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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตกาแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25440021100719
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Food Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร)
ชื่อย่ อ
วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)
ชื่อเต็ม
Master of Engineering (Food Engineering)
ชื่อย่ อ
M.Eng. (Food Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทังนิ
้ สิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิ ดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
- เริ่มใช้ มาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2544
- ปรับปรุงครัง้ สุดท้ ายเมื่อปี การศึกษา 2555
การพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- ได้ พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้
ที่.............เมื่อวันที่………เดือน.................พ.ศ. .................
- ได้ รับการอนุมตั หิ ลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้ ที่ ……./……….
เมื่อวันที่……………………………………..
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2561
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1) อาจารย์/นักวิชาการ
2) นักวิจยั
3) วิศวกร/ผู้ควบคุม/นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
4) ผู้ประกอบการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

เลขประจาตัว
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
3-6010-00118-87-7 รองศาสตราจารย์
นายเชาว์ อินทร์ ประสิทธิ์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
วศ.บ. เกียรตินยิ ม
M.Eng.
D.Eng.

2.

3-1201-01621-59-4 รองศาสตราจารย์

นางสาวมนต์ทิพย์ ช่าชอง

วท.บ. เกียรตินิยม
M.S.
Ph.D.

3.

3-1017-01945-45-6 อาจารย์

นางสาววงศ์ผกา วงศ์รัตน์

วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.

สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
Post-Harvest Technology
Post-Harvest and Food
Process Engineering
พัฒนาผลิตภัณฑ์
Post-Harvest Technology
Agricultural and Biological
Engineering
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology

ปี พ.ศ.
2530
2534
2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology
Cornell University, USA

2529
2532
2539

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Waterloo, Canada

2541
2545
2552
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมส าคัญ ของประเทศไทย ซึ่งเป็ นประเทศเกษตรกรรม จึงต้ อง
อาศัยเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปที่ทนั สมัย รวมทังการพั
้
ฒนาเครื่ องมือเครื่ องจักรกลทางการเกษตรและ
อาหาร ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทังเป็
้ นการสร้ างความแข็งแกร่ งด้ านความมัน่ คงทางด้ าน
อาหาร (food security) ของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็ น
แรงขับเคลื่ อนในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ดังนัน้ การแปรรู ปอาหาร ต้ องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีใหม่ จึงมีความต้ องการผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรอาหารในระดับปริ ญญาโท เพื่อให้ สามารถต่อยอด
งานวิจยั และตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงาน ซึ่งกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมได้ เริ่ มโครงการหุบเขา
อาหาร (Thailand Food Valley) ที่มีการแปรองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิจยั และพัฒนาให้ เป็ นรูปธรรมเพื่อนาไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่สร้ างมูลค่าทางธุรกิจ จึงเป็ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหาร โดยอุตสาหกรรมผลิต
เครื่ องจักรกลเพื่อผลิตและแปรรูปอาหาร เป็ นกลไกสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถ
ผลักดันให้ ประเทศเข้ าสู่ยคุ อุตสาหกรรมไฮเทค ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็ นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 และเป็ นผู้กาหนดทิศทางอุตสาหกรรมอาหาร
ที่เพิ่มมูลค่าให้ กับผลิตภัณ ฑ์ ประกอบกับทิศทางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ได้ รายงานสถานะเศรษฐกิ จ ของประเทศในช่ว ง 5 ทศวรรษ ที่ ผ่ า นมาว่า มี ก ารขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จ เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้ างการผลิตในระดับที่ น่าพอใจ จึง มี
เป้าหมายในการพัฒนาการเกษตรสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านอาหารในระดับประเทศ
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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 ที่ก้าวทันต่อสังคม
และวัฒนธรรมที่ไร้ พรมแดน
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเน้ นให้ นิสิตมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้ านวิศวกรรมการอาหาร
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สามารถนาความรู้ทางวิศวกรรมการอาหารไปพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของความต้ องการทางสังคมและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศตนเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั มุง่ เน้ นผลิตผลทางด้ านวิจยั เป็ นหลัก
หลักสูตรนี ้จึงตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิจยั ใน
การแก้ ปัญหาและตอบโจทย์ทางด้ านอุตสาหกรรมอาหาร และเป็ นกลไกในการผลักดันประเทศไปสู่ความผาสุก
และมัน่ คง
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่
เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้ องเรี ยนจากคณะ/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 และความสามารถเชิงวิจยั ด้ านวิศวกรรมอาหาร มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการวิจยั และประกอบวิชาชีพ และสามารถนาความรู้ทางวิศวกรรมอาหารไปบูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์ อื่น ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคมและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1.2. ความสาคัญ
เนื่องจากความพร้ อมด้ านวัตถุดบิ อาหารและแรงงานที่มีทกั ษะ ทาให้ อตุ สาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยเจริญก้ าวหน้ า เป็ นผู้นาของอาเซียน กอปรกับการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้ างอานาจ
การต่อรอง ทาให้ มีการแข่งขันในตลาดโลกสูง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจาเป็ นต้ องนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ มีความต้ องการบุคลากรด้ านวิศวกรรมการอาหาร ซึง่ เป็ นผู้มี
ความรู้ทงทางด้
ั้
านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การอาหารเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จานวนผู้จบทาง
การศึกษาด้ านนี ้มีน้อยทังในประเทศและประเทศในภู
้
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และด้ วยความพร้ อมด้ านบุคลากรทังทางด้
้
านวิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความพร้ อมทางด้ านอุปกรณ์ เครื่ องมือและสถานที่ ทาให้ พร้ อมที่จะสอนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ กบั นิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมการอาหารระดับปริญญาโท
1.3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิจยั ด้ านวิศวกรรมอาหาร และมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทกั ษะบูรณาการศาสตร์ ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการใน
อุตสาหกรรมอาหาร
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สกอ.
2. ปรับปรุงวิธีการเรี ยน
การสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/บ่ งชี ้

- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ประเมินรายวิชา
- ประเมินการสอนของ
อาจารย์

- ประเมินรายวิชาอย่างน้ อย 25 %
ต่อภาคการศึกษา
- ความพึงพอใจของนิสิตต่อผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์
อย่างน้ อย 3.5 คะแนน ใน 5
คะแนน

3. พัฒนาบุคลากร ให้ มี
- สนับสนุนบุคลากร ให้
ประสบการณ์ การวิจยั
ทางานด้ านวิจยั และการ
และการบริ การวิชาการ
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก
4. พัฒนานิสิตด้ านการ
- เปิ ดการเรี ยนการสอนใน
จัดการในอุตสาหกรรม
รายวิชาด้ านการจัดการ
อาหาร
5. พัฒนานิสิตด้ าน
- ส่งเสริมให้ ผลิตสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
วิชาเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ

- ปริมาณงานวิจยั หรื องานบริ การ
วิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อย่างน้ อย 3 เรื่ อง/ปี
- ระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาไม่
ต่ากว่า 3.00 ใน 4.00
- 80 % ของสื่อการสอนของวิชา
เรี ยนที่เปิ ดสอนแต่ละภาค
การศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
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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
แผน ก แบบ ก1
2.1.1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หรื อสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.1.2. มีประสบการณ์การทางานในอุตสาหกรรมอาหารหรื อการทาวิจยั และพัฒนาด้ านอาหาร
2.1.3. ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผน ก แบบ ก 2
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หรื อสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
2) ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
นิสิตแรกเข้ าที่ไม่มีพื ้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร จะขาดพื ้นฐานด้ านวิชาการและทักษะที่จาเป็ นต่อ
การเรี ยน จึงต้ องมีการเรี ยนพื ้นฐานเพิ่มเติม ทาให้ ใช้ เวลาในการเรี ยนตามหลักสูตรนานกว่าปกติ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
กาหนดให้ นิสิตที่ไม่มีพื ้นฐานทางด้ านวิศวกรรมอาหาร ต้ องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาระดับปริญญา
ตรี เพื่อปรับพื ้นฐาน โดยเงื่อนไขการลงเรี ยนรายวิชาปรับพื ้นฐานให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการรับ
นิสิต
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ปี การศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

ปี ที่ 1
2
2
2
2
2

ปี ที่ 2
2
2
2
2

รวม
2
4
4
4
4

จานวนบัณฑิตที่คาดว่ าจะจบการศึกษา
คาดว่าจะมีผ้ สู าเร็ จการศึกษาตลอดหลักสูตรปี การศึกษาละ
2 คน เริ่ มจบ ปี การศึกษา 2562

รวม
3
6
6
6
6

จานวนบัณฑิตที่คาดว่ าจะจบการศึกษา
คาดว่าจะมีผ้ สู าเร็ จการศึกษาตลอดหลักสูตรปี การศึกษาละ
3 คน เริ่ มจบ ปี การศึกษา 2562

