หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Food Science and Technology
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่ อย่ อ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Master of Science (Food Science and Technology)
ชื่ อย่ อ
M.Sc. (Food Science and Technology)
3. วิชาเอกของหลักสู ตร
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างประเทศทีใ่ ช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั หิ ลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหาร พ.ศ .2549

กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันที่ 8 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่
5/2553 เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก 7)
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติใน
ปี การศึกษา 2555 (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา 1 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในฝ่ ายต่ างๆ ของภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้ แก่
8.1 อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
8.2 นักวิจยั ในหน่ วยงานราชการ และเอกชน
8.3 นักวิเคราะห์ อาหาร
8.4 นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
8.5 นักการตลาด
8.6 พนักงานฝ่ ายขาย
8.7 พนักงานฝ่ ายวางแผนและควบคุมการผลิต
8.8 พนักงานฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ
8.9 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการกาหนดมาตรฐานอาหาร
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามเป็ นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ ความรู้ เชิงบูรณาการในการปฏิบัตงิ าน และแก้ ไขปัญหา
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจริยธรรมต่อสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื่ อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ ความสามารถครบตามขอบข่ ายของ
สาขาวิชา และสามารถนาความรู้ มาประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการทางานวิจยั และนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ จี รรยาบรรณในวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่ อสังคม

4) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค เป็ นหลักสู ตรแบบเต็มเวลา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย โดย 1 ปี การศึกษา
แบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้
เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่
ไม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
-ไม่ มี 1.3 การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ละภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรื อวิทยานิพนธ์ ไม่ ตา่ กว่ า 6 หน่ วยกิต และไม่ เกิน
15 หน่ วยกิต สาหรับในภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรื อวิทยานิพนธ์ ได้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยโดยให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 9
1.4 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่ มี –
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
2.2.1 คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางการศึกษา
2.2.1.1 เป็ นผู้สาเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จากสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรื อต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสม ไม่ ตา่ กว่ า 2.50 (ในระบบ
4 ระดับคะแนน)
2.2.1.2 ป็ นผู้สาเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรื อต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ แต่ มคี ่ าระดับเฉลีย่ สะสมตา่ กว่ า 2.50 (ในระบบ 4 ระดับคะแนน) จะต้ องมี
ประสบการณ์ ทางานในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารหรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่ า 1 ปี

2.2.1.3 เป็ นผู้สาเร็จปริญญาตรี ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศหรื อต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสม ไม่ตา่ กว่ า 2.50 (ในระบบ 4 ระดับ
คะแนน) และมีประสบการณ์ ทางานในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารหรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่ า 1 ปี และ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโทของภาควิชาฯ
2.2.2 คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
2.2.2.1 เป็ นผู้ทมี่ ผี ลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึน้ ไปหรื อ Computer-Based
TOEFL ไม่ ตา่ กว่ า 213 คะแนน หรื อ Internet-Based TOEFL ไม่ ตา่ กว่ า 80 คะแนน หรื อ IELTS 6.0 ขึน้ ไป โดยต้ องเป็ นผลการ
ทดสอบภายใน 2 ปี ย้ อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร
2.2.2.2 ผู้ทมี่ ผี ลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดไว้ ในข้ อ 2.2.2.1 หากได้ รับการพิจารณารับเข้ า
ศึกษาต้องสอบให้ ได้ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากระเบียนนักศึกษาหรื อลงทะเบียน
เรียนวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2 ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด และวัดผลให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ก่ อนสอบ
วิทยานิพนธ์ และหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สะสม
2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.2.3.1 ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2.2.3.2 ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร)
2.2.3.3 ผู้เข้ าศึกษาจะต้ องระบุหมวดวิชาทีต่ ้ องการศึกษาให้ ชัดเจน
2.2.3.4 ผู้ทคี่ ุณสมบัตไิ ม่ ครบตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดอาจได้ รับการพิจารณารับเข้ าศึกษา โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโทของภาควิชาฯ
2.2.3.5 เงื่อนไขอื่นๆให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 8)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- พื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาทีจ่ บมาจากต่ างสาขาฯ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- นักศึกษาทีไ่ ม่ เคยศึกษาการแปรรู ปอาหาร เคมีอาหาร และจุลชีววิทยาทางอาหาร หรื อเทียบเท่ า ต้ องศึกษาวิชาพืน้
ฐานความรู้ 1 วิชา จานวน 5 หน่ วยกิต คือ กอ.500 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโทโดยไม่ นับหน่ วยกิต
2.5 ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 8
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า
36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่น้อย
กว่ า 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) วิชาบังคับ
9 หน่ วยกิต
(2) วิชาบังคับตามหมวดวิชา 9 หน่ วยกิต
(3) วิชาเลือก
6 หน่ วยกิต
(4) วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชาในหลักสู ตร
เลขรหัสวิชาต่ าง ๆ ในหลักสู ตร ประกอบด้ วย อักษรย่ อของหลักสู ตร 2 ตัว คือ กอ. (FD) และเลขรหัส
3 หลัก ซึ่งมีความหมายดังต่ อไปนี้
อักษรย่ อ
กอ. / FD.
หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
แสดงประเภทของลักษณะวิชา โดย
เลข 0-1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทัว่ ไป
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาจุลชีววิทยา
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการควบคุมคุณภาพ การบริหาร และการตลาด
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
เลข 5-6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์
สาหรับอาหาร
เลข 7 - 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเคมีอาหาร
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาหัวข้ อพิเศษ หรื อสัมมนา
เลขหลักร้ อย
เลข 5
หมายถึง วิชาพื้นฐาน
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสู ง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.2 รายวิชาในหลักสู ตร
1) วิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ มพี ื้นฐาน)
สาหรั บนักศึ กษาที่ไม่ เคยศึ กษาวิชาการแปรรู ปอาหาร เคมีอาหาร และจุลชี ววิทยาทางอาหาร หรื อ
เทียบเท่ าต้ องศึกษาวิชาพื้นฐานความรู้ 1 วิชา จานวน 5 หน่ วยกิต คือ กอ.500 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโทโดยไม่ นับหน่ วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
กอ.500 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
5(5-0-15)
FD.500 Fundamental of Food Science and Technology
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

