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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตกาแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25510021108446
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
ภาษาอังกฤษ Doctor of Engineering Program in Food Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิศวกรรมการอาหาร)
ชื่อย่ อ
วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร)
ชื่อเต็ม
Doctor of Engineering (Food Engineering)
ชื่อย่ อ
D.Eng. (Food Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
1) หลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) หลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทังนิ
้ สิตไทย และนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิ ดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
- เริ่มใช้ มาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551
- ปรับปรุงครัง้ สุดท้ ายเมื่อปี การศึกษา 2555
การพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
- ได้ พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้
ที่............. เมื่อวันที่………..เดือน.................พ.ศ................
- ได้ รับการอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้
ที่……./……….เมื่อวันที่……………………………………..
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1) อาจารย์/นักวิชาการ
2) นักวิจยั
3) วิศวกร
4) ผู้ประกอบการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-7301-01449-71-1

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล
นายรณฤทธิ์ ฤทธิรณ

2.

3-1008-00089-85-9

รองศาสตราจารย์

นางสาวรังสินี โสธรวิทย์

3.

3-8501-00166-08-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวสุกญ
ั ญา วิชชุกิจ

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.
วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.
วศ.บ.
M.S.
Ph.D.

สาขาวิชา
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมเคมี
Bioresource Engineering
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
Biological and Agricultural
Engineering
วิศวกรรมเกษตร
Engineering
Biological and Agricultural
Engineering

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tsukuba University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of California at Davis.
USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of California at Davis,
USA
University of California at Davis,
USA

ปี พ.ศ.
2540
2544
2548
2535
2538
2544
2539
2543
2547
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็ นประเทศเกษตรกรรม จึงต้ องอาศัย
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรู ปที่ทนั สมัย ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทังเป็
้ นการสร้ างความ
แข็งแกร่ งด้ านความมั่นคงทางด้ านอาหาร (food security) ของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็ นฐานการผลิต
อาหารในภูมิ ภ าคอาเซี ยน จึง เป็ น แรงขับ เคลื่ อนในภาคอุต สาหกรรมอาหาร ซึ่งการแปรรู ป อาหาร ต้ องอาศัย
งานวิจัยและนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารให้ ทันสมัย รวมทัง้ สามารถต่อยอด
งานวิจยั และตอบสนองความต้ องการของอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ เริ่ มโครงการหุบเขา
อาหาร (Thailand Food Valley) ที่มีการแปรองค์ความรู้ ที่ได้ จากการวิจยั และพัฒ นาให้ เป็ นรู ปธรรมเพื่อนาไปสู่
ผลิตภัณ ฑ์ที่สร้ างมูลค่าทางธุรกิจ จึงเป็ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหาร โดยอุตสาหกรรมผลิต
เครื่ องจักรกลเพื่ อผลิตและแปรรู ปอาหาร เป็ นกลไกสาคัญ ที่ จ ะช่วยส่งเสริ ม อุตสาหกรรมอาหาร และสามารถ
ผลักดันให้ ประเทศเข้ าสู่ยุคอุตสาหกรรมไฮเทค ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็ นโมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในศตวรรษที่ 21 และเป็ นผู้กาหนดทิศทางอุตสาหกรรมอาหารที่
เพิ่มมูลค่าให้ กับผลิตภัณฑ์ ประกอบกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ได้ รายงานสถานะเศรษฐกิ จ ของประเทศในช่วง 5 ทศวรรษ ที่ ผ่านมาว่ามี ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างการผลิตในระดับที่น่าพอใจ จึงมีเป้าหมายในการ
พัฒนาการเกษตรสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านอาหารในระดับประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบนั ประเทศไทยเข้ าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ นอกจากมุง่ เน้ นการพัฒนาสินค้ า
อุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อพลเมืองในประเทศแล้ ว ยังขยายสูก่ ารตอบสนองต่อกลุม่ ประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และรวมถึงนานาประเทศที่ทาการค้ าร่วม ซึง่ การพัฒนานี ้จาเป็ นต้ องอาศัยนักวิชาการและ
นักวิจยั ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม และสร้ างสรรค์ ด้ านวิศวกรรมการอาหาร ที่ก้าวทันต่อสังคมและ
วัฒนธรรมที่ไร้ พรมแดน
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเน้ นให้ นิสิตมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญขันสู
้ งด้ านวิศวกรรมอาหาร
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สามารถนาความรู้ทางวิศวกรรมการอาหารไปพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร สร้ างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และสามารถบูรณาการศาสตร์ ทางด้ านวิศวกรรมการอาหารกับศาสตร์
อื่นได้ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคม และประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศตนเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั มุง่ เน้ นผลิตผลทางด้ านวิจยั เป็ นหลัก
หลักสูตรนี ้จึงตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิจยั ในการ
วิเคราะห์ แก้ ปัญหา สร้ างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้ านอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติได้
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิ ด
สอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิ ดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการค้ นพบวิทยาการใหม่ผา่ นการวิจยั ขัน้
สูงด้ านวิศวกรรมการอาหาร เปี่ ยมไปด้ วยคุณธรรม จริยธรรมในการวิจยั และประกอบวิชาชีพ และสามารถนา
ความรู้ทางวิศวกรรมการอาหารไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์ อื่น ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเป็ นนักวิจยั
นักวิชาการระดับสูง และตอบสนองความต้ องการของสังคมและนานาชาติ
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีความเฟื่ องฟูทางธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมอาหาร การแข่งขันทางอุตสาหกรรม
อาหารเริ่มต้ นจากในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และขยายออกไปถึงระดับโลก กอปรกับการเปิ ดธุรกิจการค้ าเสรี
และการก้ าวสูก่ ารเป็ นครัวของโลก การผลิตอาหารในกระแสโลกาภิวตั น์จงึ ต้ องพึง่ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดตลอดจนผล
การศึกษาและสารวจกลุม่ เป้าหมายที่มีความต้ องการให้ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อสร้ างความ
มัน่ คงทางอาหาร ตอบสนองความต้ องการของสังคมและนานาชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
1) ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านวิชาการขันสู
้ ง ที่สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์
งานวิจยั เป็ นนักวิชาการและนักวิชาชีพด้ านวิศวกรรมการอาหารที่มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทังทางวิ
้
ชาการและ
วิชาชีพ
2) ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่มีทกั ษะการวิจยั ประยุกต์ในศาสตร์ ทางวิศวกรรมการอาหารขันสู
้ ง
3) ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/บ่ งชี ้
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง - เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สม่าเสมอ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สกอ.
2. ปรับปรุงวิธีการเรี ยน
- ประเมินรายวิชา
- ประเมินรายวิชาอย่างน้ อย 25 %
การสอน
- ประเมินการสอนของอาจารย์
ต่อภาคการศึกษา
- ความพึงพอใจของนิสิตต่อผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์
อย่างน้ อย 3.5 คะแนน ใน 5
คะแนน
3. พัฒนาบุคลากร ให้ มี
- สนับสนุนบุคลากร ให้ ทางาน
ประสบการณ์ การวิจยั
ด้ านวิจยั และการบริการ
และการบริ การวิชาการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

