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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 60 5 1403 00
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Science and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
2.2 ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Master of Science (Food Science and Technology)
M.Sc. (Food Science and Technology)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็ นสื่อกลางในการเรียนการสอน
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
1

มคอ.2

ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2555”
▪ ได้ พิจารณาเห็นชอบโดยสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
▪ ได้ รับอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
▪ กาหนดเปิ ดสอน ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2560
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1) ผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้ าฝ่ าย/หัวหน้ าแผนก ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ฝ่ ายผลิต/
วางแผนการผลิต ฝ่ ายควบคุม/ประกันคุณภาพ ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ ายการตลาด
2) นักวิจัย/นักการตลาด หรือทางานในระดับหัวหน้ าฝ่ าย/หัวหน้ าแผนก ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กับอุตสาหกรรมอาหารทั้งของภาครัฐและเอกชน
3) ผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/นักวิจัย/นักวิชาการ/อาจารย์ ในสถาบันที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
อาหารในด้ านการศึกษาโภชนาการ มาตรฐาน/ความปลอดภัย ระบบควบคุม/ประกันคุณภาพ ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน
4) นักพัฒนาธุรกิจ/นักวิเคราะห์/อาชีพอื่นๆในอนาคตในกลุ่มธุรกิจสินค้ าและบริการที่เกี่ยวข้ อง
กับอุตสาหกรรมอาหาร
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่
1
2

3

เลขบัตร
ประชาชน
3 9201
00570 xx x
3 5401
00378 xx x

3 4001
00966 xx x

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
ผศ. ดร.
สาโรจน์ รอดคืน
ผศ. ดร.
พันธ์สริ ิ สุทธิลักษณ์

อ.ดร.
ณัฏยา คนซื่อ

คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
Ph.D. (Bioresource
Engineering)
M.Sc. (Biosystem Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
Ph.D. (Food Toxicology)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Tsukuba,
Japan
University of Tsukuba,
Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548
2542
2550

University of Surrey, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2545

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2541

2547
2544

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับบที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- สนับสนุนนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ด้ านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for
the Future)
- สนับสนุนแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
- ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
- ตอบรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
- โครงสร้ า งประชากรเข้ าสู่สังคมผู้ สูงอายุ อย่ างสมบู ร ณ์ ส่ งผลต่ อ รูป แบบการด ารงชี วิ ต การ
บริโภคอาหาร และการบริการต่างๆ
- สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน การเร่งผลิตพืชพลังงานทดแทน ก่อให้ เกิดข้ อจากัดด้ านทรัพยากร
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร ทาให้ ต้องมีการคิดค้ นกระบวนการผลิต และการ
บริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม รวมไปถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- แน้ วโน้ มความต้ องการอาหารเพื่อเสริมสุขภาพหรือป้ องกันโรคสูงขึ้น
3
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- แนวโน้ มความต้ องการอาหารที่มาจากธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการแปรรูปน้ อยที่สดุ
- อิทธิพลของเทคโนโลยีทาให้ คุณลักษณะและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลง
- แนวโน้ ม พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคของโลก ให้ ค วามสนใจกับ การเลื อ กบริ โภคอาหารที่มี ค วาม
ปลอดภัย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
กลไกการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิ จ และสั ง คม ท าให้ เกิ ด ความจ าเป็ นในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้ านการจัดการเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 กอปรกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วยการวิจัยพั ฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม และมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาทรั พยากร
บุคคลให้ มีศักยภาพ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ กับสถานณการณ์
จริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ มความได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขันของประเทศ อันจะนามาซึ่งการขับเคลื่อน
ประเทศสู่ ก ารพั ฒ นาในอนาคต จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555) ตามวงรอบประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอกี ด้ วย
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรั บปรุงหลัก สูตรในครั้งนี้ สอดคล้ องกับพั น ธกิจของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้ าหลวง ในด้ านการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และด้ านการส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจัยอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนการ
ต่อยอดงานวิจัยสู่สงั คมและพาณิชย์
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่เี ปิ ดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็ นหลักสูตรที่
มุ่งสร้ างและพั ฒนาบุ คลากรที่มีสมรรถนะสูงด้ วยความรู้และทักษะด้ านนวัตกรรมอาหารที่สอดคล้ องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.2 ความสาคัญ
การผลิตของภาคอุ ตสาหกรรมอาหารของไทยมีความสาคัญ ต่ อระบบเศรษฐกิจ และมีแนวโน้ ม
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2559 ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก และ
นับเป็ นอันดับที่ 3 ในเอเชียรองจากจีนและอินเดีย มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ
7.0 แม้ ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก แต่แนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกในปั จจุ บั นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารในอนาคต กระแส
โลกาภิวัตน์ส่งผลให้ อาหารในอนาคตมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป โดยจะมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ ชีวิต
ของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆมากขึ้น ปั จจุบันรัฐบาลสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลั ยและ
ภาคเอกชนอย่ างเป็ นรูป ธรรม โดยมุ่ งหวังให้ มี การพั ฒ นาบุ คลากรและงานวิ จั ยร่ วมกัน เป็ นการสร้ า ง
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ สามารถทางานได้ จริง พร้ อมกับมีคุณลักษณะคนไทย
4.0 และส่งเสริมให้ ผลิตงานวิจัยที่ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐาน เพิ่ มผลิตภาพ และ
เพิ่มมูลค่าให้ กับภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายอุตสาหกรรมไทย 4.0 เพื่อส่งเสริมให้ อุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยได้ เปรียบคู่แข่งทั้งในด้ านผลิตภั ณฑ์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานดังกล่าว จาเป็ นต้ อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการวิจัย
และพัฒนา สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สร้ างองค์ความรู้ใหม่หรือ นวัตกรรม เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าและผลิตภาพให้ กับอุตสาหกรรมอาหาร ส่งผลให้ อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการ
เติบโต มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ อย่างต่อเนื่องในตลาดโลก
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ผลิ ตบุ คลากรที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก าร
อาหารให้ สามารถทางานวิจัยและพัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผลิ ตบุ คลากรที่มีความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ทักษะต่ างๆ เพื่ อสร้ างสรรค์งานวิ จัย และ
พัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารได้
3) ผลิตบุคลากรที่สามารถทางานร่ วมกันผู้อ่ ืน มีความรั บผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
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1.3.2 ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง (Expected Program Learning Outcomes)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งสร้ างและ
พัฒนาบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในขั้นสูง ภายหลังสาเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะมี
ความรู้ความสามารถ ดังนี้
1) มีความรู้ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
2) สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเริ่ม ค้ นคว้ า สังเคราะห์ และดาเนินงานวิจัยให้ บรรลุผลสาเร็จ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถทางด้ านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารแนวคิด
และผลงานวิจัย
4) มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และภาวะผู้นา รับฟังความคิดเห็นและสามารถปรับตัว
ทางานร่ วมกับผู้อ่นื ได้ พร้ อมกับมีจิตสาธารณะ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และความรู้สึก
ของผู้อ่นื
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นไปตาม 1. ติ ด ต าม ป ระเมิ น และป รั บ ป รุ ง
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ (มคอ 7)
ระดับอุด มศึ กษาแห่ งชาติเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า พ .ศ . 255 8
ระดับปริญญาโท
2. ปรับ ปรุงหลั กสูต รให้ ส อดคล้ อ ง 1. ติดตาม ประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
กั บ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร 2. สารวจและประเมิน ประเมินความพึ ง
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
พ อ ใ จ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลประเมินหลักสูตร

1. รายงานผลการด าเนิ น งานของ
รายวิชา (มคอ 5 และ 6)
2. รายงานผลการด าเนิ น งานของ
หลักสูตร (มคอ 7)
3. รายงานการประเมิ น ความพึ ง
พ อใจผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ของสถาน
ประกอบการ
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะการ 1. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจและแนว 1. รายงานผลการจัดกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ทางการจั ด การเรี ย น การสอน ใน
ที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ผ่ าน การป ระชุ ม /
อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมหรือกล 1. ติ ด ตาม ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลง 1. รายงานของรายวิชา (มคอ 3)
ยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาให้
ของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร 2. รายงานผลการดาเนินงานของ
สามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ได้ 2. สารวจและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
รายวิชา (มคอ 5 และ 6)
ตามผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง
บัณฑิตของสถานประกอบการ
3. รายงานผลการดาเนินงานของ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
( Expected Program Learning 3. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจและแนว
Outcomes)
ทางการจั ด การเรี ย น การสอน ใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่ าน การป ระชุ ม /
อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมหรือกลยุทธ์
การสอนในแต่ ละรายวิชาให้ สามารถ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ได้ ตามผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักสูตร (มคอ 7)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติท่วั ไป
ผู้ เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณ ฑิตศึกษา หรือเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบั ณฑิตศึ กษาที่
ปรับปรุงใหม่
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
ผู้เข้ าศึ กษาแผน ก แบบ ก 1 ต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร อุ ต สาหกรรมเกษตร หรื อ สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 2.75 (จากคะแนนเต็ม 4.00) หรือเทียบเท่า ถ้ ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
ต้ องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่ วยงานหรื อ
จากผู้บังคับบัญชา หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ผู้เข้ าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรื อ สาขาวิชาทางวิ ทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 2.50 (จากคะแนนเต็ม 4.00) หรือเทียบเท่า ถ้ ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
ต้ องมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่ วยงานหรื อ
จากผู้บังคับบัญชา หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
เกณฑ์การสอบคัดเลือกทั่วไป
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การรั บ เข้ าศึ กษาอาจกระทาโดยวิ ธีก ารสอบคั ดเลื อก การคั ดเลื อก หรื อโดยวิ ธีก ารอื่นใดตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตประจาสานักวิชา
เกณฑ์การสอบคัดเลือกเฉพาะหลักสูตร
ผู้สมัครเข้ าศึกษาแผน ก แบบ ก1 ก 2 และแผน ข ที่มีสิทธิ์เข้ ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องแสดง
เอกสารคุ ณ สมบั ติ เฉพาะหลั ก สู ต ร และน าเสนอแนวคิ ด งานวิ จั ย (Research concept) ที่ ส นใจต่ อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์
การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผู้ ท่ี ได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษา ต้ อ งขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนั ก ศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับจากวันขึ้น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ มี ค วามแตกต่ า งด้ า นเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และวั ฒ นธรรม อี ก ทั้ ง มี พ้ ื น
ฐานความรู้และประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ท่ีแตกต่างกัน ต้ องใช้ เวลาปรับตัว เรียนรู้ใน
สังคมใหม่
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และจัดกิจกรรมเสริมเพื่ อให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้และปรับตัวในสังคม
ใหม่ได้ ง่ายขึ้น พร้ อมทั้งจัดอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อให้ คาแนะนา ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ ชิด
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปี ที่
แผนการศึกษา

2560
แผน ก
แผน
แบบ แบบ
ข
ก1 ก2
2
3
2
2
3
2

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
จานวนที่คาดว่า
จะสาเร็จ
การศึกษา
รวมนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา/ปี การศึกษา
2561
2562
2563
แผน ก
แผน ก
แผน ก
แผน
แผน
แผน
แบบ แบบ
แบบ แบบ
แบบ แบบ
ข
ข
ข
ก1 ก2
ก1 ก2
ก1 ก2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
4
6
4
4
6
4
4
6
4
2

3
7

2

2

3
7

2

2

3
7

2

2564
แผน ก
แผน
แบบ แบบ
ข
ก
ก2
2
3
2
2
3
2
4
6
4
2

3
7

9

2
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ

ปี งบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

งบบุคลากร

1,368,000

1,436,400

1,508,220

1,583,631

1,662,813

หมวดเงินเดือนและค่าจ้ างประจา

1,368,000

1,436,400

1,508,220

1,583,631

1,662,813

งบดาเนินการ

276,865.55

249,650.94

257,140.46

264,854.68

272,800.32

1 ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่าใช้ จ่ายในการสอบ
ป้ องกันวิทยานิพนธ์
1.2 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
สอบโครงร่าง
1.3 ค่าใช้ จ่ายในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
1.4 ค่าใช้ จ่ายสนับสนุน
วิทยานิพนธ์
1.5ค่าใช้ จ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
2. ค่าสาธารณูปโภค

212,973.50

183,842.13

189,357.39

195,038.11

200,889.25

64,491.00

66,425.73

68,418.50

70,471.06

72,585.19

34,486.00

34,486.00

34,486.00

34,486.00

34,486.00

51,550.00

53,096.50

54,689.40

56,330.08

58,019.98

59,386.50

61,168.10

63,003.14

64,893.23

66,840.03

3,060.00

3,151.80

3,246.35

3,343.74

3,444.06

63,892.05

65,808.81

67,783.08

69,816.57

71,911.07

งบลงทุน (ถ้ ามี)

-

-

-

-

-

หมวดครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

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
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)……………….
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต การเทียบโอนรายวิชา เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับ บั ณ ฑิตศึ ก ษา โดยต้ องได้ รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลักสูตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสานักวิชา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้ รับอนุมัติจากสภาวิชาการ
ตามลาดับ
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1.3 แผน ข
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ (ให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน
24
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
17 หน่วยกิต
1. กลุ่มเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
2. กลุ่มกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
3. กลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประกันคุณภาพ
4. กลุ่มความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร
5. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3.1.2.3 แผน ข
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน
24
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
23 หน่วยกิต
1. กลุ่มเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
2. กลุ่มกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
3. กลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประกันคุณภาพ
11
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4. กลุ่มความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร
5. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3.1.3 รายวิชา
1) ความหมายของจานวนหน่วยกิต หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)
ตัวเลขหน้ าวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชั่วโมงค้ นคว้ าด้ วยตนเองต่อสัปดาห์
ตัวอย่าง 3(2-3-5) คือ 3 หน่วยกิต บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2) ความหมายของรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาต่างๆ ประกอบด้ วยตัวเลข 7 ตัว แยกเป็ น 3 ชุด มีความหมายดังนี้

XXXXXXX
XXXX

X

XX

1

2

3

1. เลขรหัสชุดที่ 1
ประกอบด้ วยตัวเลข 4 ตัวแรก หมายถึงตัวเลขเฉพาะของแต่ละสานักวิชาและที่รายวิชา
นั้นสังกัด
▪ เลข 2 ตัวแรก เป็ นเลขเฉพาะของแต่ละสานักวิชา
14 หมายถึง สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
▪ เลข 2 ตัวหลัง ระบุถึงสาขาวิชาภายในสานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
01
หมายถึง
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
02
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
03
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
04
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร
05
หมายถึง
กลุ่มวิชาประกันคุณภาพอาหาร
06
หมายถึง
กลุ่มวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เลขรหัสชุดที่ 2
ประกอบด้ วยตัวเลข 1 ตัว หมายถึง ระดับชั้นปี ที่ควรจัดสอนรายวิชา
1
หมายถึง
ชั้นปี ที่ 1
2
หมายถึง
ชั้นปี ที่ 2
3
หมายถึง
ชั้นปี ที่ 3
4
หมายถึง
ชั้นปี ที่ 4
12
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7
8

หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปี ที่ 1 ในระดับบัณฑิตศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 ในระดับบัณฑิตศึกษา

3. เลขรหัสชุดที่ 3
ประกอบด้ วยตัวเลข 2 ตัวสุดท้ าย หมายถึง ตัวเลขลาดับที่ (Running number) ตามกลุ่ม
วิชาของสานักวิชา
3.1.3.1 รายวิชาแผน ก แบบ ก 1
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36
รหัสรายวิชา
1403798

หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา

วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสรายวิชา
1403796
1403896

ชื่อรายวิชา
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

หน่วยกิต
0 (1-0-2)
0 (1-0-2)

กาหนดให้ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เรียนวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร
3.1.3.2 รายวิชาแผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
12
รหัสรายวิชา
1403799

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

2) หมวดวิชาบังคับ
รหัสรายวิชา
1401704
1401703
1403797
1403897

หน่วยกิต

7

หน่วยกิต
12(0-36-12)

หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา
สถิตขิ ้นั สูงและการวางแผนการทดลองทางด้ านอุตสาหกรรมเกษตร
Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
ระเบียบวิธวี ิจัยทางด้ านอุตสาหกรรมอาหาร
Research Methodology for Food Industry
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)

3) หมวดวิชาเลือก
17 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
13
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กลุ่ม 1 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
รหัสรายวิชา
1402720
1402732
1402813
1402814
1402894
1402815
1402816
1402817
1402733
1402895

ชื่อรายวิชา
วัตถุเจือปนอาหาร
Food Additives
เคมีของสารอาหารหลัก
Chemistry of Food Macronutrients
เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง
Advanced Food Analytical Techniques
อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
Functional Foods and Nutraceuticals
หัวข้ อเฉพาะทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
Selected Topics in Food Chemistry and Food Analysis
เคมีประยุกต์ของโปรตีนอาหาร
Applied Food Proteins Chemistry
หน้ าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
Molecular Functions of Food
การพัฒนาอาหารฟังก์ชนั
Development of Functional Food
การทดลองสาหรับหน้ าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
Experimental for Molecular Functions of Food
หัวข้ อเฉพาะทางหน้ าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
Selected Topics in Molecular Functions of Food

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
2 (2-0-4)

กลุ่ม 2 กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
รหัสรายวิชา
1404755
1404759
1404760
1404892
1402741
1406870

1404761

ชื่อรายวิชา
สมบัตทิ างกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชวี ภาพ
Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่
Novel Food Processing Technologies
การทานายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
Shelf Life Prediction of Food Products
หัวข้ อเฉพาะทางกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
Selected Topics in Food Processing and Engineering
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Principles in Food Science and Technology
การศึกษาดูงาน
Industrial Visit

หน่วยกิต
3 (2-3-5)

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
Innovations in Food Packaging

3 (2-3-5)

3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
2 (2-0-4)
4 (4-0-8)
0 (0-6-2)
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กลุ่ม 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประกันคุณภาพ
รหัสรายวิชา
1406751
1406752
1406770
1406768
1403795
1406863
1406769
1406892
1406701

ชื่อรายวิชา
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสาหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Sensory Evaluation for Food Product Development
การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Experimental Design in Food Product Development
แนวโน้ มผู้บริโภคและเทคโนโลยี
Consumer Trends and Technology
ส่วนผสมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Ingredient in Food Product Design and Development
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
Advanced Food Product Innovation
การจัดการโซ่อปุ ทานและระบบโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Supply Chain and Logistics Management for Agro-Industry
การออกแบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Control Design in Food Industry
หัวข้ อเฉพาะทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Selected Topics in Food Product Development
จริยธรรมนักวิจัย
Researcher Ethic

หน่วยกิต
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่ม 4 ความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร
รหัสรายวิชา
1402713
1402714
1402764
1402812
1402896

ชื่อรายวิชา
จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
Advanced Food Microbiology
พิษวิทยาอาหาร
Food Toxicology
การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiological Risk Assessment
อณูพิษวิทยา
Molecular Toxicology
หัวข้ อเฉพาะทางความปลอดภัยอาหาร
Selected Topics in Food Safety

หน่วยกิต
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

กลุ่ม 5 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
รหัสรายวิชา
1402762

1403714
1403718

ชื่อรายวิชา
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Microbiology
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
Food Biotechnology
เทคโนโลยีการหมักอาหาร

หน่วยกิต
3 (2-3-5)

3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
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รหัสรายวิชา
1403716
1403892

ชื่อรายวิชา
Food Fermentation Technology
เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร
Food Enzyme Technology
หัวข้ อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
Selected Topics in Food Biotechnology

3.1.3.3 แผน ข
1) หมวดวิชาค้ นคว้ าอิสระ
รหัสรายวิชา
1403898

1401703
1403797
1403897

7

3 (2-3-5)
2 (2-0-4)

หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา
ค้ นคว้ าอิสระทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Independent Study in Food Science and Technology

2) หมวดวิชาบังคับ
รหัสรายวิชา
1401704

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
6 (0-18-18)

หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา
สถิตขิ ้นั สูงและการวางแผนการทดลองทางด้ านอุตสาหกรรมเกษตร
Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
ระเบียบวิธวี ิจัยทางด้ านอุตสาหกรรมอาหาร
Research Methodology for Food Industry
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)

3) หมวดวิชาเลือก
23 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-5 เช่นเดียวกับแผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปี ที่ 1
รหัสรายวิชา
1403798

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
6 (0-18-6)

รหัสรายวิชา
1403796
1403798

รวมหน่วยกิต

6

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนา 1
Seminar 1
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
0 (1-0-2)
12 (0-36-12)
12

ชั้นปี ที่ 2
รหัสรายวิชา
1403798
1403896

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนา 2
Seminar 2
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
12 (0-36-12)

รหัสรายวิชา
1403798

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
6 (0-18-6)

0 (1-0-2)

12
รวมหน่วยกิต
6
*กาหนดให้ นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 เรียนวิชา 1403796 สัมมนา 1 และ 1403896 สัมมนา 2 เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี ที่ 1
รหัสรายวิชา
1401704

1401703

1403797
14xxxx
14xxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สถิติข้นั สูงและการวาง
แผนการทดลองทางด้ าน
อุตสาหกรรมเกษตร
Advanced Statistics and
Experimental Design for
Agro-Industry
ระเบียบวิธวี ิจัยทางด้ าน
อุตสาหกรรมอาหาร
Research Methodology for
Food Industry
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาชีพเลือก1
Major Elective 1
วิชาชีพเลือก 2
Major Elective 2
รวมหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

รหัสรายวิชา
1403799

2 (2-0-4)

14xxxx

วิชาชีพเลือก 3
Major Elective 3

3 (x-x-x)

1 (1-0-2)

14xxxx

3 (x-x-x)

3 (x-x-x)

14xxxx

3 (x-x-x)

14xxxx

วิชาชีพเลือก 4
Major Elective 4
วิชาชีพเลือก 5
Major Elective 5
วิชาชีพเลือก 6
Major Elective 6
รวมหน่วยกิต

12

หน่วยกิต
3 (0-9-3)

3 (x-x-x)
2 (x-x-x)
14

ชั้นปี ที่ 2
รหัสรายวิชา
1403799
1403897

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนา 2
Seminar 2
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต

6 (0-18-6)

รหัสรายวิชา
1403799

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต

3 (0-9-3)

1 (1-0-2)
7

รวมหน่วยกิต

3
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3.1.4.3 แผน ข
ชั้นปี ที่ 1
รหัสรายวิชา
1401704

1401703

1403797
140xxxx
140xxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สถิติข้นั สูงและการวาง
แผนการทดลองทางด้ าน
อุตสาหกรรมเกษตร
Advanced Statistics and
Experimental Design for
Agro-Industry
ระเบียบวิธวี ิจัยทางด้ าน
อุตสาหกรรมอาหาร
Research Methodology for
Food Industry
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาชีพเลือก1
Major Elective 1
วิชาชีพเลือก 2
Major Elective 2
รวมหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิชาชีพเลือก 3
Major Elective 3

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

รหัสรายวิชา
140xxxx

หน่วยกิต
3 (x-x-x)

2 (2-0-4)

140xxxx

วิชาชีพเลือก 4
Major Elective 4

3 (x-x-x)

1 (1-0-2)

140xxxx

3 (x-x-x)

3 (x-x-x)

140xxxx

วิชาชีพเลือก 5
Major Elective 5
วิชาชีพเลือก 6
Major Elective 6

2 (x-x-x)

3 (x-x-x)
12

รวมหน่วยกิต

11

ชั้นปี ที่ 2
รหัสรายวิชา
1403897

140xxxx
140xxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนา 2
Seminar 2

วิชาชีพเลือก 7
Major Elective 7
วิชาชีพเลือก 8
Major Elective 8
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
1 (1-0-2)

รหัสรายวิชา
1403898

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ค้ นคว้ าอิสระทางด้ าน
6 (0-18-18)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
Independent Study in Food
Science and Technology

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
7

รวมหน่วยกิต

6

19

มคอ.2

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 แผน ก แบบ ก 1
รหัสรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
1403798 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
ดาเนินงานวิจัยอย่างเข้ มข้ นทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความ
สนใจเฉพาะบุ คคล ภายใต้ การแนะนาและอนุ มัติของคณาจารย์ท่ปี รึกษา ตั้งแต่ภาคการศึ กษา
แรกจนจบหลักสูตร นาเสนอรายงานความก้ าวหน้ าทุกภาคการศึ กษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ส่งวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ ใน
รูปแบบฉบับเต็มของงานประชุมวิชาการ และยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง
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 (ไม่นับหน่วยกิต)
1403796 สัมมนา 1
0(1-0-2)
Seminar 1
ศึกษาและค้ นคว้ าเอกสารงานวิจัยที่เป็ นที่สนใจในด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาเกี่ยวข้ อง นาเสนอ และส่งรายงาน
Study and selection of currently interesting research issues in food science and
technology or related area; oral presentation; report submission.
1403896

สัมมนา 2
Seminar 2

0(1-0-2)
ค้ นคว้ าเอกสาร อภิปรายผล นาเสนอและรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์
Literature search, discussion and thesis progress presentation.

20

มคอ.2

3.1.5.2 แผน ก แบบ ก2
รหัสรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
1403799 วิทยานิพนธ์
12 (0-36-12)
Thesis
ดาเนินงานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความสนใจเฉพาะ
บุคคล ภายใต้ การแนะนาและอนุ มัติของคณาจารย์ท่ปี รึกษา นาเสนอรายงานความก้ าวหน้ าทุก
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบี ยนวิทยานิพนธ์ สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ส่งวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับเต็มของงานประชุมวิชาการ หรือยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
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
หน่วยกิต
1401704 สถิติข้นั สูงและการวางแผนการทดลองทางด้ านอุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
หลั ก การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อ มู ลทางสถิติ ด้ านอุต สาหกรรม
เกษตร การออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มในบลอคสมบูรณ์ แฟกทอเรียล แฟกทอ
เรียลแบบบางส่วน จั ตุรัสลาติน สปลิทพลอท บล็อกไม่สมบูรณ์แบบสมดุล การวิเคราะห์ทาง
สถิติข้ันสูง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นแบบพหุนาม การวิเคราะห์การถดถอยชนิดตัวแปร
ไม่ต่อเนื่อง 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.
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รหัสรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1401703 ระเบียบวิธวี ิจัยทางด้ านอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
Research Methodology for Food Industry
หลักการและวิธีการในการจัดทาโครงการด้ านอุตสาหกรรมอาหาร จริยธรรมในการ
วิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการวิจัย กระบวนการและเทคนิคการวิจัย การเขียน
ข้ อเสนอโครงการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้ อมูลวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย การ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญา การเขียนรายงานและบทความวิชาการเพื่ อตี พิ ม พ์ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ประมวลและวิเคราะห์นวัตกรรมและความก้ าวหน้ า
ทางด้ านอุตสาหกรรมอาหาร การนาเสนอและส่งรายงาน
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

สัมมนา 1
1 (1-0-2)
Seminar 1
ศึกษาและค้ นคว้ าเอกสารงานวิจัยที่เป็ นที่สนใจในด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาเกี่ยวข้ อง นาเสนอ และส่งรายงาน
Study and selection of currently interesting research issues in food science and
technology or related area; oral presentation; report submission.

1403897

สัมมนา 2
1 (1-0-2)
Seminar 2
ค้ นคว้ าเอกสาร อภิปรายผล นาเสนอและรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์
Literature search, discussion and presentation progress of thesis.

3) หมวดวิชาเลือก
17 หน่วยกิต
กลุ่ม 1
เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
Food Chemistry and Food Analysis
1402720 วัตถุเจือปนอาหาร
3 (3-0-6)
Food Additives
บทบาท หน้ าที่ และการประยุ กต์ใช้ วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่ างๆ วัตถุ เจือปนจาก
ธรรมชาติ สารทดแทนสารอาหาร การวิเคราะห์ แ ละประเมิน ความปลอดภัย มาตรฐานและ
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รหัสรายวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ วัตถุเจือปนในอาหาร
Role, function and uses of different food additives; natural additives; nutrient
substituents; analysis and assessment of safety; standards and regulations of additives.

