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 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  
คณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2560 

 

 

วิสยัทศัน์ 

เป็นคณะชัน้น าดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภมูภิาคลุ่มน ้าโขง 
 

พนัธกิจ 

1. มุ่งผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพและคุณธรรม 

2. มุ่งสรา้งผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคใ์นระดบัภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 
3. มุ่งให้บรกิารวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการเพื่อ

ยกระดบัการแขง่ขนัของภูมภิาค 

4. มุ่งสรา้งเอกลกัษณ์ทางวชิาการและชื่อเสยีงของคณะไปสู่ความเป็นผูน้ าในระดบั
ภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 

5. มุ่งท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
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หลกัสตูร 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

 

คณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

หลกัสูตรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2560 

ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 
Master of Science Program in Food Technology  

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็  :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารอาหาร)  

ชื่อย่อ  :  วท.ม. (เทคโนโลยกีารอาหาร) 
ชื่อเตม็  :  Master of Science (Food Technology) 

ชื่อย่อ  :  M.S. (Food Technology) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร   
คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร 
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ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

 

ปรชัญา 

มุ่งสรา้งมหาบณัฑติทีม่คีุณธรรม และความรูท้างดา้นวชิาการ การวจิยัชัน้น า
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพฒันางานวิจัยทาง
เทคโนโลยกีารอาหารทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

วตัถปุระสงค ์

เพื่อผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1. มคีวามรู ้และสามารถประยุกตค์วามรูแ้บบบรูณาการทางดา้นเทคโนโลยี
การอาหาร และมศีกัยภาพในการท างานวจิยัและพฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพ 

 2. มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชพี 
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โครงสร้างหลกัสตูร 

 

 แผน ก  แบบ ก 1   

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกติ 

1)  หมวดวิชาเอก (ไม่นบัหน่วยกติ(  ไม่น้อยกว่า  5   หน่วยกิต  

 - วชิาสมัมนา          2  หน่วยกติ 

 - วชิาเอกบงัคบั        3  หน่วยกติ 

2)  วิทยานิพนธ ์   ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

3)  รายวิชา 

      3.1)  รายวิชาเอก )ไม่นบัหน่วยกติ( ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  

    - วชิาสมัมนา   2  หน่วยกติ 

       04181597   สมัมนา                      1,1 

  )Seminar( 

   - วชิาเอกบงัคบั   3  หน่วยกติ  

     04181591   ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยกีารอาหาร 3)3-0-6( 
  (Research Methods in Food Technology) 

 3.2)  วิทยานิพนธ ์  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

    95181409 วทิยานิพนธ ์                    1-36 
  )Thesis( 
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 แผน ก  แบบ ก 2   

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกติ 

1)  หมวดวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต  

 - วชิาสมัมนา       2  หน่วยกติ        

 - วชิาเอกบงัคบั       6 หน่วยกติ      

   - วชิาเอกเลอืก   10 หน่วยกติ      

2)  วิทยานิพนธ ์  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

3)  รายวิชา 

     3.1)  รายวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  

   - วชิาสมัมนา   2    หน่วยกติ  

     04181597  สมัมนา                        1,1 

  )Seminar( 

   - วชิาเอกบงัคบั   6 หน่วยกติ  

     04181525

  วทิยาศาสตรก์ารอาหารขัน้สงู                     3)3-0-6( 

  (Advanced Food Science) 

    04181591  ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยกีารอาหาร 3(3-0-6) 

  (Research Methods in Food Technology) 

   - วชิาเอกเลอืก   ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกติ 

      ใหน้ิสติเลอืกเรยีนไม่น้อยกวา่ 10 หน่วยกติ ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

   

 

                                                 
 วิชาเปดิใหม ่
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  04181511*  การวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชก้ลิน่รส 

   ในอุตสาหกรรมอาหาร              3)2-3-6( 
                         (Analysis and Application of Flavor  

  in Food Industry) 

  04181521 เทคโนโลยกีารแปรรปูโปรตนี 3(3-0-6) 

   (Protein Processing Technology)   

  04181522 เทคโนโลยขีองไขมนัและน ้ามนั 3(3-0-6) 

   (Fat and Oil Technology) 