- ปริมาณงานวิจยั หรื องานบริ การ
วิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อย่างน้ อย 3 เรื่ อง/ปี

4. พัฒนานิสิตด้ าน
ภาษาอังกฤษ

- สนับสนุนนิสิตไปนาเสนอในที่ - นิสิตที่ไปนาเสนอในที่ประชุม
ประชุมวิชาการระดับ
วิชาการระดับนานาชาติ อย่าง
นานาชาติ
น้ อย 1 เรื่ อง/คน

5. สร้ างเครื อข่ายสถาบัน
ทังในหรื
้
อนอกประเทศ

- ให้ นิสิตมีโอกาสทาวิจยั ร่วมกับ - จานวนนิสิตที่ไปทาวิจยั ร่วมกับ
สถาบันทังในหรื
้
อนอกประเทศ
สถาบันทังในหรื
้
อนอกประเทศ
อย่างน้ อย 1 คน/รุ่นปี การศึกษาที่
รับเข้ า
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
แบบ 1.1 และ 2.1
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรื อเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หรื อสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบ 1.2 และ 2.2
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หรื อสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้ องที่มีผลการเรี ยนดีมาก
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
นิสิตแรกเข้ าที่ไม่มีพื ้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร จะขาดพื ้นฐานด้ านวิชาการและทักษะที่จาเป็ นต่อการ
เรี ยน ต้ องมีการเรี ยนพื ้นฐานเพิ่มเติมจึงใช้ เวลาในการเรี ยนตามหลักสูตรนานกว่าปกติ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
กาหนดให้ นิสิตในหลักสูตร แบบ 2.1 และ 2.2 ที่ไม่มีพื ้นฐานทางด้ านวิศวกรรมอาหาร ต้ องลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาระดับปริ ญญาตรี เพื่อปรับพื ้นฐาน โดยเงื่อนไขการลงเรี ยนรายวิชาปรับพื ้นฐานให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนิสิต
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรแบบ 1.1
ปี การศึกษา
2065
2065
2062
2065
2065
2.5.2