1402732

เคมีของสารอาหารหลัก
3 (2-3-5)
Chemistry of Food Macronutrients
องค์ประกอบ โครงสร้ าง ปฏิกิริยาและสมบั ติเชิงหน้ าที่ของโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
และไขมัน ในอาหาร เทคนิ คการวิเคราะห์ การแยก การชี้บ่ ง การบ่ งปริ มาณของสารเหล่ านี้
กลไกของผลกระทบจากการแปรรูปและสภาพเก็บรั กษาต่อสมบัติของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
และไขมัน การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของอาหาร บทบาทของปฏิสัมพั นธ์น้ันต่อ
เสถียรภาพของอาหาร เทคโนโลยีใหม่ท่เี กี่ยวข้ อง
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

เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Food Analytical Techniques
ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์อาหารขั้นสูงโดยเทคนิคการวิเคราะห์ท่ที นั สมัย การ
วัดทางเคมีไฟฟ้ า หัววัดชีวภาพ สเปกโทรโฟโทเมทรี ฟลูเรี ยร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด เนียร์
อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโทเมทรี ฟลูออโรเมทรี อะตอมมิกสเปกโทร
เมทรี อินดักทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปกโทรเมทรี โครมาโทกราฟี ลิควิด โครมาโทกราฟี
แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮฟี เนทเทคนิค คอมพรีเฮนซีฟโครมาโทกราฟี เทคนิคเครื่องมือวิเคราะห์
ในปัจจุบันและแนวโน้ ม
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

อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
Functional Foods and Nutraceuticals

3 (3-0-6)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ความหมายและประเภทของอาหารฟั งก์ชันและโภชนเภสัช แหล่ งและประโยชน์ต่อ
สุขภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัดและการแยกโภชนเภสัช ผลของกระบวนการต่อ
ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารประกอบฟั งก์ชันและโภชนเภสัชในอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
รั ก ษาสภาพการท างานในอาหาร การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการตลาดของอาหาร ฟั งก์ ชั น
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารฟั งก์ชันและโภชนเภสัช การบังคับใช้ ของกฎหมาย
ของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
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

หัวข้ อเฉพาะทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
2 (2-0-4)
Selected Topics in Food Chemistry and Food Analysis
ประมวล และวิเคราะห์ วิทยาการสมัยใหม่ ทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์ อาหาร
นาเสนอและส่งรายงาน
Review and evaluate critical current issues in food chemistry and food analysis;
presentation and report submission.

1402815

เคมีประยุกต์ของโปรตีนอาหาร
3 (2-3-5)
Applied Food Proteins Chemistry
โปรตี น อาหาร กรดอะมิ โน เปปไทด์ และโปรตี น การเปลี่ ย นแปลงของโปรตี น
เนื่ องจากกระบวนการทางกายภาพ เคมี และการแปรรูป สมบั ติเชิ งหน้ าที่ของโปรตีน อาหาร
เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนอาหาร ฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระจากโปรตีนและเปปไทด์
มุมมองด้ านเภสัชโภชนศาสตร์ของโปรตีนอาหาร
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

หน้ าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
3(2-3-5)
Molecular Functions of Food
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารแหล่งต่างๆ โภชนาการระดับโมเลกุล พฤติกรรม
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รหัสรายวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
การบริโภคและการทางานของระบบภูมิค้ ุมกัน กลไกของระบบภูมิค้ ุมกันในระดับโมเลกุล ระบบ
ภูมิค้ ุมกันของลาไส้ และการป้ องกันของร่างกาย ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิค้ ุมกัน ผลขององค์ประกอบของอาหารต่อโรคที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ
การดาเนินชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารและระบบชีวภาพ ผลขององค์ประกอบอาหารต่อการ
ต้ านโรคอ้ วน การต้ านความชรา การต้ านการแพ้ และอื่นๆ การแพ้ อาหาร โภชนพั นธุศาสตร์
สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นเกี่ยวกับอาหาร
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

การพัฒนาอาหารฟังก์ชัน
3(2-3-5)
Development of Functional Food
สาระสังเขปของอาหารฟั งก์ชัน อาหารฟั งก์ชันจากโปรตีน เปปไทด์ คาร์ โบไฮเดรต
ไขมัน โพลิฟีนอล โพรไบโอติก เมแทบอลิคจากจุลินทรีย์และปฏิกิริยาของเอนไซม์ บทบาทของ
อาหารฟั งก์ชัน ต่ อการป้ องกันโรคที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการดาเนินชี วิต อาหารเป็ นพิ ษ ความ
ผิดปกติจากการติดเชื้อ ความชรา อาการแพ้ การเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลง
หน้ าที่ของระบบภูมิค้ ุมกัน
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

การทดลองสาหรับหน้ าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล

3(2-3-5)

Experimental for Molecular Functions of Food
การแยก การทาให้ บ ริ สุทธิ์แ ละการวิ เคราะห์ โปรตี น เปปไทด์ คาร์ โบไฮเดรตและ
ไขมัน การแยก การเพาะเลี้ยงและการจาแนกแบคทีเรียสร้ างกรดแลกติค การเพาะเลี้ยงเซลล์
สัตว์ เลี้ ยงลู ก ด้ วยนม การวิ เคราะห์ เชิ งปริ ม าณของอิม มู โนโกบู ล ลิ น โดยเทคนิ ค ELISA การ
เตรียมสารสกัดจากอาหาร การฝึ กอบรมการใช้ สัตว์ในการทดลอง การแยกและการเพาะเลี้ยง
เซลล์เม็ดเลือดขาว
Isolation, purification, and analysis for protein, peptide, carbohydrate and lipid;
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รหัสรายวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
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

หัวข้ อเฉพาะทางหน้ าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
Selected Topic in Molecular Functions of Food
ประมวล และวิ เคราะห์ วิ ท ยาการสมั ยใหม่ ท างหน้ า ที่ในระดั บ โมเลกุ ล ของอาหาร
นาเสนอ 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
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4 (4-0-8)
Principles in Food Science and Technology
บทน า หลั ก การทางเคมี อ าหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหาร วิ ศ วกรรมอาหาร และ
กระบวนการแปรรู ป พื้ นฐานอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
กรณีศึกษา
Introduction; principles in food chemistry, food microbiology, food engineering
and food processing; related issues in food science and technology; case studies.

1402741

1404759

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Novel Food Processing Technologies
หลักการแปรรูปอาหารที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนการแปรรูปแบบใช้
ความร้ อน เช่น โอห์มมิก การใช้ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ และเทคโนโลยีการอัดพอง กระบวนการ
แปรรูปแบบไม่ใช้ ความร้ อน เช่น กระบวนการแปรรูปด้ วยความดันสูง พัลส์สนามไฟฟ้ าแรงสูง
ลาแสงอิเล็คตรอน วิธอี อสโมซีส การแยกด้ วยเยื่อแผ่น การสกัดด้ วยของเหลวยิ่ งยวด ระบบการ
ผลิตแบบปลอดเชื้อ 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.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1404755 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ
3 (2-3-5)
Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials
ความสาคัญของสมบัติของวัสดุ สมบัติทางเรขาคณิต สมบัติทางเนื้อสัมผัสและการ
ไหล สมบัติทางความร้ อน การเปลี่ยนวัฏภาค สมบัติทางไฟฟ้ า สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้ า สมบัติ
พื้นผิว สมบัติทางแสง
Importance of material properties; geometric properties; textural and rheological
properties; thermal properties; phase transition; electrical properties; electromagnetic
properties; surface properties; optical properties.
1404760

การทานายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
Shelf Life Prediction of Food Products
คุณภาพของอาหารและความคงตัวของอายุผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพ ปั จจัยที่มี
ผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ทฤษฎี การแพร่ ของอนุ ภาค บทบาทของแอคติวิตี
ของนา้ เทคนิคการเร่งการทดสอบอายุการเก็บรักษาอาหาร สมบัติการดูดและการคายความชื้น
ของผลิตภัณฑ์ จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นในอาหาร การทดสอบและการทานายอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
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

หัวข้ อเฉพาะทางกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
Selected Topics in Food Processing and Engineering
ประมวลและวิ เคราะห์ วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ท างกระบวนการแปรรู ป และวิ ศ วกรรม
อาหาร นาเสนอและส่งรายงาน
Review and evaluate critical current issues in food process and engineering;
presentation and report submission.

1406870

การศึกษาดูงาน
0 (0-6-2)
Industrial Visit
การทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร นาเสนอและส่งรายงาน
Field trips to food industries, research institutes or agro-industry related
agencies; oral presentation; report submission.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1404761 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
Innovations in Food Packaging
เทคนิคสมัยใหม่ในบรรจุ ภัณฑ์อาหาร การถ่ายโอนมวลสารและแก๊สผ่านวัสดุบรรจุ
ภัณ ฑ์ คุณ ภาพของอาหารในภาชนะบรรจุ การวิจัยและพั ฒนาบรรจุ ภัณ ฑ์แอคทีฟ เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ สารเคลือบและฟิ ล์มบริโภคและย่อยสลายได้ ทิศทางของเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ์สมัยใหม่ทางการค้ า
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
1406751

1406752

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประกันคุณภาพ
Food Product Development and Quality Assurance
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสาหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (2-3- 5)
อาหาร
Sensory Evaluation for Food Product Development
สาระสังเขปของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประยุกต์ใช้ การประเมิน
คุณ ภาพทางประสาทสัมผัสสาหรั บ งานพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์อาหาร วิธีการประเมิน คุ ณ ภาพทาง
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.
การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
Experimental Design in Food Product Development
การเตรี ย มข้ อ มู ล ก่ อ นการวิ เคราะห์ การออกแบบการทดลองแบบ Plackett and
Burman การออกแบบการทดลองแบบผสม เทคนิคการหาจุ ดที่เหมาะสม โปรแกรมเชิงเส้ นตรง
การออกแบบการทดลองแบบ EVOP การวิเคราะห์พ้ ืนผิวตอบสนอง กรณีศึกษา
Data preparation; Plackett and Burman Design, Mixture design, Optimization
technique, Linear programming, EVOP design, Response Surface Methodology; case
studies.
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รหัสรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1406769 การออกแบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
Quality Control Design in Food Industry
สาระสังเขปของคุณ ภาพอาหาร แนวคิดของระบบการจัดการคุณ ภาพ การควบคุม
คุณภาพ การออกแบบคุณภาพ นโยบายคุณภาพและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตรวจติดตามคุณภาพ
และต้ น ทุ น คุ ณ ภาพ รูป แบบของการควบคุ มคุ ณ ภาพและการจั ดการในอุตสาหกรรมอาหาร
แนวโน้ มการควบคุมคุณภาพอาหาร
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

แนวโน้ มผู้บริโภคและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Consumer Trends and Technology
หลั กของวิทยาศาสตร์ผ้ ู บ ริ โภค รูป แบบทางพฤติกรรมของผู้บ ริ โภค การรั บ รู้ การ
เรี ยนรู้ ความทรงจา แรงจู งใจ ทัศ นคติของผู้ บริ โภค กระบวนการตัดสินใจของผู้ บริ โภคและ
อิทธิพลของกลุ่ม ผลของรายได้ สถานะทางสังคม วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมต่อการบริโภค
วิ ธีก ารส าหรั บ การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล การประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธีก ารเชิ งคุ ณ ภาพ เชิ งปริ ม าณ และ
ผสมผสาน สาหรับการออกแบบและวางแผนในการเก็บรวบรวมข้ อมูล การใช้ แบบสอบถาม การ
ออกแบบการศึกษาผู้บริโภค กรณีศึกษาสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
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

ส่วนผสมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
Ingredient in Food Product Design and Development
สมบั ติ แ ละหน้ าที่ของส่ วนผสมหลั ก และส่ วนผสมรองในอาหาร การเปลี่ ยนแปลง
สมบัติของส่วนผสมในอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูป การเลือกส่วนผสมให้ เหมาะกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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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รหัสรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1403795 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Food Product Innovation
แนวคิดผู้บริโภคต่อการริเริ่มพั ฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบบเร่งด่วน เครื่องมือใหม่สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กลยุทธ์การออกแบบ
ที่เหมาะสม การหาจุดที่เหมาะสมของการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนธุรกิจ
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

หัวข้ อเฉพาะทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2 (2-0-4)
Selected Topics in Food Product Development
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นาเสนอและส่ง
รายงาน
Review and evaluate critical current issues in food product development;
presentation and report submission.

1406863

การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมเกษตร
2 (2-0-4)
Supply Chain and Logistics Management for Agro-Industry
การจาแนกประเภทโซ่อุปทานและเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทานและการ
วางแผน การจัดการระบบโลจิสติกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบโลจิสติกส์และขอบเขตของการ
จัดการโซ่อุปทาน และกลยุทธ์โซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตร
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
2(2-0-4)
Researcher Ethic
สาระสังเขปของจริยธรรมการวิจัย การประพฤติมิชอบทางการวิจัย ประเด็นหลักใน
จริ ยธรรมการวิจั ยทางวิทยาศาสตร์ การสร้ างข้ อ มู ลเท็จ การปลอมแปลงข้ อมู ล การคัดลอก
ผลงาน ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน การจัดการข้ อมูล ความรับผิดชอบของนักวิจัยและพี่เลี้ยง งานวิจัย
ภายใต้ ความร่ วมมือ สิทธิ์ของผู้นิพนธ์และการเผยแพร่ การทบทวนโดยผู้ร้ ูเสมอกัน การวิจัยใน
30

มคอ.2

รหัสรายวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

สัตว์ 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
1402713

1402714

ความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Safety and Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Food Microbiology
การวิ เคราะห์ และตรวจสอบเชื้ อจุ ลิน ทรี ย์ชนิ ดต่ างๆ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์อาหารด้ วยวิ ธี
ดั้งเดิมและวิธีรวดเร็ว กลไก และการสังเคราะห์ สารที่มีประโยชน์ ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย
เชื้อจุ ลินทรีย์ เช่น สารสี สารให้ กลิ่นรส พอลีแซคคาไรด์ วิตามิน กรดอะมิโน โพรไบโอติกและ
สารควบคุมสิ่งมีชีวิต รวมถึงการนาเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ ในการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของ
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.
พิษวิทยาอาหาร
3 (3-0-6)
Food Toxicology
ภาพรวมของพิ ษวิทยาอาหาร คุณสมบัติทางเคมีของสารพิ ษในอาหารและในห่วงโซ่
อาหารของมนุษย์ เช่น วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารพิษจากเชื้อราและยาฆ่าแมลง
เป็ นต้ น การเปลี่ ยนแปลงทางชี วภาพและการกาจั ดสารพิ ษ ความเป็ นพิ ษต่ ออวั ยวะเป้ าหมาย
การป้ องกันความเป็ นพิ ษ ความปลอดภัยของอาหารตลอดขั้นตอนการผลิต เช่ น การเก็บเกี่ยว
การแปรรูป การเก็บรักษาและการบริโภค วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพิษวิทยาอาหาร
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.
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รหัสรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
1402764 การประเมินความเสี่ยงทางจุ ลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-5)
Food Microbiological Risk Assessment
ความเข้ าใจในภาพรวมของกระบวนการคาดคะเนโอกาสและความรุ น แรงที่อ าจ
เกิดขึ้นทางจุ ลชีววิทยาอาหาร ใช้ เป็ นเครื่องมือเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
เข้ าใจถึงองค์ประกอบของการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ ย ง และการสื่ อ สารความเสี่ ย ง กรณี ศึ ก ษาจากข้ อ มู ล การระบาด ออกแบบ พั ฒ นา สร้ า ง
แบบจาลอง และนากระบวนการประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอาหารไปประยุกต์ใช้
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

อณูพิษวิทยา
2 (2-0-4)
Molecular Toxicology
แหล่ งที่มาและการสัมผัสกับสารพิ ษ การดูดซับ การกระจาย เมแทบอลิซึม และการ
ขับ ถ่ายสารพิ ษ ผลของสารพิ ษต่ อสิ่งมีชีวิตและการกาจั ดความเป็ นพิ ษ การก่อตัวของสารเม
แทบอไลท์ท่ีว่ องไวต่ อ การเกิดปฏิกิริยา ปฏิสัมพั น ธ์ของสารเคมี กับ ดี เอ็น เอและโปรตี น การ
เหนี่ยวนาให้ เกิดการกลายพันธุแ์ ละโรคมะเร็ง 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

หัวข้ อเฉพาะทางความปลอดภัยอาหาร
2 (2-0-4)
Selected Topics in Food Safety
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางความปลอดภัยอาหาร นาเสนอและส่ง
รายงาน
Review and evaluate critical current issues in food safety; presentation and
report submission.