  04181523* เทคโนโลยขีองคอลลอยดใ์นอาหาร 3(3-0-6) 

   (Technology of Colloids in Foods)   

  04181524* เอนไซมใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

   (Enzyme in Food Industry)   

  04181526* เทคโนโลยขีองคารโ์บไฮเดรตในอาหาร 3(3-0-6) 

   (Technology of Carbohydrate in Food)   

  04181541* การตรวจวดัคุณภาพอาหารขัน้สงู 3)2-3-6( 
   )Advanced Food Quality Measurement)   

  04181551* การพฒันาผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

   (Agro-Industrial Product Development)   

  04181561 จุลชวีวทิยาอาหารขัน้สงู  3(2-3-6) 

   (Advanced Food Microbiology)   

  04181571 ความปลอดภยัทางอาหารและการ 
   ประเมนิความเสีย่ง  3(3-0-6)   

   (Food Safety and Risk Assessment)   

  04181572 ภูมแิพท้างอาหาร  3(3-0-6) 

   (Food Allergy)   

  04181573* วทิยาศาสตรก์ารอาหารเพื่อโภชนาการ 3(3-0-6) 

   (Food Science for Nutrition)   
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  04181582  เทคโนโลยอีาหารหมกั  3(3-0-6) 

   (Fermented Food Technology)   

  04181583 สรรีวทิยาและชวีเคมผีกัและผลไม ้

   หลงัการเกบ็เกีย่ว  3(3-0-6) 

   (Physiology and Biochemistry of  

   Postharvest Fruit and Vegetables)   

  04181598 ปญัหาพเิศษ 1-3 

   (Special Problems)   

 3.2)  วิทยานิพนธ ์   ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต
   95181409 วทิยานิพนธ ์  1-18 

    )Thesis)  
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ความหมายของเลขรหสัประจ าวิชา 

 

ความหมายของเลขรหสัประจ าวชิา ในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารอาหาร   ประกอบดว้ย เลข 8 หลกั มคีวามหมาย ดงันี้ 

เลขล ำดับที่   1-2  
04 หมายถึง   วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

เลขล ำดับที่   3-5  
181   หมายถึง   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

เลขล ำดับที่   6 หมายถึง   ระดบัชัน้ปี 

เลขล ำดับที่   7 มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

1 หมายถึง   กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
2 หมายถึง   กลุม่วิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
3 หมายถึง   กลุม่วิชาวศิวกรรมอาหาร 
4 หมายถึง   กลุม่วิชาวชิามาตรฐานและการควบคมุคณุภาพ 

5 หมายถึง   กลุม่วิชาพฒันาผลติภณัฑ์ 

6 หมายถึง   กลุม่วิชาจลุชีววิทยา 

7 หมายถึง   กลุม่วิชาโภชนศาสตร์และความปลอดภยัทางอาหาร  
8      หมายถึง   กลุม่วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและวทิยาการ หลงัการเก็บเก่ียว 

9 หมายถึง   กลุม่วิชาการวจิยั สมัมนา และวทิยานิพนธ์ 

เลขล ำดับที่  8 หมายถึง   ล าดบัวิชาในแตล่ะกลุม่วิชา 
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แผนการศึกษา 

ส าหรบัแผน ก แบบ ก 1    

       ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  1  

จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181591  ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยกีารอาหาร 3(3-0-6)  )ไม่นบัหน่วยกติ(   
04181599  วทิยานิพนธ ์ 6 
                                                                        รวม 6 
 

      ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2   

 จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181597  สมัมนา  1 (ไม่นบัหน่วยกติ(                    
04181599  วทิยานิพนธ ์  10                                                              

  รวม 10 
 

      ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  1   

จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181597  สมัมนา  1 (ไม่นบัหน่วยกติ(                  
04181599  วทิยานิพนธ ์  10                                                              

  รวม 10 
 

      ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  2   

จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181599  วทิยานิพนธ ์ 10  
                                                                         รวม 10 

 

 

 



                                                      พ.ศ. 2560 

 

 11 

 

แผนการศึกษา 

ส าหรบัแผน ก แบบ ก 2    

       ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181525  เทคโนโลยกีารอาหารขัน้สงู 3)3-0-6( 
04181591  ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยกีารอาหาร        3(3-0-6)   
xxxxxxxx   วชิาเอกเลอืก 6) - - ( 
                                                                        รวม 12 
 

      ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2   

 จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181597 สมัมนา 1  )ไม่นบัหน่วยกติ(                            
04181599   วทิยานิพนธ ์ 6 

xxxxxxxx    วชิาเอกเลอืก 4) - - ( 
                                                                         รวม 11 
 

      ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1   

จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181597   สมัมนา 1  )ไม่นบัหน่วยกติ(                            
04181599   วทิยานิพนธ ์ 6 

                                                                         รวม 7 
 

      ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2   

จ านวนหน่วยกติ )บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดว้ยตนเอง( 
04181599   วทิยานิพนธ ์ 6  
                                                                         รวม 6 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

04181511* การวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชก้ลิน่รสในอุตสาหกรรมอาหาร  3(2-3-6) 

 (Analysis and Application of Flavor in Food Industry)  

 การเตรียมตัวอย่าง เทคนิคการสกดั การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 
ปฏิกิริยาทางเคมดี้านกลิ่นรสในวตัถุดิบอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
ระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา การประยุกต์ ใช้กลิ่นรสใน
อุตสาหกรรมอาหาร  

         Sample preparation, extraction techniques, instrumental analysis, 

flavor chemical reactions in raw materials and food products 

during processing and storage, application of flavor in food 

industry. 

04181521 เทคโนโลยกีารแปรรปูโปรตนี 3(3-0-6) 

 (Protein ProcessingTechnology)  

ชนิด โครงสรา้ง หน้าทีแ่ละสมบตัขิองไขมนัและน ้ามนัในอาหาร การ
สกดัและการท าใหบ้รสิทุธิข์องไขมนัและน ้ามนัจากพชืและสตัว ์บทบาท
ของไขมนัและน ้ามนัในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูป การเกบ็รกัษา 
การเสือ่มเสยีและการควบคุมคุณภาพ การปรบัปรุงคุณภาพดา้นส ีและ
กลิน่รส ของผลติภณัฑจ์ากพชืน ้ามนัและการดดัแปลงไขมนั  

 Types, structures, functions and properties of fat and oil in foods, 

extraction and refinery of fat and oil from plants and animal, roles 

of fat and oil in food industry, processing, storage, deterioration 

and quality control, color and flavor improvement of plant oil 

products and modification of fats. 
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04181522 เทคโนโลยขีองไขมนัและน ้ามนั 3(3-0-6) 

  (Fat and Oil Technology)   

  ชนิด โครงสร้าง หน้าที่และสมบตัิของไขมนัและน ้ามนัในอาหาร การ
สกดัและการท าใหบ้รสิทุธิข์องไขมนัและน ้ามนัจากพชืและสตัว ์บทบาท
ของไขมนัและน ้ามนัในอุตสาหกรรมอาหารการแปรรูป การเกบ็รกัษา 
การเสื่อมเสยีและการควบคุมคุณภาพ การปรบัปรุงคุณภาพด้านสแีละ
กลิน่รสของผลติภณัฑจ์ากพชืน ้ามนัและการดดัแปลงไขมนั 

       Types, structures, functions and properties of fat and oil in foods, 

extraction and refinery of fat and oil from plants and animal, roles 

of fat and oil in food industry, processing, storage, deterioration 

and quality control, color and flavor improvement of plant oil 

products and modification of fats. 

04181523* เทคโนโลยขีองคอลลอยดใ์นอาหาร 3(3-0-6) 

 (Technology of Colloids in Foods) 

  ความหมาย สมบตัิ และโครงสร้างของคอลลอยด์ การจ าแนกระบบ
คอลลอยด์ในอาหาร รูปแบบและความคงตัวของคอลลอยด์ในอาหาร 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อเสถยีรภาพของคอลลอยด ์การประเมนิเสถยีรภาพของ
คอลลอยด ์กรณีศกึษา 

     Definition, properties and structures of colloids, classification of 

colloidal systems in foods, formation and stability of food colloids, 

factors affecting colloidal stability, colloidal stabilization 

evaluation, case study.   