ปี ที่ 1
3
3
3
3
3

ปี ที่ 2
3
3
3
3

ปี ที่ 3
3
3
3

รวม
3
6
9
9
9

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
คาดว่าจะมีผ้ สู าเร็จการศึกษา
ตลอดหลักสูตรปี ละ 3 คน
เริ่มจบ ปี การศึกษา 2563

ปี ที่ 3
2
2
2

รวม
2
4
6
6
6

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
คาดว่าจะมีผ้ สู าเร็จการศึกษา
ตลอดหลักสูตรปี ละ 2 คน
เริ่มจบ ปี การศึกษา 2563

หลักสูตรแบบ 2.1

ปี การศึกษา
2065
2065
2062
2065
2065

ปี ที่ 1
2
2
2
2
2

ปี ที่ 2
2
2
2
2
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2.5.3

หลักสูตรแบบ 1.2

ปี การศึกษา ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2065
2065
2062
2065
2065
2.5.4

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
การศึกษา
คาดว่าจะมีผ้ สู าเร็จการศึกษา
ตลอดหลักสูตรปี ละ 3 คน
เริ่มจบ ปี การศึกษา 2565

3
6
9
12
15

หลักสูตรแบบ 2.2

ปี การศึกษา ปี ที่ 1 ปี ที่ 2
2065
2065
2062
2065
2065

3
3

รวม

2
2
2
2
2

2
2
2
2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

รวม

2
2
2

2
2

2

2
4
6
8
10

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
การศึกษา
คาดว่าจะมีผ้ สู าเร็จการศึกษา
ตลอดหลักสูตรปี ละ 2 คน
เริ่มจบ ปี การศึกษา 2560

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย (21,400
บาท/คน)
ทุนวิจยั จากคณะ
ทุนวิจยั จากแหล่งทุนอื่น

2560
214,000

ปี งบประมาณ
2561
2562
428,000
642,000

2563
749,000

2564
856,000

150,000
700,000

150,000
700,000

150,000
700,000

150,000
700,000

150,000
700,000
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รวมรายรับ
2.6.2

1,064,000

1,278,000

1,492,000 1,599,000 1,706,000

งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน

งบดาเนินการ
- ค่าใช้ สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวมรายจ่าย
จานวนนิสิต
ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยต่อหัวนิสิต

2560

2561

125,000
125,000
144,000
394,000
10
39,400

250,000
250,000
144,000
644,000
20
32,200

ปี งบประมาณ
2562
2563
375,000
375,000
144,000
894,000
30
29,800

437,500
437,500
144,000
1,019,000
35
29,114

2564
500,000
500,000
144,000
1,144,000
40
28,600

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชันเรี
้ ยนและศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตร แบบ 1.1
3.1.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- สัมมนา
4 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.1.3 รายวิชา
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ก. วิชาเอก
- สัมมนา
02252697

ไม่น้อยกว่า
สัมมนา
(ranimeS)

6
4

หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
5151515

- วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
02212691 ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
(Advanced Research Methods in Food Engineering)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
02252699 วิทยานิพนธ์
5-48
(Thesis)
3.1.2 หลักสูตร แบบ 1.2
3.1.2.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- สัมมนา
6 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- สัมมนา
6 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252697 สัมมนา
51515151515
(ranimeS)
- วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
02212691 ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
(Advanced Research Methods in Food Engineering)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
02252699 วิทยานิพนธ์
5-72
(Thesis)
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3.1.3 หลักสูตร แบบ 2.1
3.1.3.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.3.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- สัมมนา
4 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.3.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
- สัมมนา
4
หน่วยกิต
02252697
สัมมนา
5151515
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2
หน่วยกิต
02212691
ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
(Advanced Research Methods in Food Engineering)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ ที่มีรหัส 600 ในสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
อย่างน้ อย 3 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชารหัส 500 หรื อ 600 ในสาขาวิชาวิศวกรรมการ
อาหารหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี ้
02252012

02252013

สมบัตทิ างวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์
อาหาร
(Engineering Properties of Biological Materials
and Food Products)
สมบัตทิ างวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร

3(2-3-6)

3(3-0-6)
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02252021
02212525
02252031
02212532

(Rheological Properties of Food Materials
and Products)
การจัดการระบบการผลิตอาหาร
(Food Manufacturing System Management)
การออกแบบกลไกสาหรับเครื่ องจักรกลอาหาร
(Design of Mechanism for Food Machine)
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
(Transport Phenomena in Food Process)
การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Food Engineering Process Modeling)
02212541
02252042
02252043
02212561
02252071
02252072
02212574
02212631
02212632