กลุ่ม 5
1402762

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
Food Biotechnology
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Microbiology

3 (2-3-5)

32

มคอ.2

รหัสรายวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ชนิ ดของจุ ลิน ทรี ย์ท่ีใช้ ในอุ ตสาหกรรม ปั จจั ยที่ส่งผลต่ อการเจริ ญ และผลผลิ ตของ
เชื้อจุลินทรีย์ นวัตกรรมกระบวนการหมัก การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางชีวเคมีและพันธุศาสตร์ใน
การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในด้ านอุ ต สาหกรรม การปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ และการคัด เลื อ กสายพั น ธุ์ การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การขยายกาลังการผลิต
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
3 (3-0-6)
Food Biotechnology
ความหมาย และการพั ฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร กระบวนการหมักอาหาร พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสมัยใหม่ เกี่ยวกับ
การผลิตเอนไซม์ วิตามิน โปรตีน และส่วนผสมในการผลิตอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพด้ านการ
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
3 (2-3-5)
Food Fermentation Technology
กระบวนการหมั ก อาหาร การออกแบบถั ง หมั ก และอุ ป กรณ์ หั ว เชื้ อจุ ลิ น ทรี ย์
จลนพลศาสตร์ และการเจริ ญ ของจุ ลิน ทรี ย์ท่ีเกี่ยวข้ องในกระบวนการหมักอาหาร กลไกทาง
ชี วเคมี ท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ การสังเคราะห์ เมแทบอไลท์ ปั จ จั ยที่เกี่ ยวข้ อ ง และการควบคุ ม ความ
ปลอดภัยในกระบวนการหมักอาหาร การคัดแยก การปรั บ ปรุงสายพั น ธุ์จุ ลิน ทรี ย์เพื่ อใช้ 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)
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รหัสรายวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
การจั ด จ าแนกชนิ ด ของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ ข องเอนไซม์ การผลิ ต และการ
ดัดแปลงเอนไซม์ เอนไซม์ ในกระบวนการย่ อยสลาย เอนไซม์ ท่ีส่งเสริ มกระบวนการแปรรู ป
อาหาร การใช้ เอนไซม์เป็ นเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร การประยุกต์ใช้ เอนไซม์ในอุตสาหกรรม
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

หัวข้ อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
2 (2-0-4)
Selected Topics in Food Biotechnology
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร นาเสนอและส่ง
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) หมวดวิชาค้ นคว้ าอิระ 6
1403898

หน่วยกิต

ค้ นคว้ าอิสระทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 (0-18-18)
Independent Study in Food Science and Technology
ดาเนิ น งานค้ น คว้ าวิจัยทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีการอาหารตามหั วข้ อ ที่
ได้ รับอนุมัติภายใต้ การแนะนาของคณาจารย์ท่ปี รึกษา นาเสนอและส่งรายงานวิจัยหลังจากสิ้นสุด
เตรี ยมผลงานวิจัยเพื่ อเผยแพร่ ในรูปแบบของผลงานฉบั บเต็มในรายงานการประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติและ/หรือต้ นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติท่มี ี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
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

หน่วยกิต

รายวิชาเหมือนกันกับแผน ก แบบ ก2
3) หมวดวิชาเลือก

23

หน่วยกิต

รายวิชาเหมือนกันกับแผน ก แบบ ก2
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณ วุฒิข องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3 9201 00570 xx x

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร. สาโรจน์ รอดคืน

2

3 5401 00378 xx x

ผศ.ดร. พันธ์สริ ิ สุทธิลักษณ์

3

3 4001 00966 xx x

อ.ดร. ณัฏยา คนซื่อ

ที่

คุณ วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณ วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ph.D. (Bioresource Engineering)
University of Tsukuba, Japan
M.Sc. (Biosystem Science)
University of Tsukuba, Japan
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Food Toxicology)
University of Surrey, UK
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ. ที่จบ
2548
2542
2550
2547
2544
2553
2545
2541

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
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1

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3 9201 00570 xx x

ตาแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน

2

3 5401 00378 xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์สริ ิ สุทธิลักษณ์

3

3 4001 00966 xx x

อาจารย์

4

3 1801 00373 xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์

5

3 5799 00263 xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา วงษา

6

3 5007 00033 xx x

อาจารย์

ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์

7

3 5099 00085 xx x

อาจารย์

ดร. จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล

8

3 7106 00476 xx x

อาจารย์

ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง

9

3 5001 00392 xx x

อาจารย์

ดร. ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

ที่

ดร. ณัฏยา คนซื่อ

คุณ วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
Ph.D. (Bioresource Engineering)
M.Sc. (Biosystem Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Ph.D. (Food Toxicology)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.บ. (เคมีอตุ สาหกรรม)
M.Sc. (Food Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Ph.D. (Food and Nutritional Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Ph.D. (Food Science and Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Ph.D. (Molecular Biosciences and Bioengineering)
วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Tsukuba, JP
University of Tsukuba, JP
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Surrey, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Wagenigen University, NL
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Reading, UK
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of California at Davis, USA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Hawaii, USA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร)

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2548
2542
2550
2547
2544
2553
2545
2541
2546
2542
2547
2532
2553
2542
2536
2556
2549
2557
2548
2546
2554
2546
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ที่

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

10

3 5799 00269 xx x

อาจารย์

ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ

11

3 5201 01519xx x

อาจารย์

ดร. วิรงรอง ทองดีสนุ ทร

คุณ วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหาร)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2542
2555
2545
2554
2548
2544

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล

1

ผศ.ดร. สาโรจน์ รอดคืน

2

ผศ. ดร. พันธ์สริ ิ สุทธิลักษณ์

3

อ.ดร. ณัฏยา คนซื่อ

4

ผศ.ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์

5
6

ผศ. ปริญญา วงษา
อ.ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์

7
8
9

อ.ดร. จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล
อ. ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
อ.ดร. ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

10

อ.ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ

11

อ.ดร. วิรงรอง ทองดีสนุ ทร

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนเดิม
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
1401702 Research Methodology for Agro-Industry
1406762 Quality Control Design in Agro-Industry
1401702 Research Methodology for Agro-Industry
1404751 Advanced Food Processing
1402826 Functional Foods
1401702 Research Methodology for Agro-Industry
1404751 Advanced Food Processing
1402824 Advanced Instrumental Analysis for Research
1402826 Functional Foods
1402826 Functional Foods
1401702 Research Methodology for Agro-Industry
1404751 Advanced Food Processing
1401701 Advanced Statistics and Experimental Design for Aro-Industry
1404755 Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials
1401701 Advanced Statistics and Experimental Design for Aro-Industry
1401702 Research Methodology for Agro-Industry
1402824 Advanced Instrumental Analysis for Research
1401702 Research Methodology for Agro-Industry
1402824 Advanced Instrumental Analysis for Research
1406762 Quality Control Design in Agro-Industry
1404751 Advanced Food Processing

ภาระงานสอนที่มใี นหลักสูตร
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
1401703 Research Methodology for Food Industry
1406769 Quality Control Design in Food Industry
1401703 Research Methodology for Food Industry
1404759 Novel Food Processing Technologies
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals
1401703 Research Methodology for Food Industry
1404759 Novel Food Processing Technologies
1402813 Advanced Food Analytical Techniques
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals
1401703 Research Methodology for Food Industry
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals
1404759 Novel Food Processing Technologies
1401704 Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
1404755 Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials
1401704 Advanced Statistics and Experimental Design for Aro-Industry
1401703 Research Methodology for Food Industry
1401703 Research Methodology for Food Industry
1402813 Advanced Food Analytical Techniques
1406769 Quality Control Design in Food Industry
1404759 Novel Food Processing Technologies
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
2) ช่วงเวลาการจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
3) การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิส ระ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาที่ เสนอเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาในระดั บ
บัณ ฑิตศึกษา โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ต้ องทาวิทยานิพนธ์/ค้ นคว้ าอิสระ และสอบผ่านจึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้ หลักสูตรมีแนว
ทางการพิจารณาอนุมัติหัวข้ อวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระโดยพิจารณาจากความน่าสนใจ คุณค่าของการ
วิจัย ความไม่ซา้ ซ้ อน ความทันสมัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และความสอดคล้ องกับปรัชญาของหลักสูตร
โดยหลักสูตรมุ่งเน้ นพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ผ่านกระบวนการวิจัย ต้ องการให้ ผ้ ูเรียน
ได้ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่ อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต
หลักสูตรให้ อิสระในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้ องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่สอดคล้ อง
กับปรัชญาของหลักสูตร ส่งเสริมหัวข้ อวิจัยที่ผ้ ูเรียนริเริ่มด้ วยตนเอง หัวข้ อวิจัยที่ยกระดับมาตรฐาน/เพิ่ม
ผลิตภาพ/เพิ่ มมูลค่า/สร้ างนวัตกรรมให้ กับทุกภาคส่วนตลอดห่ วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร หัวข้ อ
วิ จั ย ที่ ร่ ว มหรื อ สร้ า งประโยชน์ ให้ ท้ อ งถิ่ น /สั งคม/ผู้ ป ระกอบการ/ภาคอุ ต สาหกรรมหรื อ สถาบั น ใน
ต่างประเทศที่สอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล และหัวข้ อวิจัยเพื่อการสร้ างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้ อวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็ นต้ น
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิ พ นธ์ หมายถึง บทนิ พนธ์ท่ีผ้ ูเรี ยบเรียงยกเอาหั วข้ อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัย โดยนับเป็ น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา การทาวิทยานิพนธ์จะต้ องเป็ นการค้ นคว้ าวิจัยในหัวข้ อที่สนใจ
ในสาขาวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหารภายใต้ การดู แ ลและให้ คาปรึ กษาจากอาจารย์ผ้ ู ควบคุ ม
นักศึกษาจะต้ องเสนอและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่มี ีขอบเขตการวิจัยและแผนการทางานที่ชัดเจน มีการ
รายงานความก้ าวหน้ า วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์เป็ นขั้นสุดท้าย
การค้ น คว้ าอิสระ หมายถึ ง รายงานการศึ กษาค้ น คว้ า หั ว ข้ อ ที่สนใจทางสาขาวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึกษาของอาจารย์ผ้ ูควบคุม กาหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
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การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ซึ่งเป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องกาหนดให้ มีการศึกษารายวิชาที่เป็ นการค้ นคว้ าอิสระ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
สาคัญ รวมถึงสามารถไปประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าและการทางาน
2) สามารถบริการโครงการวิจัยได้ ด้วยตนเองโดยใช้ ความรู้ท้งั ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงนาความรู้ไป
ใช้ ในการวิเคราะห์พัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย
3) สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ แก้ ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4) สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้
5) มีการพัฒนาด้ านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
ค้ นคว้ าอิสระ 6
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระโดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญ/
ความสอดคล้ องกับหัวข้ อที่สนใจ และคุณสมบัติของอาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก/ร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระให้ กับนักศึกษาภายใน 1 ภาค
การศึกษานั บจากภาคการศึ กษาแรกที่เข้ าศึกษา และนั กศึ กษาต้ องรับการอบรมจริยธรรมงานวิจัย ตาม
ประกาศของมหาวิท ยาลั ย ภายหลั ง มี ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์/ การค้ น คว้ าอิสระแล้ ว
นักศึกษาจะต้ องขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่ อจัดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์และขอสอบโครงร่ าง
ภายในระยะเวลาตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาจะสามารถทาวิทยานิพนธ์/
การค้ น คว้ า อิส ระ ภายใต้ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา ส าหรั บ การทาวิ ทยานิ พ นธ์ นั กศึ กษา
สามารถขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น เพื่ อ ทาวิ ทยานิ พ นธ์ ตามประกาศของมหาวิท ยาลั ยและจะต้ อ งการรายงาน
ความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ต่อหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์