รหัส

2) วิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา จานวน 9 หน่ วยกิต คือ
รายวิชา

กอ.600

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)

การวางแผนการทดลองสาหรับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร
FD.600 Experimental Design for Research in Food Science and
Technology
กอ.601 การวิเคราะห์ อาหาร
4(3-3-10)
FD.601 Food Analysis
กอ.690 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1
1(1-0-3)
FD.690 Seminar in Food Science and Technology 1
กอ.691 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 2
1(1-0-3)
FD.691 Seminar in Food Science and Technology 2
3) วิชาบังคับตามหมวดวิชา
นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาบังคับตามหมวดวิชาดังทีก่ าหนด เพียงหมวดวิชาเดียวอย่ างน้ อย 9 หน่ วยกิต
จาก 4 หมวดวิชา ดังต่ อไปนี้
รหัส
กอ.650
FD.650
กอ.750
FD.750
กอ.751
FD.751
รหัส
กอ.620
FD.620
กอ.720
FD.720
กอ.721
FD.721

หมวดวิชาการแปรรู ปอาหาร
รายวิชา
คุณสมบัตทิ างกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร
Physical and Engineering Properties of Foods
การแปรรู ปอาหารขั้นสู ง
Advanced Food Processing
ปฏิสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบอาหารในกระบวนการแปรรู ป
Interaction of Food Components in Processing
หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
รายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพด้ านอาหาร
Food Biotechnology
จุลชีววิทยาอาหารขั้นสู ง
Advanced Food Microbiology
เทคนิควิจยั ทางจุลชีววิทยา
Research Techniques for Microbiology

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

หมวดวิชาเคมีอาหาร
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับในหมวดวิชาเคมีอาหารอย่ างน้ อย 9 หน่ วยกิต จาก 5 รายวิชา
ดังต่ อไปนี้
รหัส
กอ.670
FD.670
กอ.671
FD.671
กอ.672
FD.672
กอ.673
FD.673
กอ.674
FD.674

รายวิชา
สมบัตขิ องนา้ ในอาหาร
Properties of Water in Foods
คาร์ โบไฮเดรตในอาหาร
Food Carbohydrates
ลิปิดในอาหาร
Food Lipids
โปรตีนในอาหาร
Food Proteins
วัตถุเจือปนและส่ วนผสมของอาหาร
Food Additives and Ingredients

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

หมวดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
รหัส
กอ.640
FD.640
กอ.641
FD.641
กอ.642
FD.642

รายวิชา
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
Food Product Research and Development
สถิตสิ าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Statistics for Product Development
การวิจยั ตลาดและการนาผลิตภัณฑ์ อาหารออกสู่ ตลาด
Marketing Research and Food Product Launching

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

4) หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาเลื อก ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย
2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาควิชาฯ ทั้งนีน้ ักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาบังคับตามหมวดวิชาในข้ อ 3) เป็ นวิชา
เลือกได้
รหัส
กอ.626 พิษวิทยาทางอาหาร
FD.626 Food Toxicology

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)

กอ.627
FD.627
กอ.636
FD.636
กอ.726
FD.726
กอ.727
FD.727
กอ.728
FD.728
กอ.729
FD.729
กอ.736
FD.736
กอ.737
FD.737
กอ.738
FD.738
กอ.746
FD.746
กอ.747
FD.747
กอ.748
FD.748
กอ.749
FD.749
กอ.756
FD.756
กอ.757
FD.757
กอ.758
FD.758
กอ.759
FD.759
กอ.766
FD.766

สารพิษจากเชื้อราในอาหาร
Mycotoxins in Food
การจัดทาระบบ GMP และ HACCP สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Implementation of GMP and HACCP for Food Industry
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
Bioprocessing Technology
เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
Advanced Fermentation Technology
ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
การจัดการผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด
Product Management and Marketing Mix Strategies
การจัดการระบบห่ วงโซ่ จดั หาอาหาร
Food Supply Chain Management
การศึกษาและทดสอบผู้บริโภค
Consumer Study and Consumer Response Evaluation
การวิจยั ขั้นดาเนินงานสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
Operations Research in Food Product Development
การวิเคราะห์ ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
Descriptive Sensory Analysis
การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ อาหาร
Shelf-life Evaluation of Food Products
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารสาหรับผู้บริโภคทีม่ คี วามต้องการพิเศษทาง
โภชนาการ
Food Product Development for Consumer with Special Nutritional Needs
วิศวกรรมแปรรู ปอาหาร
Food Process Engineering
รีโอโลจีของอาหาร
Food Rheology
วัสดุโพลิเมอร์ สาหรับบรรจุภัณฑ์
Polymeric Packaging Materials
โภชนศาสตร์ ในการแปรรู ปอาหาร
Nutrition in Food Processing
การใช้ ประโยชน์ จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร
Waste Utilization from Food Industries