แคด/แคม/แค สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
(CAD/CAM/CAE for Product Design)
การควบคุมกระบวนการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
(Applied Process Control in Food Industry)
สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้
(Near Infrared Spectroscopy )
ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมกรรมอาหาร
(Safety Systems in Food Industry)
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสาหรับวิศวกรรมอาหาร
(Engineering Analysis for Food Engineering)
สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกรรมการอาหาร
(Statistical Applications for Food Engineering)
การหาค่าเหมาะที่สดุ ในวิศวกรรมอาหาร
(Optimization in food engineering)
วิศวกรรมกระบวนการอาหารขันสู
้ ง
(Advanced Food Process Engineering)
ฟิ ล์มและสารเคลือบจากพอลิเมอร์ ชีวภาพสาหรับระบบ
อาหาร

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(Biopolymer Films and Coatings for Food System)
02212641**
02212671
02252696
02252698

สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ ขนสู
ั้ ง
(Advanced Near Infrared Spectroscopy)
การวิเคราะห์เชิงสถิติหลายตัวแปรประยุกต์
(Applied Multivariate Statistical Analysis)
เรื่ องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
(Selected Topics in Food Engineering)
ปัญหาพิเศษ
(Special Problem)

ข. วิทยานิพนธ์
52252699
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ไม่น้อยกว่า 36

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3

หน่วยกิต
1-36

3.1.4 หลักสูตร แบบ 2.2
3.1.4.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.4.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
6 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
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** วิชาปรับปรุง
3.1.4.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
- สัมมนา
6 หน่วยกิต
02252697 สัมมนา
51515151515
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2 หน่วยกิต
02212691 ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
(Advanced Research Methods in Food Engineering)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
16 หน่วยกิต
ให้ นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ ที่มีรหัส 600 ในสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
อย่างน้ อย 9 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชารหัส 500 หรื อ 600 ในสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี ้
02252012
สมบัตทิ างวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
(Engineering Properties of Biological Materials and Food Products)
02252013
สมบัตทิ างวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Rheological Properties of Food Materials and Products)
02252021
การจัดการระบบการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Food Manufacturing System Management)
02212525
การออกแบบกลไกสาหรับเครื่ องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Mechanism for Food Machine)
02252031
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Food Process)
02212532
การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Engineering Process Modeling)
02212541

แคด/แคม/แค สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
(CAD/CAM/CAE for Product Design)

3(3-0-6)
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02252042

การควบคุมกระบวนการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
(Applied Process Control in Food Industry)
02252043
สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้
(Near Infrared Spectroscopy )
02212561
ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมกรรมอาหาร
(Safety Systems in Food Industry)
02252071
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสาหรับวิศวกรรมอาหาร
(Engineering Analysis for Food Engineering)
02252072
สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกรรมการอาหาร
(Safety Systems in Food Industry)
02212574
การหาค่าเหมาะที่สดุ ในวิศวกรรมอาหาร
(Optimization in Food Engineering)
02212632
ฟิ ล์มและสารเคลือบจากพอลิเมอร์ ชีวภาพสาหรับระบบ
อาหาร
(Biopolymer Films and Coatings for Food System)
02212641**
สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ ขนสู
ั้ ง
(Advanced Near Infrared Spectroscopy)
02212671
การวิเคราะห์เชิงสถิตหิ ลายตัวแปรประยุกต์
(Applied Multivariate Statistical Analysis)
02252696
เรื่ องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
(Selected Topics in Food Engineering)
02252698
ปัญหาพิเศษ
)rmaliec SaicanS(
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
52252699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3

1-48

** วิชาปรับปรุง
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ความหมายของเลขรหัสประจาวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
อาหาร ประกอบด้ วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี ้
เลขลาดับที่ 1-2 (02) หมายถึง
วิทยาเขตกาแพงแสน
เลขลาดับที่ 3-5 (252) หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
เลขลาดับที่ 6
หมายถึง
ระดับชันปี
้
เลขลาดับที่ 7
มีความหมายดังนี ้
1

หมายถึง

กลุม่ วิชาพื ้นฐานหลักสูตร

2

หมายถึง

กลุม่ วิชาการออกแบบ

5

หมายถึง

กลุม่ วิชากระบวนการ

5

หมายถึง

7
9

หมายถึง
หมายถึง

เลขลาดับที่ 8

หมายถึง

กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบการควบคุม
อัตโนมัติ
กลุม่ วิชาการวิเคราะห์
กลุม่ วิชาวิจยั เรื่ องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหา
พิเศษและวิทยานิพนธ์
ลาดับวิชาในแต่ละกลุม่
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3.1.5