5.6 กระบวนการประเมินผล
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นักศึกษาจะต้ องรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ต่อหลักสูตรในทุกภาคการศึกษาตลอดระยะ
เวลาการทาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้ องเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด พร้ อมเสนอขอ
สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1) ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 (แผน
ก แบบ ก 2 และแผน ข)
2) กรณีสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ต้ องดาเนินการหลังจากได้ รับอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 90 วัน
3) กรณีสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ ต้ องดาเนินการหลังจากได้ รับอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า
45 วัน
4) สอบผ่ า นการสอบวัด มาตรฐานความรู้ภ าษาอัง กฤษระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษา ตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยกาหนด
5) สอบผ่านประมวลความรู้ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
การสอบวิทยานิพ นธ์ /การค้ น คว้ าอิสระ เป็ นการประเมินคุ ณ ภาพโดยคณะกรรมการสอบซึ่งมี
หน้ าที่ตรวจอ่าน ทดสอบความรู้ของนั กศึ กษาด้ วยการซั กถามหรื อด้ วยวิธีการใด ตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิจัย สรุปผลการสอบ และอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงหัวข้ อ การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้ นคว้ าอิสระ จะใช้ คาที่แสดงระดับคุณภาพโดยรวมที่เหมาะสมกับการแสดงออกของนักศึกษาในการสอบ
ดังต่อไปนี้
1) ดี เ ยี่ ยม (Excellent) ใช้ กั บ กรณี ที่ ค ณ ะกรรมการสอบ มี ค วามเห็ น เป็ น เอกฉั น ท์ ว่ า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ พร้ อมทั้งการตอบข้ อซักถามอยู่
ในระดับดีมาก โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์
2) ดี (Good) ใช้ กับกรณีท่คี ณะกรรมการสอบมีความเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ พร้ อมทั้งการตอบข้ อซักถามอยู่ในระดับพอใจยิ่ง
โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์
3) ผ่าน (Pass) ใช้ กับกรณี ท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นว่ า ความสามารถของนั กศึกษาใน
การแสดงผลงานวิทยานิพ นธ์/การค้ นคว้ าอิสระ พร้ อมทั้งการตอบ ข้ อซักถามอยู่ในระดับ
พอใจ โดยมีเนื้อหาสาระที่ต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้ อย
4) ผ่านแบบมีเงื่อนไข (Pass with conditions) ใช้ กับ กรณี ท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นว่ า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ พร้ อมทั้งการ
ตอบ ข้ อ ซัก ถามอยู่ ในระดั บ พอใจ แต่ ยังเห็น สมควรให้ มีการปรั บ ปรุงแก้ ไขหรื อเพิ่ มเติ ม
สาระสาคัญ และ/หรือวิธกี ารเรียบเรียงเนื้อหาสาระให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์
5) ไม่ผ่าน (Fail) ใช้ กบั กรณีท่คี ณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า ความสามารถของนักศึกษาใน
การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ และ/หรือการตอบข้ อซักถามอยู่ในระดับไม่
พอใจ และนั ก ศึ ก ษายั งไม่ มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ถึ งเนื้ อหาสาระ และ/หรื อ วิ ธี ก ารที่
นักศึกษาใช้ ทาวิทยานิพนธ์/การการค้ นคว้ าอิสระ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณ ลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - จั ด อบรม หรื อ บรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ โดย
เฉพาะทาง ด้ านวั ต กรรมอาหาร โดยสามารถ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านนั้นๆ
ประยุ ก ต์ใช้ ท ฤษฎี และหลักการที่เรียนมาให้ เข้ ากับ - สนันสนุนให้ นักศึกษาเข้ าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆที่
สถานการณ์จริงได้ อย่างเหมาะสม
เกี่ยวข้ อง
- ทั ศ นศึ ก ษาเยี่ ย มชมหน่ ว ยงานต่ า งๆทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน
- สอดแทรกการประยุ กต์ใช้ ความรู้เพื่ อแก้ ปั ญ หาโจทย์
วิจัยหรืองานต่างๆที่มอบหมายในแต่ละรายวิชา
มีทักษะทางสังคมที่ดี สามารถปฏิบัติตนเพื่ อให้ อยู่ - มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท างานร่ ว มกัน ในบทบาทที่
ร่วมกับบุคคลอื่น และทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี แตกต่างกัน
กาหนดไว้ ได้
- สนับสนุนให้ นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในและ
นอกสานักวิชา
มีคุ ณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ - แทรกเนื้อหาด้ านจรรยาวิชาชีพ ในรายวิชาของหลักสูตร
และวิชาชีพ
ตามความเหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความเพียรพยายาม (ตนเอง)
(2) เคารพกฎระเบียบ และข้ อบังคับขององค์กรและสังคม (กฎระเบียบ)
(3) มีวินัย เสียสละ และคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ต้งั (สังคม)
(4) ตระหนักและปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ (วิชาชีพ)
(5) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และความรับผิดชอบ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และการทาวิทยานิพนธ์ เรื่องจรรยาวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานกลุ่ม หรืองานเดี่ยว ให้ นักศึกษาในรายวิชาที่เรี ยน หรื อการทาวิทยานิพนธ์ และ
รู้จักรับผิดชอบงานที่อาจารย์มอบหมาย ตามกรอบเวลา และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของงานที่ทา
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
(3) จัดกิจกรรมให้ นักศึกษา ได้ ทางานเป็ นกลุ่ม ในฐานะผู้นา และผู้ร่วมทีม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
(2) อาจารย์ป ระเมิน จากการเขียนรายงาน หรื อการน าเสนอรายงานหน้ าชั้ น หรื อ ในงานประชุ ม
วิชาการ ทั้งในฐานะผู้นา และผู้ร่วมทีม
(3) อาจารย์ ป ระเมิ น จากการเข้ า เรี ย น หรื อ รายงานความก้ า วหน้ าของงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต าม
กาหนดเวลา
(4) อาจารย์ประเมินจากการใช้ ทรัพยากรของนักศึกษา ในห้ องปฏิบัติการ (ถ้ ามี)
(5) ประเมินด้ านคุณธรรมจริยธรรม จากผู้ใช้ มหาบัณฑิตหลังจากนักศึกษาจบการศึกษาแล้ ว
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา และสาชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) สามารถนาหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา เพื่ ออธิบายปรากฎการณ์ หรือสถานการณ์ตัวอย่าง
หรือสถานการณ์จริง อย่างเป็ นระบบ
(3) สามารถนาหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา ประกอบกับหลักการและทฤษฎีของสาขาที่เกี่ยวข้ อง
ไปประยุกต์ และพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ได้
(4) มีความรอบรู้ในด้ านภาษา สังคม และวัฒนธรรม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนเป็ นแบบบรรยาย หรื อ ปฏิบั ติก าร ในรายวิ ช า รวมทั้งการบรรยายพิ เศษ ในหั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยนักศึกษาจะได้ รับความรู้โดยตรงจากผู้สอนในบทเรียนดังกล่าว
(2) มอบหมายงานให้ นักศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
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(3) จัดกิจกรรมให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ของวิทยากรพิเศษ
ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้ อที่ทนั สมัย
(4) มอบหมายงานให้ นักศึกษา คิดวิเคราะห์ โดยใช้ ความรู้ใ นรายวิชา และรายวิชาของสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
2.2.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้ วยตัวนักศึกษาเอง ก่อน และหลังการเรียน
(2) ประเมิน ผลโดยการสอบข้ อ เขียน การทารายงาน หรื อการน าเสนอผลงานรูป แบบต่ าง ๆ ซึ่ ง
นักศึกษาจะต้ องใช้ ความรู้ในการวิเคราะห์ อธิบายผลงานของตนเอง
(3) ประเมินจากความก้ าวหน้ าของงานวิจัย
(4) ประเมินความรู้ของมหาบัณฑิตโดยการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ มหาบัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจ และประเมินข้ อมูล แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาได้
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริง และเสนอแนวทางการแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดย
ใช้ ความรู้ทางทฤษฎี และประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
(3) สามารถวางแผนการวิจัย ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ผลที่ได้ และเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิด
จากการวิจัย อย่างเป็ นระบบ โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มอบหมายงานให้ นักศึกษา ค้ นคว้ า และนาเสนอผลงานหน้ าชั้นเรียน หรือเวทีอ่นื ๆ
(2) จัดให้ มีการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการ หรือกรณีศึกษา ให้ นักศึกษาได้ นาเสนอ วิจารณ์ และ
วิเคราะห์ ปัญหา รวมทั้งเสนอแนะวิธกี ารแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
(3) สนับสนุนให้ นักศึกษามีโอกาสเข้ าเยื่ยมชมหรือเข้ าปฏิบัติการในสถานประกอบการ และสามารถ
คิดโจทย์ปัญหา นาเสนอแนวคิดของปั ญหาโดยอ้ างอิงหลักการ และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง มีการประมวล
ความรู้จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ดังกล่าว
(4) มอบหมายงานให้ นักศึกษาคิ ดหัวข้ องานวิจัยใหม่จากสถานการณ์ ปัจจุ บัน โดยให้ สามารถระบุ
ความสาคัญ และที่มาของปั ญ หา วั ตถุ ประสงค์ วิธิการดาเนิ นการวิจัย พร้ อมเสนอแนะแนวทางและ
ผลกระทบของงานวิจัยดังกล่าว
2.3.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้ วยตัวนักศึกษาเอง ก่อน และหลังการเรียน
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานหน้ าชั้น หรือเวทีอ่นื ๆ
(3) ประเมินจากรายงานปฏิบัติการ หรือกรณีศึกษา
(4) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาได้ รับการยอมรับให้ นาเสนอในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถวางแผน ดาเนิ นงานที่มอบหมาย ได้ อย่างเป็ นระบบ ที่จะทางานที่มอบหมายให้ สาเร็จ
ลุล่วงได้ ตามกาหนด ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
(2) สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นาหรือสมาชิกกลุ่ม
(3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(4) มีความคิดริเริ่ม ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้ การการสอนแบบปั ญ หาเป็ นฐาน โดยให้ นั ก ศึ ก ษาทางานทั้งกลุ่ มและเดี่ ยว เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
เหล่านั้น โดยใช้ พ้ ืนฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่ออธิบาย และวิจารณ์ ในงานดังกล่าวได้
(2) กาหนดให้ นักศึกษามีโอกาสได้ มีบทบาทในการเป็ นทั้งผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
(3) ให้ นักศึกษาคิดโจทย์ด้วยตนเอง นาเสนอแนวคิด และวางแผนอย่างเป็ นระบบในการแก้ ปัญหา
ดังกล่าว ที่ไม่ขัดต่อข้ อบังคับ และมาตรฐานสากล
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกกลุ่มต่อการปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากแนวคิดของนักศึกษาว่ ามีการใช้ ข้อมูลทางวิชาการ ที่เหมาะสมเพื่ ออธิบายที่มาของ
ปัญหา และการแก้ ปัญหานั้นได้ อย่างถูกต้ อง
(3) ประเมินจากการนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ ในการวิเคราะห์ แปลความหมายของผลการทดลอง หรือผลการวิจัยได้
(2) สามารถสรุปประเด็นของงานทดลอง และเลือกใช้ รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมได้
(3) สามารถระบุ และคัดเลือกแหล่งข้ อมูลทางวิชาการ เพื่ อนามาสนับสนุ นข้ อสรุปงานของตนเอง
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(4) สามารถสืบค้ นข้ อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ นวัตกรรม และสถานการณ์โลก ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องได้
(5) สามารถใช้ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้ องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อนาเสนอผล
การทดลอง ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุป และให้ ข้อเสนอแนะ ได้ อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) กาหนดให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีการสอนเทคนิคการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
และให้ นักศึกษาใช้ เทคนิคดังกล่าวในรายวิชาและวิทยานิพนธ์ โดยสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นเครื่องมือ
(2) ให้ นักศึกษาทางานทดลองในรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ และให้ ใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ หรือ
สถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
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(3) ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า และท ารายงาน และน าเสนองานทั้งในชั้ น เรี ยน และเวทีระดับ ชาติห รื อ
นานาชาติ
2.5.3 กลยุทธ์ก ารประเมิน ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินทักษะการวิเคราะห์ในรายวิชาที่เปิ ดสอน จากรายงาน หรือจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
(2) ประเมินการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา จากรายงานที่มีการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้ สถิติในการตัดสินใจ และสรุปผลการทดลอง
(3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากรายงาน และการนาเสนองานหน้ า
ชั้น และนาเสนองานในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ
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3. แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชาผลการเรีย นรูใ้ นแต่ละด้า น
แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2
3
4
แผน ก แบบ ก 1

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4



























































  
  
แผน ก แบบ ก2





























































































































































































































































1. คุณ ธรรม จริยธรรม

รายวิช า

หมวดวิช าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
1403798 วิทยานิพนธ์
หมวดวิช าบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
1403796 สัมมนา 1
1403896 สัมมนา 2

1) หมวดวิช าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ก แบบ ก2)
1403799
วิทยานิพนธ์
  
2) หมวดวิช าบังคับ 7 หน่วยกิต
1401704 สถิติข้นั สูงและการวาง
แผนการทดลองทางด้ าน
  
อุตสาหกรรมเกษตร
1401703 ระเบียบวิธวี ิจัยทางด้ าน
  
อุตสาหกรรมอาหาร
1403797 สัมมนา 1
  
1403897 สัมมนา 2
  
3) หมวดวิช าเลือก 17 หน่วยกิต
3.1 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
1402720 วัตถุเจือปนอาหาร
  
1402732 เคมีของสารอาหารหลัก
  

2. ความรู ้



3. ทักษะทางปั ญ ญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
5
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4







































































































































































































































































































































































































































































1. คุณ ธรรม จริยธรรม

รายวิช า
1402815

เคมีประยุกต์ของโปรตีน
อาหาร
1402813 เทคนิคการวิเคราะห์อาหาร
ขั้นสูง
1402814 อาหารฟังก์ชันและโภชน
เภสัช
1402894 หัวข้ อเฉพาะทางเคมี
อาหารและการวิเคราะห์
อาหาร
1402816 หน้ าที่ของอาหารในระดับ
โมเลกุล
1402817 การพัฒนาอาหารฟังก์ชัน
1402733
การทดลองสาหรับหน้ าที่
ของอาหารในระดับ
โมเลกุล
1402895 หัวข้ อเฉพาะทางหน้ าที่ของ
อาหารในระดับโมเลกุล
3.2 กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
1404755 สมบัติทางกายภาพและ
วิศวกรรมของอาหารและ
วัสดุชีวภาพ
1404759 เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารสมัยใหม่
1402741 หลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญ ญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
5
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4

5

1

2

3

4

1

2

3





























































































































































































































































































































































































1. คุณ ธรรม จริยธรรม

รายวิช า
1
1404761

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4

2

นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
 
อาหาร
1404760 การทานายอายุการเก็บ
 
รักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
1404892 หัวข้ อเฉพาะทาง
กระบวนการแปรรูปและ
 
วิศวกรรมอาหาร
1406870 การศึกษาดูงาน
 
3.3 การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์อาหารและการประกันคุณ ภาพ
1406751 การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสสาหรับงาน  
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1406752 การวางแผนการทดลองใน
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
อาหาร
1406770 แนวโน้ มผู้บริโภคและ
 
เทคโนโลยี
1406768 ส่วนผสมในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
อาหาร
1406863 การจัดการโซ่อุปทานและ
ระบบโลจิสติกส์สาหรับ
 
อุตสาหกรรมเกษตร
1403795 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
 
อาหารขั้นสูง

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญ ญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
5
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4




































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณ ธรรม จริยธรรม

รายวิช า
1406892
1406769

1406701

หัวข้ อเฉพาะทางพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
การออกแบบการควบคุม
คุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
จริยธรรมนักวิจัย

3.4 ความปลอดภัยของอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร
1402713 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้น
 
สูง
1402714 พิษวิทยาอาหาร
 
1402764 การประเมินความเสี่ยงทาง
 
จุลชีววิทยาอาหาร
1402812 อณูพิษวิทยา
 
1402896 หัวข้ อเฉพาะทางความ
 
ปลอดภัยอาหาร
3.5 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
1402762 จุลชีววิทยาทาง
 
อุตสาหกรรมอาหาร
1403714 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
 
1403718 เทคโนโลยีการหมักอาหาร  
1403716 เทคโนโลยีเอนไซม์ทาง
 
อาหาร
1403892 หัวข้ อเฉพาะทาง
 
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญ ญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
5