3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
หน่ วยกิต
3(2-3-7)
3(2-3-7)

3(2-3-7)
3(2-3-7) หน่ วยกิต
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

กอ.776
FD.776
กอ.777
FD.777
กอ.778
FD.778
กอ.779
FD.779
กอ.786
FD.786
กอ.787
FD.787
กอ.796
FD.796

อาหารเสริมสร้ างสุขภาพขั้นสู ง
Advanced Functional Foods
คอลลอยด์ อาหาร
Food Colloids
เทคโนโลยีของแป้ง
Starch Technology
เทคโนโลยีกลิน่ รสอาหาร
Food Flavor Technology
เอนไซม์ ทางอาหาร
Food Enzymes
รงควัตถุและสีในอาหาร
Food Pigments and Colors
หัวข้ อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Topics in Food Science and Technology

3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

5) วิทยานิพนธ์
รหัส

รายวิชา

กอ.800 วิทยานิพนธ์
FD.800 Thesis
3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กอ.600 การวางแผนการทดลองสาหรับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
กอ.601 การวิเคราะห์ อาหาร
กอ.xxx วิชาบังคับตามหมวดวิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12(0-36)

3

หน่ วยกิต

4
3
10

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นบั หน่ วยกิต) นักศึกษาทีไ่ ม่ เคยศึกษาวิชาการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร และ
จุลชีววิทยาทางอาหาร หรื อเทียบเท่ า จะต้ องศึกษาวิชา กอ.500 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโท โดยไม่ นับหน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กอ.690
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1
กอ.xxx
วิชาบังคับตามหมวดวิชา
กอ.xxx
วิชาบังคับตามหมวดวิชา
กอ.xxx
วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กอ.xxx
วิชาเลือก
กอ.800
วิทยานิพนธ์
รวม
นักศึกษาสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ (Proposal defense)
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กอ.691
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 2
กอ.800
วิทยานิพนธ์
รวม
นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์

1
3
3
3
10

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3
6
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

1
6
7

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กอ.500 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
5(5-0-15)
FD500 Fundamental of Food Science and Technology
องค์ ประกอบและสมบัตทิ างเคมีของอาหาร การเปลีย่ นแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององค์ ประกอบทีม่ คี วามสาคัญต่ อการ
แปรรู ปอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สารเจือปนอาหาร หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ อาหารทางเคมี สมบัตแิ ละพิสัยการ
เจริญของจุลนิ ทรีย์ในอาหาร แหล่ งทีอ่ ยู่ตามธรรมชาติของจุลนิ ทรีย์ การปนเปื้ อนของจุลนิ ทรีย์ในอาหาร การจาแนกชนิดของ
จุลนิ ทรีย์ทที่ าให้ อาหารเน่ าเสีย ทาให้ เกิดโรคอาหารเป็ นพิษ และจุลนิ ทรีย์ทนี่ ามาใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการพื้นฐานของการ
ถนอมและการแปรรู ปอาหารด้ วยวิธีการต่ างๆ หลักการทางวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการแปรรู ปอาหาร ปัจจัยการแปรรู ปทีม่ ผี ลต่ อ
คุณภาพและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์ อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหาร และการสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
กอ.600 การวางแผนการทดลองสาหรับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-9)
FD600 Experimental Design for Research in Food Science and Technology
วิธีการทางสถิตสิ าหรับการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารอย่ างเป็ นระบบโดยเน้ นการวางแผนการทดลอง
ในงานวิจยั อย่ างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง

กอ.601 การวิเคราะห์ อาหาร
4(3-3-10)
FD601 Food Analysis
ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ อาหารทางกายภาพ
เคมี และจุลชีววิทยาตลอดจนการประยุกต์ ใช้ ในงานวิจยั ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ด้ านการวิเคราะห์ อาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.620 เทคโนโลยีชีวภาพด้ านอาหาร
3(3-0-9)
FD620 Food Biotechnology
การใช้ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาอาหาร การผลิตอาหารและการเพิม่ มูลค่ าให้ กบั อาหาร การใช้
วัตถุดบิ ทีผ่ ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพมาเป็ นส่ วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ อาหาร การใช้ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์ อาหาร รวมถึงการศึกษาพันธุวศิ วกรรมของจุลนิ ทรีย์ พืช และสัตว์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาหารทีไ่ ด้ จากการ
ใช้ ชีววัสดุทผี่ ่านการดัดแปลงพันธุกรรม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.626 พิษวิทยาทางอาหาร
3(2-3-7)
FD626 Food Toxicology
การเกิดสิ่งมีพษิ ในวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ อาหาร การป้องกัน การจัดการ และการตรวจสอบสารพิษในอาหาร ซึ่งเกิดจาก
จุลนิ ทรีย์และสารเคมีทเี่ ป็ นพิษ การประเมินเทคนิคทีใ่ ช้ ในการทดสอบความปลอดภัยของอาหารและสิ่งทีเ่ ติมลงในอาหาร
กอ.627 สารพิษจากเชื้อราในอาหาร
3(2-3-7)
FD627 Mycotoxins in Food
โครงสร้ างของสารพิษ แหล่ งกาเนิดและเชื้อราทีส่ ร้ างสารพิษ ความเป็ นพิษทีม่ ตี ่อคนและสัตว์ การสุ่ มตัวอย่ าง การ
วิเคราะห์ กฎหมาย ผลของการเก็บรักษาและกระบวนการแปรรู ปอาหารทีม่ ตี ่ อสารพิษ การลดพิษ ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ด้ าน
สารพิษจาก เชื้อราในอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.636 การจัดทาระบบ GMP และ HACCP สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-9)
FD636 Implementation of GMP and HACCP for Food Industry
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทีจ่ าแนกออกเป็ นการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการสื่ อสารความเสี่ยง
ขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงตามห่ วงโซ่ การจัดหาอาหาร การใช้ ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ วธิ ีการทีด่ ใี นการผลิตอาหาร และระบบวิเคราะห์ อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ ้องควบคุม
กอ.640 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-7)
FD640 Food Product Research and Development
การเชื่ อมโยงข้ อมูลทางการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารตามทีต่ ลาดต้ องการ การศึกษากระบวนการและขั้นตอน
ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้ เกีย่ วกับนวัตกรรมทางด้ านเทคโนโลยี สารจากธรรมชาติ ตลอดจนสารทดแทนที่จะนามาใช้
เพื่ อเพิ่มคุณค่ าและมูลค่ าของผลิตภัณฑ์ อาหาร การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ดังกล่ าวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารที่ให้ อรรถประโยชน์ แก่
ผู้บริโภค มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

กอ.641 สถิตสิ าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-7)
FD641 Statistics for Product Development
วิธีการทางสถิตทิ ใี่ ช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึง วิธีการพื้นผิวตอบสนอง การออกแบบส่ วนผสม การวิเคราะห์
หลายตัวแปร การใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ การประยุกต์ ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ สถิตขิ ้นั สู ง การวิเคราะห์ และแปลผลข้ อมูล
กอ.642 การวิจยั ตลาดและการนาผลิตภัณฑ์ อาหารออกสู่ ตลาด
3(2-3-7)
FD642 Marketing Research and Food Product Launching
บทบาท ความสาคัญ และเทคนิคการวิจยั ตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนและกลยุทธ์ ทางการตลาด การศึกษา
ขั้นตอนในการนาผลิตภัณฑ์ อาหารออกสู่ ตลาด รวมทั้งการติดตามและประเมินผล มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.650 สมบัตทิ างกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร
3(2-3-7)
FD650 Physical and Engineering Properties of Foods
หลักการพื้นฐานและคาจัดความของสมบัตทิ างกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร โดยครอบคลุมถึง สมบัตทิ างรีโอโลจี
สมบัตทิ างความร้ อน สมบัตทิ างไฟฟ้ า สมบัตไิ ดอิเล็กทริก สมบัตทิ างจลนพลศาสตร์ และสมบัตกิ ารถ่ ายเทเชิงมวลของระบบอาหาร
การวัดสมบัตเิ หล่ านีใ้ นอาหารเพื่อใช้ ในการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
กอ.670 สมบัตขิ องนา้ ในอาหาร
3(3-0-9)
FD670 Properties of Water in Foods
สมบัตทิ างเคมีเชิงฟิ สิกส์ ของนา้ ปฏิสัมพันธ์ ของนา้ ในอาหารกับองค์ ประกอบอื่นในอาหาร บทบาทและหน้ าทีข่ องนา้ ทีม่ ี
ต่ อโครงสร้ างและเสถียรภาพของอาหาร การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีเชิงฟิ สิกส์ ของนา้ ในอาหาร
กอ.671 คาร์ โบไฮเดรตในอาหาร
3(3-0-9)
FD671 Food Carbohydrates
ชนิดและแหล่ งของคาร์ โบไฮเดรต โครงสร้ าง สมบัตทิ างเคมีและสมบัตเิ ชิงหน้ าทีข่ องอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต การ
เปลีย่ นแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตในระหว่ างการแปรรู ปและการเก็บรักษา การวิเคราะห์
คาร์ โบไฮเดรต การประยุกต์ ใช้ อาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตในอุตสาหกรรมอาหาร
กอ.672 ลิปิดในอาหาร
3(3-0-9)
FD672 Food Lipids
โครงสร้ าง องค์ ประกอบ สมบัตทิ างเคมีและกายภาพของลิปิด หน้ าทีข่ องลิปิดในอาหาร การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระหว่ างการแปรรู ปลิปิด รวมทั้งการไฮโดรจีเนชั่น และการเอสเทอริฟิเคชั่น การวิเคราะห์ ลปิ ิ ดในอาหาร การเสื่ อมคุณภาพและการ
ป้องกันโดยเน้ นกระบวนการเกิดออกซิเดชั่นในอาหาร ผลของลิปิดในอาหารต่ อสุขภาพ