04181524* เอนไซมใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

 (Enzyme in Food Industry) 
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 โครงสร้าง ประเภท และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ บทบาทและ
ความส าคญัของเอนไซมใ์นอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกตใ์ชเ้อนไซม์
ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลติภณัฑน์ม เครื่องดื่มและน ้าผลไม ้แปรรูปผกั
และผลไม้ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ แป้งและน ้ าตาล เน้ือสัตว์ แปรรูป
ผลติภณัฑป์ระมง การดดัแปรโปรตนี ผลติภณัฑไ์ขมนัและน ้ามนั การ
ผลติเอนไซมใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 

      Structures, types and kinetics of enzymes, roles and importance 

of enzymes in food industry, applications of enzyme in food 

industry, dairy product, beverages and fruit juices, vegetable and 

fruit processing, bakery product, starch and sugar, meat, fishing 

product processing, protein modification, fat and oil products, 

production of enzyme in food industry. 

04181525* เทคโนโลยกีารอาหารขัน้สงู 3(3-0-6) 

 (Advanced Food Technology) 

 กระบวนการแปรรูปอาหารขัน้สูง เคมอีาหารขัน้สูง จุลชวีวทิยาอาหาร
ขัน้สูง เครื่องมอืวเิคราะห์อาหารขัน้สูง และความก้าวหน้าและเทคนิค
ใหม่ของการวจิยัทางดา้นเทคโนโลยกีารอาหาร และการวเิคราะห ์

       Advanced food processing, advanced food chemistry, advanced 

food microbiology, advanced food instrumentation and advances 

and new techniques of food technology research and analysis. 

04181526* เทคโนโลยขีองคารโ์บไฮเดรตในอาหาร 3(3-0-6) 

 (Technology of Carbohydrate in Food)  

 ชนิด โครงสร้าง  ส่วนประกอบ สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีของ
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร การดดัแปรคาร์โบไฮเดรตและการวเิคราะห ์
หวัขอ้ทางเทคโนโลยคีารโ์บไฮเดรตทีน่่าสนใจในปจัจุบนั 
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       Types, structures, compositions, properties and chemical 

reactions of carbohydrate in foods, modification of carbohydrates 

and analysis, current topics in carbohydrate technology. 

04181541* การตรวจวดัคุณภาพอาหารขัน้สงู 3(2-3-6) 

 (Advanced Food Quality Measurement)  

 หลักการและเครื่องมือขัน้สูงในการตรวจวัดคุณภาพอาหารทางด้านเคม ี
กายภาพ และประสาทสมัผสั การประยุกตใ์ชว้ธิกีารตรวจวดัคุณภาพอาหาร 

        Advanced principles and instruments for food quality measurement in 

chemical, physical and sensory; application of food quality 

measurement. 

 

04181551* การพฒันาผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agro-Industrial Product Development)  

 หลักการ และกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาด 
พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภค การใชเ้ทคนิคและสถติขิ ัน้สงู
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู การวเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู 

         Principle and process of product development, marketing 

research, behavior and consumer survey, applications of 

advanced techniques and statistic by statistical package program, 

data analysis and interpretation. 

04181561 จุลชวีวทิยาอาหารขัน้สงู 3(2-3-6) 

 (Advanced Food Microbiology)      
พยาธิสภาพ และความรุนแรงของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร 
เซลล์บาดเจ็บและเซลล์ที่ เกิดความเครียด วิธีการที่ทันสมัยในการ
ตรวจหาและการจ าแนกจุลนิทรยี์ก่อโรค อไีลซา พซีอีาร ์ชวีรบัรู้ ดเีอน็
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เอโพรบ ในอาหาร วธิกีารควบคุมจุลนิทรยีก์่อโรคและจุลนิทรยีท์ีท่ าให้
อาหารเน่าเสยี ปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจุลนิทรยี์ในอาหารหลายประเภท 
เน้ือสตัว ์อาหารทะเล ผกัและผลไม ้ผลติภณัฑน์ม ธญัชาต ิอาหารแหง้ 
และอาหารหมกัดอง 

      Pathogenesis and violence of foodborne microbial agents, injured 

cells and stress cell, modern methods for detection and 

characterization of pathogens; ELISA, PCR, biosensor, DNA 

probe. Methods to control food pathogens and spoilage 

microorganisms; microbial problem for different type of foods 

meat, sea food, fruit and vegetables, dairy products, cereals, 

dehydrated foods and fermented foods. 