แผน ข
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รายวิช า

3

4

5

1
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1

2
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4























1. คุณ ธรรม จริยธรรม

1
2
1) หมวดวิช าค้นคว้า อิสระ 6 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ข)
1403898 ค้ นคว้ าอิสระทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และ
 
เทคโนโลยีการอาหาร

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญ ญา







5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาของแต่ ละรายวิชา กระทาเป็ นสัญ ลั กษณ์ ซ่ึ งมีค วามหมายและแต้ มระดั บ
คะแนน ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
แต้ มระดับคะแนน
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
+
B
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.50
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
3.00
+
C
ผลการประเมินขั้นเกือบดี (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
การเรียนการสอนยังไม่ส้ นิ สุด (In Progress)
S
ผลการประเมินเป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
V
ร่วมฟังการบรรยาย (Visitor)
W
การถอนรายวิชาตามเงื่อนไข (Withdrawn)
X
ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No Report)
การให้ สัญลักษณ์ผลการศึกษา นักศึกษาต้ องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาศึกษา
ทั้งหมดของแต่ละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์วัดผลในรายวิชานั้น เว้ นแต่เป็ นกรณีมีเหตุจาเป็ นและได้ รับอนุ ญาต
จากอาจารย์ ผ้ ู ส อนให้ มี สิ ท ธิ์วั ด ผลได้ หลั ก เกณฑ์ก ารให้ สัญ ลั ก ษณ์ ผ ลการศึ กษาเป็ นไปตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่
การรายงานผลการสอบวิทยานิ พนธ์ ให้ ใช้ คาที่แสดงระดับคุ ณ ภาพโดยรวมที่เหมาะสมกับการ
แสดงออกของนักศึกษาในการสอบ โดยเลือกจากคาดังต่อไปนี้
1) ดีเยี่ยม (Excellent) ใช้ กบั กรณีท่คี ณะกรรมการสอบมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่าความสามารถของ
นักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ พร้ อมทั้งการตอบข้ อซักถามอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์
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2) ดี (Good) ใช้ กับ กรณี ท่ีคณะกรรมการสอบมี ค วามเห็น ว่ าความสามารถของนั กศึ กษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ พร้ อมทั้งการตอบข้ อซักถามอยู่ในระดับพอใจยิ่ง โดย
มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์
3) ผ่าน (Pass) ใช้ กับกรณี ท่คี ณะกรรมการสอบมีความเห็นว่ า ความสามารถของนั กศึกษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ พร้ อมทั้งการตอบ ข้ อซักถามอยู่ในระดับพอใจ โดยมี
เนื้อหาสาระที่ต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้ อย
4) ผ่ า นแบบมี เงื่ อ นไข (Pass with conditions) ใช้ กั บ กรณี ท่ี ค ณะกรรมการสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ พร้ อมทั้งการตอบ ข้ อซักถามอยู่ใน
ระดับพอใจ แต่ยังเห็นสมควรให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ และ/หรือวิธีการ
เรี ย บเรี ย งเนื้ อหาสาระให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ การก าหนดระยะเวลาการแก้ ไ ข
วิทยานิพนธ์ข้ ึนอยู่กับคณะกรรมการสอบ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสอบป้ องกัน กรณีท่ี
นักศึกษาไม่สามารถทาการแก้ ไขวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาได้ ให้ ถือว่าผลการสอบป้ องกันเป็ น
“ไม่ผ่าน”
5) ไม่ผ่าน (Fail) ใช้ กบั กรณีท่คี ณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า ความสามารถของนักศึกษาในการ
แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ และ/หรือการตอบข้ อซักถามอยู่ในระดับไม่พอใจ
และนักศึกษายังไม่มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงเนื้อหาสาระ และ/หรื อวิ ธีการที่นักศึ กษาใช้ ทา
วิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ
การสอบวิทยานิพนธ์ท่ีได้ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (Excellent) และ ดี (Good) จะมีการแสดงผล
ระดับคุณภาพท้ายชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ในใบแสดงผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีดังต่อไปนี้
ระดับรายวิชา
1) จัดให้ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาทั้งหมดที่เปิ ดสอนในปี การศึกษานั้น และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ แ ละคณะกรรมการประจาส านั ก วิ ช า เพื่ อ ให้ มั น ใจว่ า การ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็ นไปตามตามที่ระบุไว้ ใน มคอ. 3 ลักษณะการ
ทวนสอบการเป็ นทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้ าน การพิจารณาคะแนนและเกณฑ์
การตัดสินผล และการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบ
2) จั ดให้ มีก ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิ ชาวิ ทยานิ พ นธ์/การค้ น คว้ าอิสระ ซึ่งเป็ นการประเมิน
คุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบซึ่งมีหน้ าที่ตรวจวิทยานิพนธ์ /การ
ค้ นคว้ าอิสระ ทดสอบความรู้ของนักศึกษา ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย สรุปผลการสอบ การ
รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ
ระดับหลักสูตร
1) จัดให้ มีการรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ คณะกรรมการประจาหลักสูตร
พิจารณา และให้ ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจาสานักวิชา
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2) จัดให้ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรี ยนรู้ท่ีคาดหวัง จัดให้ มีการประเมินหลักสูตรโดย
นักศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้ บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษา มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 1
1) สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
3) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบและจานวนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับ
ให้ ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติท่ีมีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ก ารพิ จารณาวารสารทางวิชาการส าหรั บ การเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ
แผน ก แบบ ก 2
1) ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2) สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
4) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบและจานวนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่มี ีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว
แผน ข
1) ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2) สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) เสนอการค้ นคว้ าอิสระและสอบผ่านการสอบป้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
4) ส่งการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบและจานวนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) ผลงานการค้ นคว้ าอิสระต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการหรื อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ โดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Processings) ดังกล่าว หรือการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบื ค้ นได้
6) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
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ส าหรั บ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ในแผน ก1 แผน ก 2 และแผน ข ต้ อ งเป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
ก าห น ด ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ต่ ากว่ า เกณ ฑ์ มาตรฐาน ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ตามที่ ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) กาหนดให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้ ารับการอบรมหลักสูตร “การพั ฒนาอาจารย์ใหม่ ”
เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในภาระหน้ าที่ตามบริ บทของมหาวิทยาลัย สานักวิชา สาขาวิชา และ
หลั กสูตร บทบาทหน้ าที่ของอาจารย์มหาวิ ทยาลั ย และจรรยาบรรณ รวมทั้งทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการ
สอนโดยใช้ ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะการสอน
2) กาหนดให้ อาจารย์ต้องเข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้ านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมิน ผล ตามความต้ อ งการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจาทุกปี
3) จัดให้ มีการแนะนา ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ปรัชญา วัตถุประสงค์ การบริหาร การจัดการ
เรียนการสอน รายวิชา รวมทั้งแนวทางหรือข้ อกาหนดต่างๆ
4) กาหนดให้ เข้ าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรับฟังเทคนิคและแนวทางการจัดการสอนที่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้ มีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่ อพั ฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) กาหนดให้ อาจารย์ต้องเข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้ านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมิน ผล ตามความต้ อ งการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิ ดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจาทุกปี
2) ส่งเสริมให้ อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และพั ฒนาทักษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนแบบต่างๆ เช่น
การเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ และการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นต้ น
3) ส่งเสริมให้ อาจารย์มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยการ
เข้ าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคและแนวทางการจัดการสอน
ที่มีประสิทธิภาพจากผู้มีประสบการณ์ท้งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4) ส่งเสริ ม ให้ มีก ารสอนแบบเป็ นทีม ซึ่ งจะส่งเสริ ม โอกาสให้ อาจารย์ได้ มี ป ระสบการณ์ การสอน
ร่ วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้ เป็ นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการ
สอน
5) ส่งเสริมให้ มีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยมาใช้ ในการเรียนการสอน
57