กอ.673 โปรตีนในอาหาร
3(3-0-9)
FD673 Food Proteins
โครงสร้ าง สมบัตทิ างเคมีและกายภาพของโปรตีน สมบัตเิ ชิงหน้ าทีข่ องโปรตีนในอาหารประเภทต่างๆ การเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ ในระหว่ างการแปรรูป การวิเคราะห์ โปรตีนในอาหาร การเตรียมโปรตีนจากพืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ การดัดแปรโปรตีน การใช้
โปรตีนในผลิตภัณฑ์ อาหาร
กอ.674 วัตถุเจือปนและส่ วนผสมของอาหาร
3(3-0-9)
FD674 Food Additives and Ingredients
ชนิด และสมบัตเิ ชิงหน้ าทีข่ องวัตถุเจือปนและส่ วนผสมของอาหาร การประยุกต์ ใช้ ในผลิตภัณฑ์ อาหารประเภทต่ าง ๆ ผล
ของการใช้ วตั ถุเจือปนและส่ วนผสมของอาหารต่ อคุณภาพและการเก็บรักษาอาหาร กฎหมายและข้ อบังคับการใช้ วตั ถุเจือปนและ
ส่ วนผสมของอาหาร
กอ.690 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1
1(1-0-3)
FD690 Seminar in Food Science and Technology 1
การสื บค้ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ เทคนิคและวิธีการนาเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยายและโปสเตอร์
กอ.691 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 2
1(1-0-3)
FD691 Seminar in Food Science and Technology 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ กอ. 690
การนาเสนอผลงานวิจยั ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิตทั้งในรูปแบบบรรยายและ
รู ปแบบ สิ่งตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการ
กอ.720 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสู ง
3(2-3-7)
FD720 Advanced Food Microbiology
จุลนิ ทรีย์ในอาหารทีม่ คี วามสาคัญทางสาธารณสุข ทางอุตสาหกรรม และจุลนิ ทรีย์ทเี่ ป็ นตัวชี้บ่งทางคุณภาพ การควบคุม
การประเมินอันตรายของจุลนิ ทรีย์
และความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อนามาจัดการเกีย่ วกับความปลอดภัยของอาหาร เกณฑ์ ของ
จุลนิ ทรีย์ในอาหาร การตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานและการเฝ้าระวังตามระบบวิเคราะห์ อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ ้ องควบคุม
กอ.721 เทคนิควิจยั ทางจุลชีววิทยา
FD721 Research Techniques for Microbiology
เทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมในการจาแนกและตรวจวิเคราะห์ จุลนิ ทรีย์
โดยใช้ เทคนิคทางโครมาโตกราฟี และอิเลคโตรโฟลิซิส

3(2-3-7)
การสกัดและการทาบริสุทธิ์ผลผลิตของจุลนิ ทรีย์

กอ.726 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
3(2-3-7)
FD726 Industrial Microbiology
ชนิดและประโยชน์ ของจุลนิ ทรีย์ทใี่ ช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร การคัดเลือกและการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.727 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
3(2-3-7)
FD727 Bioprocessing Technology
จลนพลศาสตร์ ของจุลนิ ทรีย์และเอนไซม์ ในถังปฏิกรณ์ ชีวภาพ ปรากฏการณ์ ถ่ายโอนสสารและพลังงาน การออกแบบ และ
วิเคราะห์ ถังปฏิกรณ์ ชีวภาพ อุปกรณ์ ในการวัดและควบคุมกระบวนการชีวภาพ ปฏิบัตกิ ารเฉพาะหน่ วยในการเก็บเกีย่ วผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.728 เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
3(2-3-7)
FD728 Advanced Fermentation Technology
การแยกและคัดเลือกจุลนิ ทรีย์ การปรับปรุงสายพันธุ์ จลนพลศาสตร์ ของการหมัก ระบบของการหมัก รู ปแบบถังหมักและ
ระบบควบคุม การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการหมัก การฆ่ าเชื้อ การเก็บเกีย่ วและการทาบริสุทธิ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.729 ชีววิทยาโมเลกุล
3(3-0-9)
FD729 Molecular Biology
สารพันธุกรรม โครงสร้ างจีโนมของโปรคารีโอตกับยูคารีโอต การควบคุมการสังเคราะห์ โปรตีน การทางานของยีน
หลักการทีเ่ กีย่ วกับยีนโคลนนิ่ง การตัดต่ อสารพันธุกรรมด้ วยเอ็นไซม์ การแสดงออกของโคลน การประยุกต์ ใช้ ยนี โคลนนิ่ง
ในอุตสาหกรรมอาหาร
กอ.736 การจัดการผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด
3(3-0-9)
FD736 Product Management and Marketing Mix Strategies
จุดเด่ นและความแตกต่ างของผลิตภัณฑ์ เพื่อนาเสนอต่ อผู้บริโภคเป้าหมาย
อิทธิพลของตราสินค้ า การวางตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา และการส่ งเสริมการขายเพื่อการวางแผนและกลยุทธ์ ทางการตลาด ปัจจัยบ่ งชี้ความสาเร็จและความ
ล้ มเหลวของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และปรับส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อความสาเร็จ
กอ.737 การจัดการระบบห่ วงโซ่ จดั หาอาหาร
3(3-0-9)
FD737 Food Supply Chain Management
ห่ วงโซ่ การจัดหาอาหาร สภาวะการผลิตทางการเกษตรในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต การวางแผนการผลิต
อาหารภาครัฐ นโยบายอาหารขององค์ การอาหารและเกษตรทีม่ ตี ่อประชาคมโลก การจัดการผลิตภัณฑ์ หลังเก็บเกีย่ ว การจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการเก็บรักษาและการขนส่ งอาหารตลอดห่ วงโซ่ การศึกษาปัญหาการผลิต การตลาด ราคา
และการแปรรู ป การสร้ างกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