แผนการศึกษา
3.1.5.1 แบบ 1.1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252691 ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4) (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
6
รวม
6
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697
02252699

สัมมนา
วิทยานิพนธ์

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
02252697 สัมมนา
02252699 วิทยานิพนธ์
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
02252697 สัมมนา
02252699 วิทยานิพนธ์
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
02252697 สัมมนา
02252699 วิทยานิพนธ์
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
02252599 วิทยานิพนธ์

1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
8
รวม
8
จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
8
รวม
8
จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
8
รวม
8
จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
8
รวม
8
จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
10
รวม
55
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3.1.5.2 แบบ 1.2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252691 ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4) (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
27
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
7
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252699 วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252699 วิทยานิพนธ์
8
รวม
8
3.1.5.3 แบบ 2.1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252691 ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
8( - - )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
8
รวม
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
8
รวม
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
8
รวม
9
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
7
รวม
8
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252599 วิทยานิพนธ์
5
รวม
0
3.1.5.4 แบบ 2.2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252691 ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก
9( - - )
รวม
11( - - )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
3
วิชาเอกเลือก
7( - - )
รวม
11( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
6
รวม
7
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
6
รวม
7
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
6
รวม
7
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
6
รวม
7
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252697 สัมมนา
1
02252699 วิทยานิพนธ์
6
รวม
7
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252599 วิทยานิพนธ์
6
รวม
6
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252699 วิทยานิพนธ์
6
รวม
6
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02252699 วิทยานิพนธ์
3
รวม
5
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
52252631

02212632

3.1.6.1 รายวิชาที่เป็ นรหัสวิชาของหลักสูตร
วิศวกรรมกระบวนการอาหารขันสู
้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Food Process Engineering)
การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ขนสู
ั ้ งในกระบวนการแปรรูป
อาหารที่ใช้ ความร้ อนและไม่ใช้ ความร้ อน การแปรรูปด้ วยคลื่นไมโครเวฟ การให้ ความร้ อนด้ วย
อินฟราเรด การให้ ความร้ อนด้ วยความถี่วิทยุ การให้ ความร้ อนแบบโอห์ม การแช่ชมุ่ ทันทีและ
ความร้ อนสูง การแปรรูปโดยใช้ ความดันสูงและการอัดรี ดขันสู
้ ง
Application of advanced scientific and engineering principles in thermal and
non-thermal processing of food; microwave processing, infrared heating, radio
frequency heating, Ohmic heating, instant and high-heat infusion, high pressure
processing and advanced food extrusion.
ฟิ ล์มและสารเคลือบจากพอลิเมอร์ ชีวภาพสาหรับระบบอาหาร
3(3-0-6)
(Biopolymer Films and Coatings for Food System)
ฟิ ล์มและสารเคลือบผิวพอลิเมอร์ ชีวภาพ วัสดุพอลิเมอร์ ชีวภาพจากพืชและสัตว์
องค์ประกอบฟิ ล์ม การขึ ้นรูปฟิ ล์ม พลาสติไซเซอร์ ลิพิด สมบัตขิ องฟิ ล์มพอลิเมอร์ ชีวภาพ การ
ประยุกต์สารเคลือบผิวในผัก ผลไม้ และอาหาร การประยุกต์ฟิล์มเป็ นวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ใช้
ร่วมหรื อเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ดดั แปรบรรยากาศ บรรจุแอคทีฟ บรรจุภณ
ั ฑ์ต้านเชื ้อจุลินทรี ย์ และฟิ ล์ม
นาโนคอมโพสิต
Biopolymer film and coating, biopolymer materials from plants and animals, film
compositions, film formation, plasticizer, lipid, properties of biopolymer films;
application of coating in vegetable, fruit and food; application of film as food
packaging materials, incorporated and as modified atmosphere packaging, active
packaging, antimicrobial packaging and nanocomposite films.
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02252641**

สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ ขนสู
ั้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Near Infrared Spectroscopy)
การทามาตรฐานของเครื่ องวัดอินฟราเรดใกล้ เพื่ อการถ่ายโอนสมการเทียบมาตรฐาน
เทคนิค สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดแบบการสกัดแห้ งสาหรับการใช้ งานอินฟราเรดใกล้ เทคนิคการ
เพิ่มความเข้ นข้ นสาหรับการใช้ งานอินฟราเรดใกล้ การตรวจสอบและการบ่งชี ้เชื ้อที่ก่อให้ เกิดโรค
จากอาหารด้ วยวิธี สเปกโทรสโกปี วิธีมาตรฐานทางการ และวิธีการที่ได้ รับการรับรองสาหรับการ
วิเคราะห์อินฟราเรดใกล้ เทคโนโลยีวิเคราะห์กระบวนการด้ วยอินฟราเรดใกล้ การนาสเปกโทรสโก
ปี อินฟราเรดใกล้ ไปปฏิบตั ิในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และภาพถ่ายไฮเปอร์ สเปกทรัล
อินฟราเรดใกล้
Standardization of near infrared spectrometer for calibration equation transfer,
dry extract spectroscopy infrared technique for near infrared use, pre-concentration
technique for near infrared use, detection and identification of foodborne pathogen by
spectroscopic methods, approved and official methods for near infrared analysis,
process analytical technology with near infrared, implementation of near infrared
spectroscopy in industrial process and hyperspectral near infrared imaging.

52252671

การวิเคราะห์เชิงสถิตหิ ลายตัวแปรประยุกต์
3(3-0-6)
(rpepiSpilec emectSiS emmciav tlcpideSiepa)
หลักการการวิเคราะห์หลายตัวแปร พีชคณิตเมทริกซ์และเวกเตอร์ สมุ่ เรขาคณิตตัวอย่าง
และการชักตัวอย่างสุม่ การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัวแปร
แบบจาลองการถดถอยเชิงเส้ นหลายตัวแปร การวิเคราะห์สว่ นประกอบและปัจจัยหลัก การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบบัญญัติ การเลือกปฏิบตั แิ ละการจาแนก การเข้ ากลุม่ การประยุต์
โปรแกรมสาเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูล
Principle of multivariate analysis, matrix algebra and random vectors, sample
geometry and random sampling, multivariate normal distribution, comparisons of
multivariate means, multivariate linear regression models, principal components and

** วิชาปรับปรุง
32

มคอ. 2
factor analysis, canonical correlation analysis, discrimination and classification,
clustering, application of software program in data analysis.
02212691

ระเบียบวิธีวิจยั ขันสู
้ งในวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
(Advanced Research Methods in Food Engineering)
งานวิจยั ขันสู
้ งทางวิศวกรรมการอาหาร และการจัดทาโครงร่างการวิจยั การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล และการสืบค้ นข้ อมูล การตีความเอกสาร
สิทธิบตั รนานาชาติ การวิเคราะห์ผล การเรี ยบเรี ยงและเขียนบทความทางวิชาการ และการ
นาเสนอ การอภิปรายผลงานวิจยั การจัดทารายงานเพื่อการนาเสนอในการประชุมและการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Advanced research in food engineering and presentation of research proposal,
application of information technology and computer for data processing and retrievals,
interpretation of international patent documents, data analysis, article writing and
presentation, group discussion. emaS mSameSepiam faS mSaSampepiam emv mlicilepiam.

52252696

เรื่ องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
1-3
(Selected Topics in Food Engineering)
เรื่ องเฉพาะทางวิศวกรรมการอาหารในระดับปริญญาเอก หัวข้ อเรื่ องเปลี่ยนไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in food engineering at the doctoral degree level .TamilS eSa
Slijalp pa lhemga aelh SanaSpaS.

52252697

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายเรื่ องที่นา่ สนใจทางวิศวกรรมอาหารในระดับปริญญาเอก
Presentation and discussion on interesting topics in food engineering at the
doctoral degree level.
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52252698

ปัญหาพิเศษ
1-3
(rmaliec SaicanS)
การศึกษาค้ นคว้ าทางวิศวกรรมอาหารระดับปริญญาเอก และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ น
รายงาน
Study and research in food engineering at the doctoral degree level and
compile into a written report.

52252699

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจยั ในระดับปริญญาเอก และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์
RaSaeSlh ep pha valpaSec vagSaa cadac emv lanmica impa e phaSiS.

1-72

3.1.6.2 รายวิชาที่เป็ นรหัสวิชานอกหลักสูตร
02212512

สมบัตทิ างวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
(Engineering Properties of Biological Materials and Food Products)
ทฤษฎีและการวัด สมบัติทางกายภาพ ความสาคัญในการจัดการ การจัดประเภทการ
แปรรูป การบรรจุ และการเก็บรักษาวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร
ThaaSt emv naeSlSanamp af mhtSilec mSamaSpiaS1 pha inmaSpemla faS hemvcimg1
SaSpimg1 mSalaSSimg1 melkegimg1 emv SpaSimg af iiacagilec nepaSiecS emv faav mSavllpS.