04181571 ความปลอดภยัทางอาหารและการประเมนิความเสีย่ง 3(3-0-6) 

 (Food Safety and Risk Assessment)  

 ความส าคญัของความปลอดภยัอาหาร ระบบการวเิคราะหอ์นัตราย และ
จุดวกิฤตทีต่้องควบคุม การคาดคะเนโอกาสความรุนแรงที่อาจเกดิขึน้
ทางจุลชีววิทยา องค์ประกอบของการวิเคราะห์ความเสี่ยง  การ
ออกแบบ พฒันา สร้างแบบจ าลอง และน ากระบวนการประเมนิความ
เสีย่งทางจุลชวีวทิยาไปประยุกตใ์ช้ ความปลอดภยัของอาหารขายปลกี 
และการบรกิารอาหาร  

 อาหารดดัแปลงพนัธุกรรม องคก์รระหว่างประเทศดา้นความปลอดภยั
ของอาหาร และเทคโนโลยกีารจดัการความปลอดภยัอาหาร 

      Importance of food safety, hazard analysis and critical control 

points system, microbial risk assessment, components of risk 

analysis, design, development, modeling and implementation of 

microbiological risk assessment, safety of food retail and service, 
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genetically modified food, international food safety association 

and food safety management technology. 

04181572 ภูมแิพท้างอาหาร 3(3-0-6) 

 (Food Allergy)   
องค์ประกอบของระบบภูมคิุ้มกนั กลไกการตอบสนองภูมคิุ้มกนั การ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกนัต่อสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ชนิดของสารก่อ
ภูมแิพใ้นอาหาร อาการภูมแิพอ้าหาร ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารก่อ
ภูมแิพใ้นอาหาร วธิกีารตรวจวเิคราะหส์ารก่อภูมแิพใ้นอาหาร 

        Components of immune system, the mechanisms of  immune 

response, immune response against food allergen, types of 

allergen in food, symptom of food allergy, regulation for allergen 

in food, methods for the detection of allergen in food. 

04181573* วทิยาศาสตรก์ารอาหารเพื่อโภชนาการ 3(3-0-6) 

 (Food Science for Nutrition)  

     ผลกระทบของการแปรรูปต่อคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
อาหาร เมแทบอลซิมึของคารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั วติามนิ เกลอืแร่ 
น ้า และอเิล็กโตรไลต์ ความต้องการสารอาหารและพลงังาน บทบาท
ของสารอาหารต่อภาวะโภชนาการ โภชนาการในแต่ละช่วงอายุ การ
ประเมนิสภาวะโภชนาการ โภชนพนัธุศาสตร ์ 

 Food processing effects on nutritive value in food products, 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals, 

water and electrolyte; nutrient and energy requirement; nutrient 

role on nutrition status; nutrition across the life cycle; nutritional 

assessment; nutrigenomics. 
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04181582 เทคโนโลยอีาหารหมกั 3(3-0-6) 

 (Fermented Food Technology)  

 จุลนิทรยีแ์ละบทบาททีส่ าคญัในอุตสาหกรรมอาหารหมกัดองเมแทบอลิ
ซมึของจุลนิทรยีแ์ละอทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคมี
ของอาหารระหว่างการหมกั เทคโนโลยกีารผลติกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพ การเกบ็ถนอมอาหารหมกั ขอ้บงัคบั
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑอ์าหารหมกัดอง 
Microorganisms and their important role in fermented food 

industry, metabolism of microorganisms and their impacts on 

physical and chemical changes of food during fermentation, 

production technology, industrial process,  quality control, 

fermented food preservation, regulations and law concerning 

fermented food products. 

04181583 สรรีวทิยาและชวีเคมผีกัและผลไมห้ลงัการเกบ็เกีย่ว 3(3-0-6) 

 (Physiology and Biochemistry of Postharvest Fruit and Vegetables) 

โครงสรา้งและลกัษณะเฉพาะทางสรรีวทิยาของผกัและผลไมส้ดหลงัการ
เกบ็เกีย่ว การเปลีย่นแปลงและความผดิปกตทิางสรรีวทิยา กลไกทาง
ชวีเคมเีกีย่วขอ้งกบัการสกุและการเสือ่มเสยี เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการ
ควบคุมการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาและชวีเคมหีลงัการเกบ็เกีย่วของ
ผกัและผลไม ้

Structure and physiological characteristic of postharvest fruit and 

vegetables. Physiological changes and physiological disorder. 