มคอ.2

7) ส่งเสริ มหรื อสร้ างโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ ในการประชุ ม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
1) สานักวิชามีการจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อ พั ฒนาวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้ องกับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตก าลั งคนเพื่ อตอบสนอง Thailand 4.0 โดยการมุ่ งพั ฒ นาทักษะต่ างๆ
ให้ กบั อาจารย์ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์การทางาน ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา การ
แสวงหาประสบการณ์ระดับนานาชาติ การสร้ างความสัมพันธ์และเครือข่ายนานาชาติ ส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ ายบุคลากรระดับนานาชาติ และส่งเสริมการเชื่อมโยงการผสมผสานระหว่างศาสตร์ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยกาหนดกรอบระยะเวลาการ
ขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการ มี ก ารส่งเสริ ม และทบทวนแผนการขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการผ่านที่ประชุมสานักวิชาและคณะกรรมการประจาสานักวิชา
3) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ พัฒนาศักยภาพ
ทางวิ ชาการด้ านการวิ จัยตามความเชี่ ยวชาญของอาจารย์ป ระจาหลั กสูตรผ่ านโครงการต่ างๆที่
ได้ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
4) ส่งเสริมให้ อาจารย์มีการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ เพื่อ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพและทักษะในการสอนให้ แก่อาจารย์
5) ส่งเสริ มและสนั บ สนุ น ผู้ เชี่ ยวชาญจากต่ างประเทศมาปฏิบั ติงาน ณ สานั กวิ ชา เพื่ อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อความเข้ มแข็งทาง
วิชาการของอาจารย์
6) จัดสรรงบประมาณเพื่ อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ประจาตามความเชี่ยวชาญภายใต้ การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
7) มหาวิทยาลัยมีก ารสนับ สนุ น ค่ าตอบแทนการเผยแพร่ บทความวิจัยหรื อบทความวิชาการ งาน
สร้ างสรรค์ และการจดทะเบี ยนทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญา ค่ าใช้ จ่ ายในการเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยใน
ประเทศ การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณ ภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการกากับ มาตรฐาน มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเป็ นกรรมการ
และให้ เลือก 1 คน เป็ นประธาน อีกคนหนึ่งเป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีการแต่งตั้งอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
1) การแต่งตั้งอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีภาระหน้ าที่ในการบริ หารและพั ฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรต้ องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็ น
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้ น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้ เป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรได้ อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซา้ ได้ ไม่เกิน
2 คน
คุณสมบัติอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาโท
รายการ
ข้ อกาหนด
จานวน
▪ อย่างน้ อย 3 คน
คุณวุฒิ
▪ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
▪ หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ผลงาน
▪ อย่างน้ อย 3 รายการ โดยอย่างน้ อย 1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจัย (ผลงาน
ปัจจุบันและย้ อนหลังได้ ไม่เกิน 5 ปี )
▪ เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ท่ีกาหนดในการ
พิ จ ารณาแต่ งตั้ง ให้ บุ คคลด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ (ต้ องเป็ นผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)
หน้ าที่ของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) ควบคุม ดูแลและดาเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาตามหลักสูตร
(2) วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร
(3) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัย
(4) เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา และ/หรืออาจารย์ผ้ ูสอบ วิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ และ/หรืออาจารย์ผ้ ูสอน
ในหลักสูตรนั้น
(5) เป็ นอาจารย์ผ้ ูสอบประมวลความรู้
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ข้อบังคับนี้กาหนดไว้ หรือตามที่คณบดีมอบหมาย
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาเป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันจะ
กระทาไม่ได้ เว้ นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
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▪ อาจารย์ประจาที่ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรื อ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ ว อาจได้ รับการแต่งตั้งเป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกันได้ อีก1 หลักสูตร
▪ อาจารย์ ป ระจ าที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ นอาจารย์ ผ้ ู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรในหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ ว อาจได้ รับการแต่งตั้งเป็ นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการได้ อกี 1 หลักสูตร แต่ท้งั นี้หลักสูตร
พหุ วิทยาการหรื อสหวิทยาการนั้ น จะมีอาจารย์ผ้ ู รับผิดชอบหลั กสูตรที่รับผิดชอบ 2 หลักสูตร ได้ ไม่
เกิน 2 คน
ในกรณีหลักสูตรความร่วมมือ อาจแต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันที่มีความร่ วมมือและมีคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรได้ แต่ท้ังนี้หลักสูตรดังกล่ าวต้ องมีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่เป็ นอาจารย์ประจา ไม่น้อยกว่า 3 คน
การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสานักวิชา คณะกรรมการประจาสานักวิ ชาสภา
วิชาการตามลาดับ และได้ รับการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัย จากนั้ นให้ แจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึ กษาทราบ
ต่อไป
2) การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิ ด
สอน ซึ่ งมี หน้ าที่สอนและค้ น คว้ าวิจั ยในสาขาวิ ชาดังกล่ าว ทั้งนี้ สามารถเป็ นอาจารย์ป ระจาหลั กสูตรหลาย
หลั กสูตรได้ ในเวลาเดียวกัน แต่ ต้องเป็ นหลั กสูตรที่อาจารย์ผ้ ู น้ั น มีคุณ วุฒิ ตรงหรื อ สัมพั นธ์กับ สาขาวิชาของ
หลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาโท
รายการ
ข้ อกาหนด
จานวน
▪ คุณวุฒิ
▪ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ผลงาน
▪ อย่างน้ อย 3 รายการ โดยอย่างน้ อย 1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจัย (ผลงาน
ปัจจุบันและย้ อนหลังได้ ไม่เกิน 5 ปี )
▪ เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ท่ีกาหนดในการ
พิ จ ารณาแต่ งตั้ง ให้ บุ คคลด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ (ต้ องเป็ นผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)
หน้ าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา และ/หรืออาจารย์ผ้ ูสอบ วิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ และ/หรืออาจารย์ผ้ ูสอน
ในหลักสูตรนั้น
(2) ค้ นคว้ าวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตร
(3) เป็ นอาจารย์ผ้ ูสอบประมวลความรู้
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ข้อบังคับนี้กาหนดไว้ หรือตามที่คณบดีมอบหมาย
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การแต่งตั้งอาจารย์ประจา หรืออาจารย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันจะกระทาได้ ในกรณีท่อี าจารย์ผ้ ูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตร
ในกรณี หลั กสูตรความร่ วมมือ อาจแต่ งตั้ งอาจารย์ จากสถาบั น ที่มีความร่ วมมื อ และมี คุณสมบั ติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
การแต่ งตั้งและเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
ห ลั ก สู ต ร ค ณ ะก รร ม ก าร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าป ร ะจ าส านั ก วิ ช า ค ณ ะก รร ม ก าร ป ร ะจ าส านั ก วิ ช า
สภาวิชาการตามลาดับ และได้ รับการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัย จากนั้นให้ แจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป
3) การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท
รายการ
ข้ อกาหนด
คุณวุฒิ
▪ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์ ▪ มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
ภาระงาน
▪ มี ช่ั ว โมงสอนไม่ เกิ น ร้ อยละ 50 ของรายวิ ช า โดยมี อ าจารย์ ป ระจ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4) การดาเนินการบริหารหลักสูตร
หลั ก สูต รด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ อ ย่ า งเป็ นระบบ
ประกอบด้ วยขั้นตอนการวางแผน การประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปี การศึกษา ดังนี้
(1) กาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา โดยอาจารย์ผ้ ูสอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา จัดทา มคอ.3 แผนการสอน
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดให้
มีการประเมิน ผลการสอน เพื่ อ น ามาใช้ เป็ นข้ อมู ลในการพั ฒ นาการสอนในครั้ งต่ อไป อาจารย์ผ้ ู
ประสานงานรายวิชาทาการตัดเกรดเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และนาเสนอเกรดให้ คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาเห็นชอบ ก่อนการประกาศให้ นักศึกษาทราบ
(4) มีก ารรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลั งจากสิ้น สุด ภาค
การศึ ก ษา และคณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารศึ ก ษาของส านั ก วิ ช าจะท าการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ ระบุไว้ ใน มคอ. 2
(5) ประธานหลักสูตรจัดทา มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปี การศึกษา เพื่ อรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
และวางแผนการดาเนินงานในปี การศึกษาต่อไป
(6) ข้ อมูลที่ได้ ในแต่ละปี การศึกษาจะถูกนาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็ นระยะๆ อย่างน้ อยทุกรอบ 5 ปี
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2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บัณ ฑิตที่สาเร็จการศึ กษาจะได้ รับการติดตามและประเมิน คุณภาพ โดยหลักสูตรและส่วนประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและได้
งานทา
ผลการดาเนิน งานให้ รายงานในรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การได้ งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีการสารวจผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลการส ารวจให้ รายงานในรายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดั บ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การได้ งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึ งพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรียน
ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา โดยมีการกาหนดเกณฑ์ และคุณสมบัติต่างๆของหลักสูตร ดังนี้
1) ปรัชญาของหลักสูตร
2) คุณสมบัติของนักศึกษา
3) เกณฑ์ท่ใี ช้ ในการคัดเลือก
4) ความสอดคล้ องของนักศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรกาหนดแผนรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี การรับนักศึกษาจะทาผ่านระบบการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดย
สานักงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศสาหรับนักศึกษาเข้ าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทุก
ปี การศึ ก ษา นอกจากนี้ อาจารย์ป ระจาหลั กสูตรได้ จั ด การปฐมนิ เทศ เพื่ อให้ นั กศึ กษาได้ มีโอกาสได้ พ บกับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน และจัดให้ นักศึกษามีอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการ (กรณีท่นี ักศึกษา
ยังไม่ได้ ตัดสินใจเลือกอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์) เพื่อให้ คาปรึกษาและเตรียมความพร้ อม เพื่อให้ นักศึกษา
สามารถวางแผนการเรียนและสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
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หากนักศึกษามีความจาเป็ นต้ องเรียนเพิ่มเติม อาจารย์ท่ปี รึกษาจะให้ คาแนะนาและวางแผนเพื่อปรับ
พื้ นฐานความรู้ของนั กศึกษา เพื่ อให้ นักศึกษามีความรู้เพี ยงพอในการเรี ยนรายวิชาระดับบั ณ ฑิต ศึกษา และ
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรมีการรายงานผลการดาเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 2 ด้ าน ได้ แก่
o กระบวนการรับนักศึกษา
o การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
ผลการดาเนิน งานให้ รายงานในรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ แก่บัณฑิตศึกษา
หลั ก สูต รมี ระบบและกลไกการควบคุ ม ดู แ ล การให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ าอิสระ แก่
นักศึกษา โดยกาหนดให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาภายใน 1 ภาคการศึ ก ษา ซึ่ งอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษามี ห น้ า ที่ ในการก ากั บ ดู แ ลและให้ ค าปรึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิส ระ โดยในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า การท า
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
กาหนดแนวทางให้ อาจารย์ผ้ ู สอนตระหนั กถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยต่ อการผลิตกาลั งคนเพื่ อตอบสนอง
Thailand 4.0 โดยการมุ่งพัฒนาทักษะจาเป็ นต่างๆ ให้ กบั นักศึกษา
หลักสูตรมีการรายงานผลการดาเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 2 ด้ าน ได้ แก่
o การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
o การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนิน งานให้ รายงานในรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับผลที่เกิดกับนักศึกษา หลักสูตรกาหนดให้ มีการวิเคราะห์อตั ราการคง
อยู่ การวิเคราะห์การสาเร็จการศึกษา และการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการรายงานผลการดาเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 3 ด้ าน ได้ แก่
o การวิเคราะห์อตั ราการคงอยู่
o การวิเคราะห์การสาเร็จการศึกษา
o ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
ผลการดาเนิน งานให้ รายงานในรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยอาจารย์ประจา
หลั ก สูต รและอาจารย์ในสาขาวิ ชาวางแผนการรั บ และคั ด เลื อ กอาจารย์ใหม่ /อาจารย์ป ระจ าหลั ก สูต รตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณา จากนั้นสานักวิชาฯออกคาสั่งแต่งตั้งภายในโดยคณบดีประจาสานักวิชาฯให้
เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร สานักวิชาฯเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยแม่
ฟ้ าหลวง นาเสนอต่อ สกอ. เพื่อรับรอง
ระบบการบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อจัดทากรอบอัตรากาลังที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านการประชุมสาขาวิชา
และการประชุมสานักวิชา โดยพิจารณาจากข้ อมูลพื้นฐานของหลักสูตร/สาขาวิชา ประกอบ เช่น จานวนอาจารย์
จานวนนักศึ กษาปั จจุ บัน จานวนนั กศึ กษาที่คาดว่ าจะรั บ ความต้ องการของตลาดแรงงาน ความต้ องการของ
ผู้เรียน ศักยภาพของหลักสูตร เครื่องมือหรือบุคลากร เป็ นต้ น และกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กาหนด
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลั ก สูตรมี ระบบและกลไกการส่งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ โดยสานั กวิ ชาจั ดท าโครงการต่ างๆ เพื่ อ
ส่งเสริมและพั ฒนาอาจารย์ ให้ สอดคล้ องกับ ทิศทางของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดแผนพั ฒ นาตนเองให้ สอดคล้ องกับ ความเชี่ ยวชาญ เพื่ อความก้ าวหน้ าในตาแหน่ ง ทางวิชาการ โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
1) ได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในด้ านการสอนและการวิจัยตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรผ่านโครงการต่างๆ ของสานักวิชาฯซึ่งได้ รับการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย เช่น
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสานั กวิชาฯกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ และโครงการ
Visiting scholar เป็ นต้ น
2) ได้ รับงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญภายใต้ การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
3) ได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภายใต้ โครงการฝึ กอบรม การจัดกิจกรรมและการสนับสนุ นของ
หน่ วยงานต่ างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่ น ส่วนบริ การงานวิจัย สานักงานจัดการทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาและ
พัฒนานวัตกรรม สานักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ส่วนการเจ้ าหน้ าที่ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการ
ฝรั่งเศส อนุภมู ิภาคลุ่มแม่นา้ โขง และและสถาบันชา เป็ นต้ น
4) ได้ รับการสนับสนุ นและแรงจู งใจในการทางานวิจัยให้ มีความเข้ มแข็งและมีทศิ ทางที่ชัดเจน เพื่ อผลักดัน
ให้ มหาวิทยาลั ยก้ าวสู่ก ารแข่ งขัน ในเวทีร ะดับ นานาชาติ เช่ น การสนั บ สนุ น ค่ าตอบแทนการเผยแพร่
บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการ งานสร้ า งสรรค์ และการจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา การ
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศ การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการตีพิมพ์ และการ
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เผยแพร่ ผลงานวิจัยในต่างประเทศ การให้ ทุน สนั บสนุ นการรวมกลุ่มของนักวิจัยในระดับ หน่ วยวิจัย
กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัยความเป็ นเลิศ เป็ นต้ น
5) ได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านการฝึ กอบรม และกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลั ย โดยอาจารย์ป ระจาหลักสูตรสามารถเลื อกอบรมในหั วข้ อต่ างๆ เพื่ อศั กยภาพด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนตามความเชี่ยวชาญ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยให้
การสนับสนุ นงบประมาณเพื่ อพั ฒนาการเรี ยนการสอนในชั้น เรียน และสนับสนุ นการจัดทาตาราและ
หนังสือเพื่อใช้ ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
6) หลั กสูตรมี ระบบการส่งเสริ มและพั ฒ นาอาจารย์เพื่ อสร้ างขวัญ และก าลั งใจแก่อาจารย์ท่ีมี ความมุ่ งมั่ น
ทุ่มเทและเป็ นต้ นแบบที่ดี โดยพิ จารณาคัดเลือกอาจารย์เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ เป็ นอาจารย์ดีเด่นประจาปี
หลักสูตรมีการรายงานผลการดาเนินงาน ผลที่ได้ และการปรับปรุง ใน 3 ด้ าน ได้ แก่
o ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
o ระบบการบริหารอาจารย์
o ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนิน งานให้ รายงานในรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสูตรตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
หลักสูตรส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการทั้งด้ านการสอนและการวิจัย
ตามความเชี่ ยวชาญของอาจารย์ประจาหลั กสูตรผ่ านโครงการต่ างๆ อย่างต่อเนื่อง การพั ฒนาศักยภาพทาง
วิชาการอาจารย์ป ระจาหลักสูตรในด้ านการเรี ยนการสอน วิจัยและการเผยแพร่ ผลงานวิจัย รวมทั้งการดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็ นสิ่งสะท้อนคุณภาพอาจารย์หลักสูตรตามพันธกิจของหลักสูตร
หลักสูตรมีการรายงานผลคุณภาพอาจารย์ ใน 3 ด้ าน ได้ แก่
o ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
o ระบบการบริหารอาจารย์
o ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
o อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
o อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
o คุณภาพอาจารย์ผลงานวิชาการ/งานสร้ างสรรค์ ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนิน งานให้ รายงานในรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจในด้ านต่างๆ ของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกในปี การศึกษา เช่น
การบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร การจัดการศึกษาของหลักสูตร และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อที่ประชุมสาขาวิชา เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการต่อไป
65

