชาการตามล าดับ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากน้ันให้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป 
2) การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธก์บัสาขาวิชาของหลักสตูรที่เปิด
สอน ซ่ึงมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสตูร 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

รายการ ข้อก าหนด 
จ านวน ▪ - 
คุณวุฒิ ▪ ปริญญาโท หรือเทยีบเทา่   
ผลงาน ▪ อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (ผลงาน

ปัจจุบันและย้อนหลังได้ไม่เกนิ 5 ปี) 
▪ เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ต้องเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(1) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน

ในหลักสตูรน้ัน 
(2) ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร 
(3) เป็นอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ 
(4) ปฏบัิติงานอื่นตามที่ข้อบังคับน้ีก าหนดไว้ หรือตามที่คณบดีมอบหมาย 
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การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์ผู้เช่ียวชาญเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกนัจะกระท าได้ในกรณีที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธก์บัสาขาวิชาของหลักสตูร 

ในกรณีหลักสูตรความร่วมมือ อาจแต่งต้ังอาจารย์จากสถาบันที่มีความร่วมมือและมีคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรได้ 

การแต่งต้ังและเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  คณ ะก รรม ก าร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าป ระจ าส า นั ก วิ ช า คณ ะก รรม ก ารป ระจ าส า นั ก วิ ช า  
สภาวิชาการตามล าดับ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากน้ันให้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป 
3) การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท 

รายการ ข้อก าหนด 
คุณวุฒิ ▪ ปริญญาโท หรือเทยีบเทา่   

ประสบการณ ์ ▪ มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
ภาระงาน           ▪ มี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
4) การด าเนินการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างเป็นระบบ  
ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน  การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสตูรทุกปีการศึกษา ดังน้ี 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา จัดท า มคอ.3 แผนการสอน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา  เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดให้
มีการประเมินผลการสอน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการสอนในคร้ังต่อไป    อาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาท าการตัดเกรดเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และน าเสนอเกรดให้คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาเหน็ชอบ   ก่อนการประกาศให้นักศึกษาทราบ   

(4) มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้ นสุดภาค
การศึกษา และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของส านักวิชาจะท าการตรวจสอบ
ผลสมัฤทธิ์ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 

(5) ประธานหลักสูตรจัดท า มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
และวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  

(6) ข้อมูลที่ได้ในแต่ละปีการศึกษาจะถูกน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
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2. บัณฑติ 
คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการติดตามและประเมินคุณภาพ   โดยหลักสูตรและส่วนประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาและได้
งานท า   

ผลการด าเนินงานให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสตูร  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

หลักสตูรมีการส ารวจผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ผลการส ารวจให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  

3.1 การรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษา 

หลักสตูรมีกระบวนการรับนักศึกษา โดยมีการก าหนดเกณฑ ์และคุณสมบัติต่างๆของหลักสตูร ดังน้ี 
1) ปรัชญาของหลักสตูร 
2) คุณสมบัติของนักศึกษา 
3) เกณฑท์ี่ใช้ในการคัดเลือก 
4) ความสอดคล้องของนักศึกษาและปรัชญาของหลักสตูร 

หลักสูตรก าหนดแผนรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี การรับนักศึกษาจะท าผ่านระบบการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดย
ส านักงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทุก
ปีการศึกษา นอกจากน้ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดการปฐมนิเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้พบกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และจัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (กรณีที่นักศึกษา
ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)์ เพ่ือให้ค าปรึกษาและเตรียมความพร้อม เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวางแผนการเรียนและส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก  าหนด   
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หากนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนเพ่ิมเติม อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าแนะน าและวางแผนเพ่ือปรับ
พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เพียงพอในการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และ
สามารถส าเรจ็การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  

หลักสตูรมีการรายงานผลการด าเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 2 ด้าน ได้แก่ 
o กระบวนการรับนักศึกษา  
o การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ผลการด าเนินงานให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แก่บัณฑิตศึกษา 
      หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แก่
นักศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ 
ให้กับนักศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยในการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธทุ์กภาคการศึกษา  
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      หลักสตูรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ก าหนดแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนอง 
Thailand 4.0 โดยการมุ่งพัฒนาทกัษะจ าเป็นต่างๆ ให้กบันักศึกษา  