กอ.738 การศึกษาและทดสอบผู้บริโภค
3(2-3-7)
FD738 Consumer Study and Consumer Response Evaluation
การจาแนกผู้บริโภคตามกลุ่มและพฤติกรรมการบริโภค
ปัจจัยทีน่ าไปสู่ กระบวนการตัดสินใจซื้อ การนาผลทีไ่ ด้ จาก
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด
เทคนิคในการประเมินทัศนคติและการยอดรับของ
ผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์ ท้งั ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
กอ.746 การวิจยั ขั้นดาเนินงานสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(3-0-9)
FD746 Operations Research in Food Product Development
การประยุกต์ ใช้ เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้ นตรง การวางแผนโครงงาน การมอบหมายงาน การจัดการพัสดุคงคลัง ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย และทฤษฎีการขนส่ ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
กอ.747 การวิเคราะห์ ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
3(2-3-7)
FD747 Descriptive Sensory Analysis
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหารโดยวิธีเค้ าโครงกลิน่ รสและเค้ าโครงเนื้อสัมผัส
การวิเคราะห์ เชิงพรรณนาแบบ
ปริมาณ และการวิเคราะห์ แบบสเปคตรัม การคัดเลือกและฝึ กทีมทีม่ คี วามชานาญในด้ านการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
กอ.748 การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-7)
FD748 Shelf-life Evaluation of Food Products
ส่ วนประกอบและการเสื่ อมเสียของผลิตภัณฑ์ อาหาร
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีค่ วบคุมอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ อาหาร วิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ อาหาร เทคนิคการบรรจุ และการเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ ทเี่ หมาะสม
กอ.749 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารสาหรับผู้บริโภคทีม่ คี วามต้ องการพิเศษทางโภชนาการ
3(2-3-7)
FD749 Food Product Development for Consumer with Special Nutritional Needs
ความสาคัญทางโภชนาการต่ อการเจริญเติบโตของมนุษย์ การศึกษาถึงประเภท ชนิด องค์ ประกอบและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ทางโภชนาการเฉพาะอย่ าง การนาแนวคิดและสู ตรอาหารมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทมี่ คี ุณค่าทางโภชนาการสาหรับผู้บริโภค
กลุ่มพิเศษรวมถึง เด็ก สตรีมคี รรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.750 การแปรรู ปอาหารขั้นสู ง
FD750 Advanced Food Processing
หลักการและการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกระบวนการแปรรูปอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

3(3-0-9)

กอ.751 ปฏิสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบอาหารในกระบวนการแปรรูป
3(3-0-9)
FD751 Interaction of Food Components in Processing
สมบัตเิ ชิงหน้ าที่ และปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนา้ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และไขมัน ในระบบอาหารทีเ่ ป็ นอิมลั ชั่น โฟม เจล และ
อื่นๆ ในระหว่ างกระบวนการแปรรู ปอาหารและการเก็บรักษา ผลของปฏิสัมพันธ์ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหาร

กอ.756 วิศวกรรมแปรรู ปอาหาร
3(2-3-7)
FD756 Food Process Engineering
การประมวลความรู้ ทางด้ านการแปรรู ปและวิศวกรรมอาหารเพื่อใช้ วเิ คราะห์ หลักการของหน่ วยปฏิบัตกิ ารกระบวนการ
แปรรู ปอาหาร และการออกแบบอุปกรณ์ ตลอดจนการประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร
กอ.757 รีโอโลจีของอาหาร
3(2-3-7)
FD757 Food Rheology
การวัดสมบัตทิ างเนื้อสัมผัสและทางรีโอโลจีของอาหารเพื่อใช้ อธิบายพฤติกรรมของอาหารประเภทของแข็ง กึง่ ของแข็ง
และของเหลว การนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนากระบวนการแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
กอ.758 วัสดุโพลิเมอร์ สาหรับบรรจุภัณฑ์
3(2-3-7)
FD758 Polymeric Packaging Materials
โครงสร้ าง กระบวนการผลิต สมบัตทิ างเคมีและกายภาพของวัสดุโพลิเมอร์ ทใี่ ช้ ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
การปรับปรุง
สมบัตขิ องวัสดุโพลิเมอร์ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ ชนิดของวัสดุโพลิเมอร์ การออกแบบและประยุกต์ ใช้ วสั ดุโพลิเมอร์ ในบรรจุ
ภัณฑ์ อาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.759 โภชนศาสตร์ ในการแปรรูปอาหาร
3(3-0-9)
FD759 Nutrition in Food Processing
สมบัตแิ ละคุณค่ าทางโภชนาการทีส่ าคัญของอาหารและผลิตภัณฑ์ อาหาร สารยับยั้ง การใช้ ประโยชน์ จากสารอาหารทีม่ อี ยู่
ตามธรรมชาติ ผลของการจัดการก่ อนและหลังการเก็บเกีย่ ว ผลของกระบวนการแปรรู ปอาหาร ตลอดจนสภาวะในการเก็บรักษาต่อ
ความคงตัวของสารอาหารและคุณภาพทางโภชนาการ วิธีการรักษาคุณค่ าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ อาหารระหว่ างการแปรรู ป
และเก็บรักษา ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กอ.766 การใช้ ประโยชน์ จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-9)
FD766 Waste Utilization from Food Industries
แหล่ งทีม่ าของวัสดุเศษเหลือจาแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร องค์ ประกอบทางเคมี และสมบัตทิ างกายภาพ
เคมี และชีวภาพของวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการแปรรู ปเพื่อเพิม่ มูลค่ า การคิดต้ นทุน และ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.776 อาหารเสริมสร้ างสุ ขภาพขั้นสู ง
3(2-3-7)
FD776 Advanced Functional Foods
ประเภทและหน้ าทีข่ องสารสาคัญในอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทีม่ ตี ่ อระบบของร่ างกาย การผลิต การสกัด การทาบริสุทธิ์
การระบุ และการประยุกต์ ใช้ สารสาคัญในอาหารเพื่อการพัฒนาอาหารเสริมเพื่อสุ ขภาพ การทวนสอบเสถียรภาพของสารสาคัญใน
ผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