มคอ.2

หลักสูตรมีการรายงานผลที่เกิดกับอาจารย์ ใน 2 ด้ าน ได้ แก่
o การคงอยู่ของอาจารย์
o ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลการดาเนิน งานให้ รายงานในรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
กลไกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ทาให้ เกิดความจาเป็ นในการปรับเปลี่ยน
รูป แบบด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ อ งกับกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกในยุ คศตวรรษที่ 21
กอปรกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วยการวิจัยพั ฒนาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร จึงมุ่งเน้ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มีศักยภาพ สามารถบูรณาการความรู้ และทักษะ
ต่างๆ อันจะนามาซึ่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นจึงได้ มีการปรั บ
หลักสูตรให้ ทนั สมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รวมถึงตอบสนองนโยบายต่างๆของรัฐบาล ดังนี้
1. นโยบายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับบที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
2. นโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ด้ านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
3. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 25602579)
4. นโยบายประเทศไทย 4.0
5. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อรูปแบบการ
ดารงชีวิต การบริโภคอาหาร และการบริการต่างๆ
7. สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน การเร่งผลิตพืชพลังงานทดแทน ก่อให้ เกิดข้ อจากัดด้ านทรัพยากรและมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร ทาให้ ต้องมีการคิดค้ นกระบวนการผลิต และการบริโภคที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม รวมไปถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
8. แน้ วโน้ มความต้ องการอาหารเพื่ อเสริ มสุขภาพหรือป้ องกันโรค อาหารที่มาจากธรรมชาติหรือผ่าน
กระบวนการแปรรูปน้ อยที่สดุ พฤติกรรมผู้บริโภคของโลกให้ ความสนใจกับการเลือกบริโภคอาหาร
ที่มี ค วามปลอดภั ย และอิ ท ธิพ ลของเทคโนโลยี ใหม่ ท่ีท าให้ คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมของคน
เปลี่ยนแปลง
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การพิจารณากาหนดผู้สอน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการพิจารณากาหนดผู้สอนผ่านการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่
ประกอบด้ วยอาจารย์ประจาหลั กสูตร และอาจารย์ประจาสาขาวิชา โดยเริ่ มจากการพิ จารณารายวิชาที่จะเปิ ด
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สอนในแต่ละภาคการเรียนของปี การศึกษานั้นๆ พิ จารณาอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาจากจานวนรายวิชาที่
เป็ นผู้ประสานงาน พิจารณากาหนดอาจารย์ผ้ ูสอนตามเกณฑ์มาตรฐานพร้ อมกาหนดหัวข้ อความรับผิดชอบของ
อาจารย์ ผ้ ู สอนแต่ ละท่านในรายวิ ชาที่เปิ ดสอน โดยคานึ งถึ งคุ ณ วุ ฒิ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ของ
อาจารย์ อีกทั้งคานึงถึงภาระงานสอนโดยรวมตลอดปี การศึกษาของอาจารย์แต่ละท่าน หากพบว่าภาระงานสอน
ของอาจารย์ท่านใดมีมาก หรือน้ อยจนเกินไปที่ประชุมสาขาจะดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุ ทบทวน และพิจารณา
ใหม่จนได้ เป็ นมติท่ปี ระชุมที่อาจารย์ทุกท่านเห็นชอบร่วมกัน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
หลั กสูตรมีก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจั ดทาแผนการเรี ยนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการ
จั ดการเรี ยนการสอนผ่ านการประชุ ม สาขาวิ ช า โดยมี ก ารประชุ มสาขาวิ ช าที่ป ระกอบไปด้ วยอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร และอาจารย์ประจาสาขาเพื่อสรุปการดาเนินงานของรายวิชา ปัญหาที่พบ และหาแนวทางการแก้ ปัญหา
รวมทั้งพิ จารณารายวิชาที่จะเปิ ดในภาคการศึ กษาถัดไป และกาหนดอาจารย์ผ้ ู สอนในรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้การ
ก าหนดรายวิ ช าที่เปิ ดสอน และก าหนดอาจารย์ ผ้ ู สอน พร้ อ มทั้งก าหนดวั น ที่ต้อ งส่ ง มคอ. 3 และ มคอ. 5
รวมทั้งสรุปผลการดาเนินงานรายหลักสูตร (มคอ. 7) ให้ แล้ วเสร็จ
การควบคุมหัวข้ อวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์
หลักสูตรมีแนวทางการพิ จารณาอนุ มัติหัวข้ อ วิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ โดยพิ จารณาจากความ
น่าสนใจ คุณค่าของการวิจัย ความไม่ซา้ ซ้ อน ความทันสมัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และความสอดคล้ องกับ
ปรั ชญาของหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้ นพั ฒนาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆผ่านกระบวนการวิจัย
ต้ องการให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต หลั ก สูตรให้ อิสระในการทาวิ จัยที่เกี่ยวข้ อ งในสาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารที่
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร ส่ ง เสริ ม หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ผ้ ู เ รี ย นริ เริ่ ม ด้ ว ยตนเอง หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ ย กระดั บ
มาตรฐาน/เพิ่ มผลิตภาพ/เพิ่ มมู ลค่ า/สร้ างนวัตกรรมให้ กับ ทุ กภาคส่วนตลอดห่ วงโซ่ อุป ทานอุตสาหกรรม
อาหาร หัวข้ อวิจัยที่ร่วมหรือสร้ างประโยชน์ให้ ท้องถิ่น/สังคม/ผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันใน
ต่ างประเทศที่สอดคล้ องกับ นโยบายรั ฐบาล และหั วข้ อวิ จัยเพื่ อ การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ และนวั ตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้ อวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็ นต้ น
เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาจะต้ องขอรับคาปรึกษา
จากอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อจัดทาโครงร่างและขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ โดยนักศึกษายื่นคา
ร้ องขอสอบโครงร่ างภายใต้ หัวข้ อและคณะกรรมการสอบที่ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึ กษา เพื่ อให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯพิจารณาให้ ความเห็นต่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์/
การค้ นคว้ าอิสระ เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ และได้ รับอนุ มัติหัวข้ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะสามารถท าวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิส ระภายใต้ ก ารให้
คาปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
หลั งจากที่นัก ศึก ษาสอบผ่านและได้ รับ อนุ มัติโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ หากมีเหตุผล
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้ อวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งส่งผลให้ ประเด็นปัญหา ระเบียบ
วิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิ คที่ใช้ ในการแก้ ปัญ หางานวิจัยเปลี่ยนแปลงไปจากโครงร่ างเดิม ให้ นักศึ กษาขอ
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อนุ มัติเปลี่ยนแปลงหั วข้ อต่ ออาจารย์ท่ปี รึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสานักวิชา ตามลาดับ และได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรมีการช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเมื่อนักศึกษาได้ ดาเนินการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ า
อิสระ และผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาจะสามารถทาวิทยานิพนธ์ภายใต้
การให้ คาปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษา โดยอาจารย์ท่ปี รึกษามีหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาและให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ในการทาวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้ นคว้ าอิสระ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย มีหน้ าที่
ในการติดตามและประเมินผลความก้ าวหน้ าการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ พร้ อมรายงานความก้ าวหน้ า
ปัญหา แนวทางแก้ ไขต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรมีการประเมินการเรียนรู้ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้ านความรู้
3) ด้ านทักษะทางปัญญา
4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ อาจารย์ประจาหลักสูตรร่ วมกันพิ จารณา มคอ. 2 มคอ. 3 และ
มคอ. 5 โดยการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะดาเนินการตามผลการเรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน
ของนักศึกษา ซึ่งแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนด้ วยวิธตี ่างๆ ตั้งแต่การประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบที่
เป็ นอัตนัยและ/หรือปรนัย การประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการสังเกต
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนระหว่างการเรียนภาคทฤษฏี และปฏิบัติ (ถ้ ามี) การประเมินจากการ
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน เพื่อประเมินทักษะของผู้เรียนในด้ านต่างๆ รวมทั้งทักษะในการทางานเป็ นรายบุคคลและ
การทางานเป็ นกลุ่ม
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา และ
กาหนดให้ หลักสูตรดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ระบบการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการดาเนินงานที่มีส่วนร่ วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้ มีส่งิ สนับสนุ น
การเรียนรู้ในด้ านต่างๆ ผ่านการประสานงานกับหน่ วยงานกลางที่เกี่ยวข้ องของมหาวิทยาลัย เช่ น ศูนย์บรรณ
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สารและสื่อ การศึ ก ษา และศู น ย์เครื่ อ งมือ วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมหาวิ ทยาลั ยจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุเครื่อง
คอมพิ วเตอร์ เครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้ องปฏิบัติการที่ใช้ ในการเรียนการสอนและการวิจัย ฯลฯ ที่
จาเป็ นต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้ างสภาพแวดล้ อม
ให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้และการทาวิจัยของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ความพร้ อ มด้ านกายภาพ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี ของศู น ย์ บ รรณสารและสื่อ การศึ ก ษามี จานวน
เพี ยงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน พร้ อมกับมีการพั ฒนา/ปรั บปรุงอย่างสม่าเสมอเพื่ อการ
บริการที่ดีย่ิงขึ้น ในปี การศึกษา 2558 ศูนย์บรรณสารฯมีการขยายพื้ นที่ให้ บริการด้ านหน้ าเป็ นโซนเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย สาหรับให้ นักศึกษาพูดคุย และทางานกลุ่ม มีสญ
ั ญาณ WiFi และกล้ องวงจรปิ ดครอบคลุมทุกพื้นที่การ
ให้ บริ การ มีอุปกรณ์ ให้ ยืมเพื่ อสนับสนุ น ให้ กับนั กศึ กษา เช่ น เครื่ องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet and
iPad) เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แบบพกพา เครื่ องคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการค้ น คว้ า เครื่ องยืมหนั งสืออัตโนมัติด้วย
ตนเอง ห้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ า 18 ห้ อ ง ห้ อ งรั บ ชมมั ลติมีเดี ย ห้ องเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง และห้ องชม
ภาพยนตร์ ปั จจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศ ได้ แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้ อมูล
หนั งสือ และสื่อ ออนไลน์ ภ าษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ได้ แ ก่ หนั งสือ จานวน 181,414 เล่ ม วารสาร
จานวน 149 รายชื่ อ สื่อ โสตทัศ นวัสดุ จานวน 7,704 รายชื่ อ ฐานข้ อมู ลออนไลน์ จานวน 19 ฐาน และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) จานวน 75,200 รายชื่อ จานวนรายวิชาในระบบ e-Learning ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 มีจานวน 398 รายวิชา เป็ นรายวิชาของสานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33 รายวิชา

1.
2.
3.
4.
5.

ชนิดทรัพยากร
หนังสือ ตารา
วารสาร
สื่อโสตทัศนวัสดุ
ฐานข้ อมูลออนไลน์
E-books

จานวน
181,414 เล่ม
149 รายชื่อ
7,704 ชื่อเรื่อง
19 ฐานข้ อมูล
75,200 เล่ม

นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ให้ บริ การระบบ e-Learning ด้ วยโปรแกรม WizLearn ซึ่งเป็ นระบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาช่วยสนับสนุนอาจารย์ประจา
หลั ก สูต รในด้ า นการให้ บ ริ ก ารจั ด การระบบฯ การช่ วยสร้ า งรายวิ ช า บทเรี ย นประกอบ แบบทดสอบและ
ประเมินผล การจัดฝึ กอบรมการใช้ งานระบบฯ และการให้ คาปรึกษาและแก้ ไขปัญหาการใช้ งาน โดยการทางาน
จะประสานงานกับ อาจารย์ป ระจาหลั ก สูต ร/อาจารย์ผ้ ู สอน ส่วนทะเบี ยนและประมวลผล และศู น ย์บ ริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดึงข้ อมูลนักศึกษาเข้ าระบบฯ และจัดการระบบ มีการให้ บริการการจัดอบรมการ
สืบค้ นฐานข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และการให้ บริการและการจับอบรมโปรแกรม Turnitin เพื่อป้ องกันการ
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ลอกเลียนผลงานทางวรรณกรรม (Plagiarism) และเพื่อสร้ างจริยธรรมทางวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษา
ทุกระดับ
ความพร้ อ มด้ านกายภาพ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยีของศู น ย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีมี
จานวนเพี ยงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พร้ อมกับมีการพัฒนา/ปรับปรุงอย่าง
สม่ า เสมอเพื่ อการบริ ก ารที่ ดี ย่ิ ง ขึ้ น ในปี การศึ ก ษา 2558 ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ ฯ มี ห้ องปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ
การเรี ย นการสอน จ านวน 34 ห้ อ ง แยกเป็ นห้ อ งปฏิบั ติ ก าร 8 ห้ อ งปฏิบั ติ ก าร ตามความเหมาะสมกั บ
การเรี ยนการสอนรายวิชาปฏิบั ติการที่จัดขึ้นในห้ องปฏิบั ติการนั้ น มีรายการสารเคมี วั สดุ อุป กรณ์ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ในห้ อ งปฏิบั ติก ารเทคโนโลยีอาหาร จานวน 669 รายการ มีรายการเครื่ องมื อวิเคราะห์ ข้ั นสูง
ทางด้ านเคมีและกายภาพจานวน 13 และ 11 เครื่องตามลาดับ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในแต่ละปี อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประสานงานกับหน่ วยงานกลางที่เกี่ยวข้ องของมหาวิทยาลัย เช่ น
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
ในด้ านต่างๆ ดังนี้
1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ ประเภท ห้ องสมุด หนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้ อมูลการสืบค้ น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยมีการดาเนินงานที่สนับสนุ นการ
เรียนการสอนของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ จัดหา Catalog และรายชื่อ
ออนไลน์ มายังศูนย์บรรณสารฯ เพื่อการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
หนังสือที่ประกอบไปด้ วยอาจารย์ประจาสาขาวิชา อาจารย์ประจาสานักวิชาและคณบดี จากนั้นศูนย์บรรณสารฯ
ประสานงานจั ด หาผ่ า นศู น ย์ ห นั งสื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ได้ ห นั งสื อ ที่ต้ อ งการ ศู น ย์ บ รรณสารฯ ท าการ
วิเคราะห์ เลขหมู่ หมวดหมู่ หัวเรื่ อง และเตรียมความพร้ อมตัวเล่ ม จากนั้ นส่งขึ้น ชั้ นให้ บ ริการ พร้ อมแจ้ ง
อาจารย์ผ้ ูเสนอซื้อเกี่ยวกับรายชื่อและหมวดหมู่หนังสือที่ได้ จัดหา ผ่านระบบออนไลน์และเว็บไซต์
2) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเภทเครื่องมือ
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้ องปฏิบัติการที่ใช้ ในการเรียนการสอนและการวิจัย และการจัดการความปลอดภัย
ในการใช้ เครื่ อ งมือและห้ อ งปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์ โดยมีการดาเนิน งานที่สนั บ สนุ น การเรี ยนการสอนของ
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถเสนอขอเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ใี ช้ ในการเรียนการ
สอนและการวิจัยผ่านการประชุมเพื่อพิจารณาจากสานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่ประกอบไปด้ วยอาจารย์ประจา
สาขาวิชา อาจารย์ประจาสานักวิชา และคณบดี จากนั้นศูนย์เครื่องมือฯ ประสานงานจัดหาผ่านส่วนพั สดุของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการตรวจรั บจากคณะกรรมการตรวจรั บที่ประกอบไปด้ วยอาจารย์ผ้ ู เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
และนักวิทยาศาสตร์ประจาเครื่องมือฯ เมื่อได้ เครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ตี ้ องการ ศูนย์เครื่องมือฯ ทา
การส่งเข้ าห้ องปฏิบัติการ ลงทะเบียนเลขครุภัณฑ์ พร้ อมแจ้ งอาจารย์ ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อใช้
งานและให้ บริการในการเรียนการสอนและการวิจัย

70

มคอ.2

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี และศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นผู้ดาเนินการประเมินความพร้ อมของหนังสือ คู่ มือ ตารา และสื่อการสอน รวมไปถึงสถานที่และ
เครื่องมือ อุปกรณ์การสอนและการวิจัย โดยรวบรวมข้ อมูลความต้ องการเครื่องมือ อุปกรณ์ท่จี าเป็ นในการสอน
และการวิจัยดังกล่าวจากอาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือโครงร่ างการศึกษาค้ นคว้ าโดย
อิสระและจากนักศึกษา และจัดทาคาขอเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่ อจัดสรรเงินงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ให้ แก่
หลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุ น
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดหาหนังสือและสื่อออนไลน์ได้ มีการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ทุกครั้งหลังจากมีการแจ้ งรายชื่อหนังสือที่ได้ จัดหาและให้ บริการ พร้ อมกันนี้หลักสูตรได้ มี
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และรายงานผลการประเมินความพึงใจของ
นักศึกษาปั จจุ บันต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อที่ประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อหาทางปรับปรุงให้ ดี
ขึ้นในลาดับต่อไป

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี ที่ 1
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้ อย ร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม x
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน x
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) x
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ x
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
x

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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มคอ.2
ปี ที่ 1
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนด x
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่ างน้ อย ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพั ฒ นา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุ ทธ์การสอน หรือการ
x
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปี ที่แล้ ว
8. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ต้ องได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ าน
x
การจัดการเรียนการสอน

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อย
ปี ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี คี ุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับคะแนน เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

-

x

x
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มคอ.2

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา ร่วมกับอาจารย์ผ้ ูร่วมสอน (ถ้ ามี) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการสอบย่ อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนั กศึ กษา การ
อภิปรายโต้ ตอบ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา
2) ประเมิน ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาต่ อการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิ ชาในเรื่ องของเนื้ อหาของ
รายวิ ชาในทุ ก ภาคการศึ ก ษา และจั ดท ารายงานการด าเนิ น การของหลั ก สูต ร โดยอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกๆภาคการศึกษา ในระบบออนไลน์ และ
นาผลการประเมินเข้ าร่วมพิจาณา เพื่อปรับปรุงทักษะการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอนในภาคการศึกษาถัดไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดาเนินการภายหลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ ว เป็ นเวลา 1 ปี
โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ครบรอบการดาเนินงานอย่างน้ อยทุก 5 ปี เพื่อให้
ได้ ข้ อมู ล ความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รในด้ านต่ า งๆ ได้ แก่ นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้ บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ และนาข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย และใช้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ ดีย่งิ ขึ้นต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามรายละเอี ย ดหลั ก สูต รที่ ร ะบุ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 ส านั ก วิ ช าจะ
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมีกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน เป็ นกรรมการ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในแต่
ละภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชา และปรั บปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชา เพื่อใช้ ในการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปที่เปิ ดสอน
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการดาเนินการของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปี เพื่ อนาไปเป็ น
ข้ อมูลสาหรับปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบปรับปรุงหลักสูตร (5 ปี ) ต่อไป
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