02212513

สมบัตทิ างวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
)Rhaacagilec PSamaSpiaS af Faav tepaSiecS emv SavllpS(
วิทยากระแสของของแข็งและของเหลว สมบัติด้านความเหนียวยืดหยุ่นของวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการประยุกต์สมบัตทิ างวิทยากระแสในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Solid and fluid rheology, viscoelastic properties of food materials and products,
and application of rheological properties to food processing.
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02212521

การจัดการระบบการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Food Manufacturing System Management)
ระบบการผลิต การวิเคราะห์การเงินและต้ นทุน การเลือกเทคโนโลยีและการวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ การจัดการแบบทันเวลาพอดี เครื่ องมือระบบคุณภาพ การจัดการคุณภาพ
โดยรวม การจัดการโซ่อปุ ทาน และการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจ
Manufacturing system; financial and cost analysis; technology selection and
feasibility analysis; just-in-time management; quality system tools; total quality
management; supply chain management; enterprise resources planning.

02212525

การออกแบบกลไกสาหรับเครื่ องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Mechanism for Food Machine)
การออกแบบกลไกสาหรับเครื่ องจักรกล มิตขิ องกลไก การออกแบบกลไกตามหลัก
สุขลักษณะที่ดีของการผลิตอาหารและความเหมาะสมทางกายศาสตร์ ในการทางานกระบวนการ
ออกแบบเครื่ องจักร การจัดการและซ่อมบารุงกลไกและเครื่ องจักรกลอาหาร
Design of mechanism for machine, mechanism dimension, mechanism design
based on good manufacturing practice for food and ergonomics, process of machine
design, management and maintenance of mechanism and food machine.

02212531

ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
(Transport Phenomena in Food Process)
หลักการของปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้ อนและมวล การได้ มาซึง่ สมการการ
อนุรักษ์โมเมนตัม ความร้ อน และมวล การประยุกต์ปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้ อน
และมวลในหน่วยปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Principles of momentum, heat and mass transport phenomena; derivation of
governing conservation equations of momentum; heat and mass; applications of
momentum; heat and mass transport phenomena in unit operations related to food
process engineering.

35

มคอ. 2
02212532

การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Engineering Process Modeling)
บทบาทและการประยุกต์ใช้ แบบจาลองในกระบวนการอาหาร โดยใช้ หลักการอนุรักษ์
มวล โมเมนตัม และความร้ อน การสร้ างแบบจาลองอย่างมีระบบ การพัฒนาแบบจาลองสาหรับ
ปัญหาทางวิศวกรรมอาหาร แบบจาลองของปรากฏการณ์การถ่ายโอน แบบจาลองทาง
จลนพลศาสตร์ แบบจาลองของกระบวนการผลิตด้ านวิศวกรรมอาหาร
Roles and applications of modeling in food processes by using conservation
principles of mass, momentum and heat, systematic approach to model building,
modeling application for food engineering problem, transport phenomena, kinetics and
food engineering operation modeling.

02212541

แคด/แคม/แค สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(CAD/CAM/CAE for Product Design)
แนวคิดการสร้ างแบบจาลอง 3 มิติ เทคนิคการสร้ างแบบจาลองเรขาคณิต การออกแบบ
ด้ วยพื ้นผิวและการวิเคราะห์การออกแบบ การออกแบบกลไกและการแสดงวัตถุในสามมิตแิ บบ
เคลื่อนไหวได้ แนวคิดคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิต การเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบและการ
ผลิต การสร้ างและตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี มาตรฐานและการถ่ายโอนข้ อมูลระหว่างแคด/แคม
แนวคิดการสร้ างผลิตต้ นแบบอย่างรวดเร็ ว คอมพิวเตอร์ ชว่ ยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ภาพรวมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3D modeling concept; techniques for geometry modeling; surface design and
design analysis; mechanism design and 3D animation; computer aided
manufacturing concept; design and manufacturing interface; NC programming and
verification; CAD/CAM standard and data exchange; rapid prototyping concept;
computer aided engineering; total approach to product development.
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02212542

การควบคุมกระบวนการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
(Applied Process Control in Food Industry)
การควบคุมกระบวนการและส่วนประกอบ หลักการดาเนินการและวิธีการวัดของการ
ถ่ายโอนสัญญาณจาเพาะ ชิ ้นประกอบควบคุมสุดท้ าย ลักษณะและการโปรแกรมเครื่ องควบคุม
แนวความคิดและส่วนอุปกรณ์ในการได้ มาของข้ อมูลเชิงตัวเลข ซอฟต์แวร์ สนับสนุนการเชื่อมโยง
และการควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ กรณีศกึ ษาที่ใช้ ในกระบวนการอาหาร
SalaSS lampSac emv ipS lanmamampS1 amaSepimg mSimlimcaS emv naeSlSanamp
naphavS af Smalifil pSemSvllpiam1 fimec lampSac acanamp1 lheSelpaSiSpilS emv
mSagSennimg af mSagSenneica lampSaccaSS1 vigipec vepe elqliSipiam lamlamp emv
heSvweSaS1 vSidaS SafpweSa emv lanmlpaS lampSac1 leSa SplviaS emmciav im faav
mSalaSSimg.