กอ.777 คอลลอยด์ อาหาร
3(3-0-9)
FD777 Food Colloids
ชนิด โครงสร้ าง สมบัตทิ างกายภาพ และสมบัตเิ ชิ งหน้ าทีข่ องคอลลอยด์ อาหาร ปัจจัยทางเคมี จลนพลศาสตร์ และเทอร์ โม
ไดนามิกส์ ของปรากฏการณ์ ทางพื้นผิวและรอยต่ อระหว่ างหน้ า ปรากฏการณ์ ทางไฟฟ้ าทีร่ อยต่อระหว่ างหน้ า การรวมตัวและการ
กระจายตัวของคอลลอยด์ กลไกการเกิดและเสถียรภาพของอีมลั ชั่นและโฟม ปรากฏการณ์ การดูดซับของโพลิเมอร์ ของอาหารใน
สารละลาย โครงสร้ างและการเกิดเจล
กอ.778 เทคโนโลยีของแป้ง
3(2-3-7)
FD778 Starch Technology
แหล่ งวัตถุดบิ และการผลิตแป้งธรรมชาติ ข้ อกาหนดและคุณลักษณะของแป้งธรรมชาติชนิดต่ างๆ เคมี โครงสร้ าง และ
สมบัตทิ างเคมีกายภาพของแป้งธรรมชาติ ปัจจัยต่ าง ๆ ทีม่ ผี ลต่ อการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีกายภาพของแป้งในระหว่ างการ
แปรรู ป การผลิตแป้งดัดแปรด้ วยวิธีทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ การประยุกต์ ใช้ แป้งและอนุพนั ธ์ ของแป้งในอุตสาหกรรมอาหาร
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.779 เทคโนโลยีกลิน่ รสอาหาร
3(2-3-7)
FD779 Food Flavor Technology
แหล่ งของสารให้ กลิน่ รสอาหาร เคมี และกลไกการเกิด การสกัดจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ การผลิตและการประยุกต์ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การเก็บรักษา การวิเคราะห์ สารให้ กลิน่ รสโดยใช้ เครื่ องมือ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ความปลอดภัย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.786 เอนไซม์ ทางอาหาร
3(2-3-7)
FD786 Food Enzyme
โครงสร้ างและกลไกการทางานระดับโมเลกุลของเอนไซม์ ทใี่ ช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร บทบาทของเอนไซม์ ทมี่ ผี ลต่อ
คุณภาพและการเปลีย่ นแปลงของอาหาร การควบคุมการทางานของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์และการประยุกต์ ใช้ ในการวิเคราะห์
และกระบวนการแปรรู ปอาหาร วิศวกรรมโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้ องกับเอนไซม์
กอ.787 รงควัตถุและสีในอาหาร
3(3-0-9)
FD787 Food Pigments and Colors
เคมีและชีวเคมีของรงควัตถุอาหาร แหล่ งวัตถุดบิ หลักการและกรรมวิธีในการผลิตสีและการสกัดรงควัตถุ การนาไปใช้ ใน
อุตสาหกรรม การเปลีย่ นแปลงของรงควัตถุและสีระหว่ างกระบวนการแปรรู ปและการเก็บรักษา วิธีการวัดค่ าสี
กอ.796 หัวข้ อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-9)
FD796 Selected Topics in Food Science and Technology
หัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทีเ่ กีย่ วกับความก้าวหน้ า และวิทยาการสมัยใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารในระดับ
ปริญญาโท