หลักสตูรมีการรายงานผลการด าเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 2 ด้าน ได้แก่ 
o การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธแ์ก่บัณฑติศึกษา 
o การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงานให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.3 ผลที่เกดิกบันักศึกษา 
หลักสตูรมีระบบและกลไกเกี่ยวกบัผลที่เกดิกบันักศึกษา หลักสตูรก าหนดให้มีการวิเคราะห์อตัราการคง

อยู่ การวิเคราะห์การส าเรจ็การศึกษา และการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสตูร   
หลักสตูรมีการรายงานผลการด าเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
o การวิเคราะห์อตัราการคงอยู่  
o การวิเคราะห์การส าเรจ็การศึกษา  
o ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงานให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกดิกบันักศึกษา 
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4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาวางแผนการรับและคัดเลือกอาจารย์ใหม่/อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก  าหนดโดย สกอ. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณา จากน้ันส านักวิชาฯออกค าสั่งแต่งตั้งภายในโดยคณบดีประจ าส านักวิชาฯให้
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ส านักวิชาฯเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง  น าเสนอต่อ สกอ. เพ่ือรับรอง   
ระบบการบริหารอาจารย์ 
      หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังที่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผ่านการประชุมสาขาวิชา
และการประชุมส านักวิชา โดยพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร/สาขาวิชา ประกอบ เช่น จ านวนอาจารย์ 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของ
ผู้เรียน ศักยภาพของหลักสตูร เคร่ืองมือหรือบุคลากร เป็นต้น และก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสตูรให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรที่ สกอ. ก าหนด 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
         หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยส านักวิชาจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก าหนดแผนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญ เพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ โดย
อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 

1) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในด้านการสอนและการวิจัยตามความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านโครงการต่างๆ ของส านักวิชาฯซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เช่น 
โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรของส านักวิชาฯกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และโครงการ 
Visiting scholar  เป็นต้น 

2) ได้รับงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามความเช่ียวชาญภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  

3) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมและการสนับสนุนของ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น ส่วนบริการงานวิจัย ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
พัฒนานวัตกรรม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการ
ฝร่ังเศส  อนุภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง และและสถาบันชา เป็นต้น 

4) ได้รับการสนับสนุนและแรงจูงใจในการท างานวิจัยให้มีความเข้มแขง็และมีทศิทางที่ชัดเจน เพ่ือผลักดัน
ให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ เช่น การสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ และการ
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เผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ  การให้ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยในระดับ หน่วยวิจัย 
กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ เป็นต้น 

5) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านการฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเลือกอบรมในหัวข้อต่างๆ เพ่ือศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามความเช่ียวชาญ และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยให้
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียน  และสนับสนุนการจัดท าต าราและ
หนังสอืเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

6) หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์ที่มีความมุ่งมั่น 
ทุ่มเทและเป็นต้นแบบที่ดี โดยพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้เป็นอาจารย์ดีเด่นประจ าปี  
หลักสตูรมีการรายงานผลการด าเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
o ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
o ระบบการบริหารอาจารย์ 
o ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ผลการด าเนินงานให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสตูรตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  หลักสตูรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการทั้งด้านการสอนและการวิจัย
ตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านการเรียนการสอน วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนคุณภาพอาจารย์หลักสตูรตามพันธกจิของหลักสตูร     

หลักสตูรมีการรายงานผลคุณภาพอาจารย์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
o ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
o ระบบการบริหารอาจารย์ 
o ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
o อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
o อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
o คุณภาพอาจารย์ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผลการด าเนินงานให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์ 
  หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกในปีการศึกษา เช่น 
การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการศึกษาของหลักสตูร และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อที่ประชุมสาขาวิชา เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการต่อไป 
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หลักสตูรมีการรายงานผลที่เกดิกบัอาจารย์ ใน 2 ด้าน ได้แก่ 
o การคงอยู่ของอาจารย์ 
o ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผลการด าเนินงานให้รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์ 
 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร 
กลไกการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้เกิดความจ าเป็นในการปรับเปล่ียน

รูปแบบด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21  
กอปรกับนโยบายประเทศไทย  4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ  สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะ
ต่างๆ อันจะน ามาซ่ึงการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในอนาคต    ดังน้ันจึงได้มีการปรับ
หลักสตูรให้ทนัสมัย รองรับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์รวมถึงตอบสนองนโยบายต่างๆของรัฐบาล ดังน้ี  

1. นโยบายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเช่ือมโยงกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบับบที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

2. นโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
3. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560-

2579) 
4.  นโยบายประเทศไทย 4.0 
5.  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกจิโลกในศตวรรษที่ 21 
6. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อรูปแบบการ

ด ารงชีวิต การบริโภคอาหาร และการบริการต่างๆ 
7. สภาวะภมิูอากาศที่ผันผวน การเร่งผลิตพืชพลังงานทดแทน ก่อให้เกดิข้อจ ากดัด้านทรัพยากรและมี

ผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหาร  ท าให้ต้องมีการคิดค้นกระบวนการผลิต และการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

8. แน้วโน้มความต้องการอาหารเพ่ือเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค อาหารที่มาจากธรรมชาติหรือผ่าน
กระบวนการแปรรูปน้อยที่สดุ  พฤติกรรมผู้บริโภคของโลกให้ความสนใจกับการเลือกบริโภคอาหาร
ที่มีความปลอดภัย และอิทธิพลของเทคโนโลยีใหม่ที่ท  าให้คุณลักษณะและพฤติกรรมของคน
เปล่ียนแปลง  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

  หลักสูตรมีระบบและกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอนผ่านการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดยเร่ิมจากการพิจารณารายวิชาที่จะเปิด
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สอนในแต่ละภาคการเรียนของปีการศึกษาน้ันๆ  พิจารณาอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจากจ านวนรายวิชาที่
เป็นผู้ประสานงาน  พิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑม์าตรฐานพร้อมก าหนดหัวข้อความรับผิดชอบของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านในรายวิชาที่เปิดสอน โดยค านึงถึงคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของ
อาจารย์  อกีทั้งค านึงถึงภาระงานสอนโดยรวมตลอดปีการศึกษาของอาจารย์แต่ละท่าน หากพบว่าภาระงานสอน
ของอาจารย์ท่านใดมีมาก หรือน้อยจนเกินไปที่ประชุมสาขาจะด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุ ทบทวน และพิจารณา
ใหม่จนได้เป็นมติที่ประชุมที่อาจารย์ทุกทา่นเหน็ชอบร่วมกนั 
การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรมีก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอนผ่านการประชุมสาขาวิชา โดยมีการประชุมสาขาวิชาที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสตูร และอาจารย์ประจ าสาขาเพ่ือสรุปการด าเนินงานของรายวิชา ปัญหาที่พบ และหาแนวทางการแก้ปัญหา 
รวมทั้งพิจารณารายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษาถัดไป และก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ ทั้งน้ีการ
ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน และก าหนดอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งก าหนดวันที่ต้องส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 
รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานรายหลักสตูร (มคอ. 7) ให้แล้วเสรจ็ 
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

หลักสูตรมีแนวทางการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยพิจารณาจากความ
น่าสนใจ คุณค่าของการวิจัย ความไม่ซ า้ซ้อน ความทันสมัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และความสอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆผ่านกระบวนการวิจัย 
ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเตม็ศักยภาพ เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต หลักสูตรให้อิสระในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร  ส่งเสริมหัวข้อวิจัยที่ ผู้เรียนริเร่ิมด้วยตนเอง  หัวข้อวิจัยที่ยกระดับ
มาตรฐาน/เพ่ิมผลิตภาพ/เพ่ิมมูลค่า/สร้างนวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
อาหาร หัวข้อวิจัยที่ร่วมหรือสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น/สังคม/ผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันใน
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และหัวข้อวิจัยเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เป็นต้น 

เม่ือมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าโครงร่างและขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาย่ืนค า
ร้องขอสอบโครงร่างภายใต้หัวข้อและคณะกรรมการสอบที่ได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯพิจารณาให้ความเหน็ต่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ  เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และได้รับอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาจะสามารถท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลังจากที่นักศึกษาสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หากมีเหตุผล
ความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องเปล่ียนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ ซ่ึงส่งผลให้ประเดน็ปัญหา ระเบียบ
วิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัยเปล่ียนแปลงไปจากโครงร่างเดิม ให้นักศึกษาขอ
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อนุมัติเปล่ียนแปลงหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าส านักวิชา ตามล าดับ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 
การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑติศึกษา   

หลักสูตรมีการช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเม่ือนักศึกษาได้ด าเนินการเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาจะสามารถท าวิทยานิพนธ์ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ในการท าวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอสิระ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย มีหน้าที่
ในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อมรายงานความก้าวหน้า 
ปัญหา แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จนกว่านักศึกษาจะส าเรจ็การศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     หลักสตูรมีการประเมินการเรียนรู้ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทกัษะทางปัญญา  
4) ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ. 2 มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 โดยการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะด าเนินการตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ของนักศึกษา ซ่ึงแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนด้วยวิธต่ีางๆ ตั้งแต่การประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบที่
เป็นอตันัยและ/หรือปรนัย การประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านการสงัเกต
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนระหว่างการเรียนภาคทฤษฏี และปฏิบัติ (ถ้ามี) การประเมินจากการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน เพ่ือประเมินทกัษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งทกัษะในการท างานเป็นรายบุคคลและ
การท างานเป็นกลุ่ม  
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หลักสตูรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา และ
ก าหนดให้หลักสตูรด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บรรณ
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สารและสื่อการศึกษา และศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ วัสดุเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏบัิติการที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ฯลฯ ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้และการท าวิจัยของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีจ านวน

เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับมีการพัฒนา/ปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอเพ่ือการ
บริการที่ดีย่ิงข้ึน ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารฯมีการขยายพ้ืนที่ให้บริการด้านหน้าเป็นโซนเรียนรู้ตาม
อธัยาศัย ส าหรับให้นักศึกษาพูดคุย และท างานกลุ่ม มีสญัญาณ WiFi และกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพ้ืนที่การ
ให้บริการ มีอุปกรณ์ให้ยืมเพ่ือสนับสนุนให้กับนักศึกษา เช่น เคร่ืองอ่านหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (Tablet and 
iPad) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการค้นคว้า เคร่ืองยืมหนังสืออัตโนมัติด้วย
ตนเอง ห้องศึกษาค้นคว้า 18 ห้อง ห้องรับชมมัลติมีเดีย ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และห้องชม
ภาพยนตร์  ปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทศันวัสดุ และฐานข้อมูล
หนังสือและสื่อออนไลน์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่  หนังสือ จ านวน 181,414 เล่ม  วารสาร 
จ านวน 149  รายช่ือ  สื่อโสตทัศนวัสดุ จ านวน 7,704 รายช่ือ  ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 19 ฐาน และ
หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (eBook)  จ านวน 75,200 รายช่ือ  จ านวนรายวิชาในระบบ e-Learning  ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 มีจ านวน 398 รายวิชา เป็นรายวิชาของส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
33 รายวิชา 

 
ชนิดทรัพยากร จ านวน 

1. หนังสือ ต ารา 181,414 เล่ม 
2. วารสาร 149 รายช่ือ 
3. สื่อโสตทศันวัสดุ 7,704 ช่ือเร่ือง 
4. ฐานข้อมูลออนไลน์ 19 ฐานข้อมูล 
5. E-books 75,200 เล่ม 

 
นอกจากน้ีศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการระบบ e-Learning ด้วยโปรแกรม WizLearn ซ่ึงเป็นระบบการ

จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ ซ่ึงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาช่วยสนับสนุนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในด้านการให้บริการจัดการระบบฯ การช่วยสร้างรายวิชา บทเรียนประกอบ แบบทดสอบและ
ประเมินผล การจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ  และการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งาน โดยการท างาน
จะประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ส่วนทะเบียนและประมวลผล และศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดึงข้อมูลนักศึกษาเข้าระบบฯ และจัดการระบบ มีการให้บริการการจัดอบรมการ
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการและการจับอบรมโปรแกรม Turnitin เพ่ือป้องกันการ



มคอ.2 
 

                                                            70 
 

ลอกเลียนผลงานทางวรรณกรรม (Plagiarism)  และเพ่ือสร้างจริยธรรมทางวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษา
ทุกระดับ 
      ความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
จ านวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมกับมีการพัฒนา/ปรับปรุงอย่าง
สม ่ าเสมอเพ่ือการบริการที่ ดี ย่ิงข้ึน ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์เคร่ืองมือฯ มีห้องปฏิบั ติการรองรับ 
การเรียนการสอน จ านวน 34 ห้อง แยกเป็นห้องปฏิบัติการ 8 ห้องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสมกับ 
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการที่จัดข้ึนในห้องปฏิบัติการน้ัน มีรายการสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 669 รายการ มีรายการเคร่ืองมือวิเคราะห์ขั้ นสูง
ทางด้านเคมีและกายภาพจ านวน 13 และ 11 เคร่ืองตามล าดับ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ในแต่ละปี อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประสานงานกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เช่น 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเภท ห้องสมุด หนังสือ 

ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลการสืบค้น และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ โดยมีการด าเนินงานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ จัดหา Catalog และรายช่ือ
ออนไลน์ มายังศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการกล่ันกรองเพ่ือพิจารณาการจัดซ้ือ
หนังสือที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าสาขาวิชา อาจารย์ประจ าส านักวิชาและคณบดี จากน้ันศูนย์บรรณสารฯ 
ประสานงานจัดหาผ่านศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย  เม่ือได้หนังสือที่ต้องการ ศูนย์บรรณสารฯ ท าการ
วิเคราะห์เลขหมู่ หมวดหมู่   หัวเร่ือง และเตรียมความพร้อมตัวเล่ม จากน้ันส่งขึ้ นช้ันให้บริการ พร้อมแจ้ง
อาจารย์ผู้เสนอซ้ือเกี่ยวกบัรายช่ือและหมวดหมู่หนังสอืที่ได้จัดหา ผ่านระบบออนไลน์และเวบ็ไซต์   

2) ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเภทเคร่ืองมือ

และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏบัิติการที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย และการจัดการความปลอดภัย
ในการใช้เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีการด าเนินงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเสนอขอเคร่ืองมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนและการวิจัยผ่านการประชุมเพ่ือพิจารณาจากส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา อาจารย์ประจ าส านักวิชา และคณบดี จากน้ันศูนย์เคร่ืองมือฯ ประสานงานจัดหาผ่านส่วนพัสดุของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา 
และนักวิทยาศาสตร์ประจ าเคร่ืองมือฯ เม่ือได้เคร่ืองมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องการ ศูนย์เคร่ืองมือฯ ท า
การส่งเข้าห้องปฏบัิติการ ลงทะเบียนเลขครุภัณฑ์ พร้อมแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้
งานและให้บริการในการเรียนการสอนและการวิจัย 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี และศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นผู้ด าเนินการประเมินความพร้อมของหนังสือ คู่มือ ต ารา และสื่อการสอน รวมไปถึงสถานที่และ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์การสอนและการวิจัย  โดยรวบรวมข้อมูลความต้องการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสอน
และการวิจัยดังกล่าวจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือโครงร่างการศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระและจากนักศึกษา และจัดท าค าขอเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ให้แก่
หลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยในการจัดหาหนังสอืและสื่อออนไลน์ได้มีการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ทุกคร้ังหลังจากมีการแจ้งรายช่ือหนังสอืที่ได้จัดหาและให้บริการ  พร้อมกนัน้ีหลักสูตรได้มี
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และรายงานผลการประเมินความพึงใจของ
นักศึกษาปัจจุบันต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อที่ประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือหาทางปรับปรุงให้ดี
ขึ้นในล าดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร อย่างน้อย ร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร  

x x x x x 

2. มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้าม)ี 

x x x x x 

3. มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 x x x x x 
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ตวับ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย  ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ต้องได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งคร้ัง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดบัความพึงพอใจของนักศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มคุีณภาพหลักสตูร 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดบัคะแนน  เตม็ 5.0 

- - x x x 

12. ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - x x 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
1) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ร่วมกับอาจารย์ผู้ร่วมสอน (ถ้ามี) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

จากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบ และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของนักศึกษา   

2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในเร่ืองของเน้ือหาของ
รายวิชาในทุกภาคการศึกษา และจัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกๆภาคการศึกษา ในระบบออนไลน์ และ
น าผลการประเมินเข้าร่วมพิจาณา เพ่ือปรับปรุงทกัษะการสอนของอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะด าเนินการภายหลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว เป็นเวลา 1 ปี  

โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ประเมินหลักสตูรทุกหลักสูตรที่ครบรอบการด าเนินงานอย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือให้
ได้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับหลักสูตรในด้านต่างๆ ได้แก่ นักศึกษาและบัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหลักสตูรให้ทนัสมัย และใช้เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 ส านักวิชาจะ

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกนัอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในแต่

ละภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปที่เปิดสอน  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการด าเนินการของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปีเพ่ือน าไปเป็น
ข้อมูลส าหรับปรับปรุงหลักสตูรเมื่อครบรอบปรับปรุงหลักสตูร (5 ปี) ต่อไป    