Biochemical mechanism of fruit ripening and senescence. 

Technologies used to control physiological and biochemical 

changes in postharvest fruit and vegetables. 
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04181591 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยกีารอาหาร 3(3-0-6) 

(Research Methods in Food Technology)                          

หลกัการและระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยกีารอาหาร การวเิคราะห์
ปญัหาเพื่อก าหนดหวัขอ้ งานวจิยัการรวบรวมขอ้มลูเพื่อการวางแผนการ
วจิยัการก าหนดตวัอย่างและเทคนิค การวเิคราะห ์ การแปลผล และการ
วจิารณ์ผลการวจิยัการจดัท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการประชุมและ
การตพีมิพ ์

Principles and research methods in food technology, problem 

analysis for research topic identification, data collection for 

research planning, identification of samples and  techniques. 

Analysis, interpretation and discussion of research result; report 

writing for presentation and publication. 

04181597 สมัมนา 1 

 (Seminar) 

การน าเสนอและอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร ในระดบัปรญิญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in food 

science and technology at the master’s degree level.  

04181598 ปญัหาพเิศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางเทคโนโลยกีารอาหาร ในระดบัปรญิญาโท และเรยีบ
เรยีงเขยีนเป็นรายงาน 

Study and research in food technology at the master’s degree level 
and compile into a written report. 

04181599 วทิยานิพนธ ์ 1-36                         

 (Thesis)    

    วจิยัในระดบัปรญิญาโทและเรยีบเรยีงเขยีนเป็นวทิยานพินธ ์

Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
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หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)  
ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของ

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต  
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนิสิตยงัไมส่ าเรจ็การศึกษา 

 การทวนสอบในระดบัรายวชิาโดยใหน้ิสติประเมนิการเรยีนการสอนในระดบั
รายวชิาและมกีารทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบทีป่ระกอบดว้ยคณะกรรมการ
วชิาการของคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร โดยมตีวัแทนของแต่ละ
หลกัสตูรร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึง่มรีายวชิาทีไ่ดร้บัการทวนสอบอย่างน้อยรอ้ยละ 25 

ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 

 การก าหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนิสติ ควรเน้นการท า
วจิยัสมัฤทธิผ์ลของการประกอบอาชพีของบณัฑติ ทีท่ าอย่างต่อเนื่องและน าผลวจิยัทีไ่ด้
ยอ้นกลบัมาปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอน และหลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทัง้การ
ประเมนิคุณภาพของหลกัสตูร โดยการวจิยัด าเนินการดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

 1. ภาวะการไดง้านท าของบณัฑติ ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นทีจ่บการศกึษา  

 2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสมัภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพงึพอใจต่อบณัฑติที่จบการศกึษาและเข้าท างานใน
สถานประกอบการนัน้ ๆ  

 3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรูจ้ากสาขาวชิาทีเ่รยีน รวมทัง้สาขาอื่นๆ ทีก่ าหนดในหลกัสตูร ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ
ประกอบอาชพีของบณัฑติ รวมทัง้เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ี
ยิง่ขึน้ดว้ย 
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 4. ความเหน็จากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก หรอือาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของ
นิสติในการเรยีน และสมบตัอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้ และการพฒันาองค์
ความรูข้องนิสติ  

 5. ผลงานของนิสติทีว่ดัเป็นรปูธรรมได ้ เช่น จ านวนผลงานตพีมิพท์างวชิาการ
ในวารสาร และจ านวนรางวลัทางสงัคมและวชิาชพีเป็นตน้ 

3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศกึษาขัน้บณัฑติศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

แผน ก แบบ ก 1 

  1 )  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   2)  ผลงานวทิยานิพนธห์รอืสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธต์้องไดร้บัการตพีมิพ ์หรอื
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศกึษา เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

แผน ก แบบ ก 2 

 1 )  ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 2  )ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพมิพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศกึษา  เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการ
โดยบทความทีน่ าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 
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