กอ.800 วิทยานิพนธ์
12(0-36)
FD800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหาร เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่
จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
4. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั
4.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหาร เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อ
เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
4.2 มาตรฐาน ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจหลักการเขียนโครงร่ างวิจยั และการเขียนรายงานทางวิชาการ
2. สามารถแก้ ไขปัญหาโดยวิธีการวิจยั
3. สามารถบูรณาการความรู้ จากองค์ ความรู้ ต่างๆ มาใช้ ในการทาวิจยั ได้
4. สามารถใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และ/หรื อเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั
5. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูล
6. สามารถใช้ ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ ผลการทดลอง
7. สามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการโดยการเขียนและพูดได้อย่ างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
4.4 จานวนหน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
4.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
4.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา และจะต้ องมี
หน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากนักศึ กษาจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแต่ งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บั ณฑิ ต ศึ กษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.5.2. การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(1) นั ก ศึ ก ษาต้ องเสนอโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ ตามหลั ก เกณฑ์ และขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(2) นักศึกษาต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาทีต่ ้ องการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(3) ให้ คณบดีแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ส าหรั บนักศึ กษาชั้ นปริ ญญามหาบัณฑิตให้ มีหน้ าที่แนะน า
นักศึกษาในการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
(4) เมื่อนักศึกษาจัดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เสร็จแล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยประธานหลักสู ตรฯ หรื อผู้แทนที่เป็ นอาจารย์ ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหารเป็ นประธานคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อร่ วมกันสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยที่คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโทของภาควิชาฯ
4.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 8) และการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
4.6 การเตรียมการ
4.6.1 กาหนดให้ ศึกษาวิชาบังคับ 8 หน่ วยกิต วิชาบังคับตามหมวดวิชา 9 หน่ วยกิต และวิชาเลือก 3 หน่ วยกิต ในปี
การศึกษาแรก ก่ อนการลงทะเบียน และสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
4.6.2 ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมี
ค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.00
4.6.3 แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) โดยมีคุณสมบัตดิ งั นี้
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นอาจารย์ ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก หรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ต้ องเป็ นอาจารย์ ประจาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์ กนั
และต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ทาหน้ าทีแ่ นะนานักศึกษาในการขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
4.6.4 กาหนดให้ ศึกษาวิชา กอ.690 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ในปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้
นักศึกษาได้ เรียนรู้ วธิ ีการสื บค้ นข้ อมูล ทบทวนและนาเสนองานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์
4.6.5
ประธานหลักสู ตรฯ อธิบายรายละเอียดการเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ตามแบบเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ที่
สาขาวิชาฯ กาหนด

4.6.6 นักศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล และเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) ให้ คาปรึกษา และแก้ ไข
4.6.7 นักศึกษาจะขอสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เสร็จสมบูรณ์ แล้ ว ทั้งนีต้ ้องผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
4.7 กระบวนการประเมินผล
4.7.1 ประเมินคุณภาพข้ อเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ทมี่ คี ณะกรรมการ
สอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ทีป่ ระกอบด้ วยประธานหลักสู ตรฯ หรื อผู้แทนทีเ่ ป็ นอาจารย์ ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร เป็ นประธานคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทีค่ ณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ปริญญาโทของภาควิชาฯ
4.7.2 ประเมินความก้ าวหน้ าในระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกทีล่ งทะเบียน
วิทยานิพนธ์ จากการรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโทของภาควิชาฯ และจากการ
ประเมินของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
4.7.3 ประเมินการนาเสนอผลงานวิจยั โดยการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการหรื อ เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
ทีเ่ ป็ นการตีพมิ พ์ บทความฉบับเต็ม (Full text) อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง โดยมีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer review) ก่ อนการ
ตีพมิ พ์ หรื อเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการฯ
4.7.4 ประเมินคุณภาพของผลงานวิจยั โดยการสอบวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังนี้
(1) นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดตามหลักสู ตรในภาคการศึกษา
ทีย่ ื่นคาร้ องขอเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อการสอบและแจ้ งความจานงสอบ
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อมีผลทดสอบภาษาอังกฤษเป็ นไปตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อ
ลงทะเบียนเรียนวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2 ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด และวัดผลให้ ได้ ระดับ P
(ผ่าน) ก่ อนสอบวิทยานิพนธ์ และหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สะสม
(3) นักศึกษามีสิทธิยื่นคาร้ องขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ มมี ติ
อนุมตั ใิ ห้ นกั ศึกษาผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้ ว หลังจากทีค่ าร้ องดังกล่ าวได้ รับอนุมตั ิ นักศึกษาจะต้องค้ นคว้ าและเขียน
วิทยานิพนธ์ โดยปรึกษากับอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อย่ างสมา่ เสมอนับจากวันทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิ จึงจะมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์
เพื่อการสอบได้
(4) เมื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เห็นว่ านักศึกษาพร้ อมทีจ่ ะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้ คณบดีแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ การแต่ งตั้งกรรมการเพิม่ เติม หรื อเปลีย่ นแปลง จะ
กระทาได้ ในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจาเป็ น
(5) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วย ประธานหลักสู ตรฯ หรื อผู้แทนทีเ่ ป็ นอาจารย์ ประจาภาควิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่ าว ต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์ กนั และต้องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั
ทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยทีค่ ณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาโทของภาควิชาฯ

อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) อาจเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ได้ แต่ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
(6) การดาเนินการทาและสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนทีก่ าหนดไว้ ในข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(7) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทาโดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ าร่ วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
(8) นักศึกษาจะต้องสอบให้ ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) โดยได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้) หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หรื อ ระดับตา่ กว่ า C ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้า
ในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้องได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่า
ระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และ
ไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
- มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้ าภาควิชาฯ แต่ งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชาฯ ประเมินความสอดคล้ อง
ของวิธีการวัดผลกับผลการเรียนรู้ ทกี่ าหนดไว้ ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให้ ระดับคะแนนของทุกรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
ในแต่ ละปี

3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต ภายในเวลา
ไม่ เกิน 5 ปี
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005
ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 มีผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ รับการยอมรับให้ ตพี ิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
(Proceeding) ทีเ่ ป็ นการตีพมิ พ์บทความฉบับเต็ม (Full text) อย่างน้ อย 1 เรื่ อง โดยมีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
review) ก่ อนการตีพมิ พ์ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการฯ
3.6 ได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีห่ ลักสู ตร คณะฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว