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

ปี ที่ 1
3
3
3
3
3

ปี ที่ 2
3
3
3
3

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย (19,500 บาท/
คน)
ทุนวิจยั จากคณะ
ทุนวิจยั จากแหล่งทุนอื่น
รวมรายรับ

2560

ปี งบประมาณ
2561
2562

2563

2564

195,000

390,000

390,000

390,000

390,000

75,000
360,000
630,000

75,000
360,000
825,000

75,000
360,000
825,000

75,000
360,000
825,000

75,000
360,000
825,000
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2.6.2

งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน

งบดาเนินการ
- ค่าใช้ สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวมรายจ่าย
จานวนนิสิต
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนิสิต

2560
150,000
150,000
144,000
444,000
5
88,800

ปี งบประมาณ
2561
2562
300,000
300,000
144,000
744,000
10
74,400

300,000
300,000
144,000
744,000
10
74,400

2563

2564

300,000
300,000
144,000
744,000
10
74,400

300,000
300,000
144,000
744,000
10
74,400

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 แผน ก แบบ ก 1
3.1.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- สัมมนา
2 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- วิชาเอกบังคับ
1 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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3.1.1.3 รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต )
- สัมมนา
2 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต )
02212597
สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
1 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต )
02212591
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2)
(Research Methods in Food Engineering)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
02212599
วิทยานิพนธ์
1-36
(Thesis)
3.1.2 แผน ก แบบ ก 2
3.1.2.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
10 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
3.1.2.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
02212597
สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
10 หน่วยกิต

1,1
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02212221**

การจัดการระบบการผลิตอาหาร
(Food Manufacturing System Management)
02212231** ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
(Transport Phenomena in Food Process)
02212261
ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
(Safety Systems in Food Industry)
02212591
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
(Research Methods in Food Engineering)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต

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

ให้ นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ ที่มีรหัส 500 ในสาขาวิชาวิศวกรรมการ
อาหาร อย่างน้ อย 6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชารหัส 500 ในสาขาวิชาวิศวกรรม
การอาหารหรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังตัวอย่าง
รายวิชาต่อไปนี ้
02212212
สมบัตทิ างวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
(Engineering Properties of Biological Materials and Food
Products)
02212213
สมบัตทิ างวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Rheological Properties of Food Materials and Products)
02212525
การออกแบบกลไกสาหรับเครื่ องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Mechanism for Food Machine)

** วิชาปรับปรุง
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02212532*

การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร
(Food Process Modeling)
02212541* แคด/แคม/แค สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
(CAD/CAM/CAE for Product Design)
02212542
การควบคุมกระบวนการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
(Applied Process Control in Food Industry)
02212243
สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้
(Near Infrared Spectroscopy )
02212571
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสาหรับวิศวกรรมการอาหาร
(Engineering Analysis for Food Engineering)
02212272
สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกรรมการอาหาร
(Statistical Applications for Food Engineering)
02212574
การหาค่าเหมาะที่สดุ ในวิศวกรรมอาหาร
(Optimization in Food Engineering)
02212596
เรื่ องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
(Selected Topics in Food Engineering)
02212598
ปัญหาพิเศษ
(smelboc laicepS)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
22212599
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

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

1-12

* วิชาเปิ ดใหม่
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ความหมายของเลขรหัสประจาวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการอาหาร ประกอบด้ วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี ้
เลขลาดับที่ 1-2 (02) หมายถึง
วิทยาเขตกาแพงแสน
เลขลาดับที่ 3-5 (212) หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
เลขลาดับที่ 6
หมายถึง
ระดับชันปี
้
เลขลาดับที่ 7
มีความหมายดังนี ้
1
หมายถึง
กลุม่ วิชาพื ้นฐานหลักสูตร
2
หมายถึง
กลุม่ วิชาการออกแบบ
3
หมายถึง
กลุม่ วิชากระบวนการ
4
หมายถึง
กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบการควบคุม
อัตโนมัติ
6
หมายถึง
กลุม่ วิชาการจัดการ การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต
7
หมายถึง
กลุม่ วิชาการวิเคราะห์
9
หมายถึง
กลุม่ วิชาวิจยั เรื่ องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหา
พิเศษและวิทยานิพนธ์
เลขลาดับที่ 8
หมายถึง
ลาดับวิชาในแต่ละกลุม่
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3.1.3 แผนการศึกษา
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2) (ไม่นบั หน่วยกิต)
02212599 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212599 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02212599 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212599 สัมมนา
1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
02212599 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212599 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
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3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212231 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
02212561 ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
02212591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2)
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
13( - - )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212221 การจัดการระบบการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
02212599 สัมมนา
1
.
02212599 วิทยานิพนธ์
1
.
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
11( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212599 สัมมนา
1
.
02212599 วิทยานิพนธ์
5
.
รวม
6
.
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่ วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้ วยตนเอง)
02212599 วิทยานิพนธ์
6
.
รวม
6
.
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
02212512

สมบัตทิ างวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Engineering Properties of Biological Materials and Food Products)
ทฤษฎีและการวัด สมบัติทางกายภาพ ความสาคัญในการจัดการ การจัดประเภท
การแปรรูป การบรรจุ และการเก็บรักษาวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร
Thealy ond peoSulepent af mhySbloc mlameltbeS, the bpmaltonle fal
hondcbng, Saltbng, mlaleSSbng, molkogbng, ond Stalbng af ibacagbloc potelbocS ond
faad mladultS.

0212513

สมบัตทิ างวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Rheacagbloc PlameltbeS af Faad MotelbocS ond ladultS)
วิทยากระแสของของแข็งและของเหลว สมบัติด้านความเหนียวยืดหยุ่นของวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการประยุกต์สมบัตทิ างวิทยากระแสในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Solid and fluid rheology, viscoelastic properties of food materials and
products, and application of rheological properties to food processing.

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, quality system tools, total quality management, supply chain
management and enterprise resources planning.

** วิชาปรับปรุง
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02212525

การออกแบบกลไกสาหรับเครื่ องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Mechanism for Food Machine)
การออกแบบกลไกสาหรับเครื่ องจักรกล มิตขิ องกลไก การออกแบบกลไกตามหลัก
สุขลักษณะที่ดีของการผลิตอาหารและความเหมาะสมทางกายศาสตร์ ในการทางาน
กระบวนการออกแบบเครื่ 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 สมการ
การอนุรักษ์ โมเมนตัม ความร้ อน และมวล การประยุกต์ปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม ความ
ร้ อนและมวลในหน่วยปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
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.

02212532*

การจาลองแบบกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Engineering Process Modeling)
บทบาทและการประยุกต์ใช้ แบบจาลองในกระบวนการอาหาร โดยใช้ หลักการอนุรักษ์
มวล โมเมนตัมและความร้ อน การสร้ างแบบจาลองอย่างมีระบบ การพัฒนาแบบจาลอง
สาหรับปัญหาทางวิศวกรรมอาหาร แบบจาลองของปรากฏการณ์การถ่ายโอน แบบจาลอง
ทางจลนพลศาสตร์ แบบจาลองของกระบวนการผลิตด้ านวิศวกรรมอาหาร

* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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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
(CAD/CAM/CAE for Product Design)

3(3-0-6)

แนวคิ ด การสร้ างแบบจ าลอง 3 มิ ติ เทคนิ ค การสร้ างแบบจ าลองเรขาคณิ ต การ
ออกแบบด้ วยพื ้นผิวและการวิเคราะห์การออกแบบ การออกแบบกลไกและการแสดงวัตถุใน
สามมิ ติแบบเคลื่อนไหวได้ แนวคิดคอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิตการเชื่อมโยงระหว่างการ
ออกแบบและการผลิต การสร้ างและการตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี มาตรฐานและการถ่าย
โอนข้ อมูลระหว่างแคด/แคม แนวคิดการสร้ างต้ นแบบอย่างรวดเร็ ว คอมพิวเตอร์ ช่วยในการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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.
02212542

การควบคุมกระบวนการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-2-6)
(Applied Process Control in Food Industry)
การควบคุมกระบวนการและส่วนประกอบ หลักการดาเนินการและวิธีการวัดของการ
ถ่ายโอนสัญญาณจาเพาะ ชิ ้นประกอบควบคุมสุดท้ าย ลักษณะและการโปรแกรมเครื่ อง
ควบคุม แนวความคิดและส่วนอุปกรณ์ในการได้ มาของข้ อมูลเชิงตัวเลข ซอฟต์แวร์ สนับสนุน
การเชื่อมโยงและการควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ กรณีศกึ ษาที่ใช้ ในกระบวนการอาหาร

* วิชาเปิ ดใหม่
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laleSS lantlac ond btS lapmanentS, amelotbng mlbnlbmceS ond peoSulepent
tlonSdultban, fbnoc lantlac ecepent, lhololtelbStblS ond pethadS af Smelbfbl
mlagloppbng af mlagloppoice lantlaccelS, dbgbtoc doto olmubSbtban lanlemt ond
udbeS ommcbed bn faad holdmoleS, dlboel Saftmole ond lapmutel lantlac, loSe St
.mlaleSSb
02212543

สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้
3(3-0-6)
(Near Infrared Spectroscopy)
ทฤษฎีสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ อันตรกริ ยาของการแผ่รังสีกบั สสาร หลักมูลของ
เครื่ องสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์และเทคนิคการปรับแต่ง
ข้ อมูล การพัฒนาแบบจาลองเทียบมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
การประยุกต์สเปกโทรสโกปี 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
agro-industrial products.