02212543

สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้
3(3-0-6)
(Near Infrared Spectroscopy)
ทฤษฎีสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ อันตรกริ ยาของการแผ่รังสีกบั สสาร หลักมูลของ
เครื่ องสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์และเทคนิคการปรับแต่งข้ อมูล
การพัฒนาแบบจาลองเทียบมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ การ
ประยุกต์สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ ทางการเกษตรและผลิตผลการเกษตร
Theory of near infrared spectroscopy, interaction of radiation with matter,
fundamentals of near infrared spectrometer, factors affecting analysis and data
pretreatment techniques, development of calibration model for quantitative and
qualitative analysis, application of near infrared spectroscopy in agricultural and agroindustrial products.

02252561

ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Safety Systems in Food Industry)
ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการปฏิบตั ทิ ี่ดีใน
การผลิตอาหาร การออกแบบเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ถกู สุขลักษณะ หลักการของความ
ปลอดภัย กฎหมายและข้ อกาหนดความปลอดภัย การป้องกัน การวิเคราะห์และการควบคุมการ
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สูญเสียในวิศวกรรมการอาหาร การบ่งชี ้ถึงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์
อันตรายที่จดุ ควบคุมวิกฤต และการจัดทาแผน
Quality and safety management system in food industries, good manufacturing
practice in food processing, hygienic design of machine and equipments, principle of
safety, safety laws and regulations; prevention, analysis and loss control in food
engineering, hazard identification and risk assessment, hazard analysis critical control
point and its plan.
02212571

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสาหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Engineering Analysis for Food Engineering)
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ในวิศวกรรมอาหาร เทคนิคการหาผลเฉลยสาหรับสมการ
เชิงอนุพนั ธ์สามัญและสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย วิธีการหาผลเฉลยแบบอนุกรม ฟั งก์ชนั พิเศษ
วิธีการหาผลเฉลยโดยประมาณและโดยเชิงตัวเลขในวิศวกรรมอาหาร
tephanepilec navacS im faav amgimaaSimg1 Saclpiam palhmiqlaS faS aSvimeSt emv
meSpiec viffaSampiec aqlepiamS1 SaSiaS Saclpiam naphavS1 Smaliec flmlpiam1 emmSaxinepa
emv mlnaSilec Saclpiam naphavS im faav amgimaaSimg.

02252572

สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกรรมการอาหาร
3(3-0-6)
(Statistical Applications for Food Engineering)
การวิเคราะห์การถดถอย การเลือกแบบจาลอง ตัวแปรชี ้บ่ง การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การออกแบบการทดลองโดยเลือกจากกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับการแปรรูป การประยุกต์โปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การสร้ างแบบจาลองทางสถิตสิ าหรับกรณีศกึ ษาใน
อุตสาหกรรมอาหาร
RagSaSSiam emectSiS1 navac Sacalpiam1 imvilepaS deSieicaS1 emectSiS af deSiemla1
vaSigm af axmaSinamp Sacalpav fSan leSa SplviaS imdacdimg wiph faav mSalaSSimg.
rafpweSa emmcilepiam faS SpepiSpilec navacS fSan leSa SplviaS im faav imvlSpSt.
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มคอ. 2
02212574

การหาค่าเหมาะที่สดุ ในวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Optimization in Food Engineering)
แนวคิดพื ้นฐานการหาค่าเหมาะที่สดุ การกาหนดปัญหาของการหาค่าเหมาะที่สดุ
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สดุ แบบกาหนดได้ และแบบฮิวริ สติกส์สาหรับกาหนดการแบบเชิงเส้ น
และไม่เป็ นเชิงเส้ น ตัวแก้ ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สดุ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใน
วิศวกรรมอาหาร
Flmvenampec lamlamp af ampinizepiam. FaSnlcepiam af ampinizepiam mSaican.
DapaSnimiSpil emv halSiSpil ampinizepiam palhmiqlaS faS cimaeS emv mamcimaeS
mSagSennimg. Ompinizepiam SacdaSS im lanmlpaS SafpweSa. emmcilepiam im faav
amgimaaSimg.
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