02212561

ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Safety Systems in Food Industry)
ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการปฏิบตั ทิ ี่ดี
ในการผลิตอาหาร การออกแบบเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ถกู สุขลักษณะ หลักการของความ
ปลอดภัย กฎหมายและข้ อกาหนดความปลอดภัย การป้องกัน การวิเคราะห์และการควบคุม
การสูญเสียในวิศวกรรมการอาหาร การบ่งชี ้ถึงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง การ
วิเคราะห์อนั ตรายที่จดุ 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
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and loss control in food engineering, hazard identification and risk assessment,
hazard analysis critical control point and its plan.
02212291

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสาหรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Engineering Analysis for Food Engineering)
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ในวิศวกรรมอาหาร เทคนิคการหาผลเฉลยสาหรับ
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญและสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย วิธีการหาผลเฉลยแบบอนุกรม ฟั งก์ชนั
พิเศษ วิธีการหาผลเฉลยโดยประมาณและโดยเชิงตัวเลขในวิศวกรรมอาหาร
Mothepotbloc padecS bn faad engbneelbng, Sacutban telhnbmueS fal aldbnoly
ond moltboc dbffelentboc emuotbanS, SelbeS Sacutban pethadS, Smelboc funltban,
ommlaxbpote ond nupelbloc Sacutban pethadS bn faad engbneelbng.

02212572

สถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกรรมการอาหาร
3(3-0-6)
(Statistical Applications for Food Engineering)
การวิเคราะห์การถดถอย การเลือกแบบจาลอง ตัวแปรชี ้บ่ง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การออกแบบการทดลองโดยเลือกจากกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับการแปรรูป การ
ประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การสร้ างแบบจาลองทางสถิติ
สาหรับกรณีศกึ ษาในอุตสาหกรรมอาหาร
RegleSSban onocySbS, padec Seceltban, bndblotal oolboiceS, onocySbS af
oolbonle, deSbgn af exmelbpent Secelted flap loSe StudbeS bnoacobng mbth faad
mlaleSSbng. saftmole ommcblotban fal StotbStbloc padecS flap loSe StudbeS bn faad
bnduStly.

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 การประยุกต์
ในวิศวกรรมอาหาร
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Fundopentoc lanlemt af amtbpbzotban. Falpucotban af amtbpbzotban mlaicep.
DetelpbnbStbl ond heulbStbl amtbpbzotban telhnbmueS fal cbneol ond nancbneol
mlagloppbng. Omtbpbzotban SacoelS bn lapmutel Saftmole. Ammcblotban bn faad
engbneelbng.
02212591

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2)
(Research Methods in Food Engineering)
หลักการและระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร การสืบค้ นสารสนเทศ การตีความ
เอกสารสิทธิบตั รนานาชาติ การวางแผนการวิจยั การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั การวิเคราะห์
ข้ อมูล เทคนิคการนาเสนอข้ อมูล การเขียนรายงายวิจยั และการประเมินผลการวิจยั ใน
โครงการที่เกี่ยวข้ องกับวิศวกรรมอาหาร
ReSeollh mlbnlbmceS ond pethadacagy bn faad engbneelbng, information
retrieval, interpretation of international patent documents, leSeollh mconnbng,
mlajelt mlamaSocS mlbtbng, doto onocySbS, mleSentotban telhnbmueS, lemaltS mlbtbng
ond eoocuotban bn faad engbneelbng lecoted tamblS.

02212292

เรื่ องเฉพาะทางในวิศวกรรมอาหาร
1-3
(Selected Topics in Food Engineering)
เรื่ องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหารในระดับปริญญาโท หัวข้ อเรื่ องเปลี่ยนไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
secelted tamblS bn faad engbneelbng ot the poStel’S deglee ceoec .TamblS ole
Suijelt ta lhonge eolh SepeStel.

02212299

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายเรื่ องที่นา่ สนใจในวิศวกรรมอาหารในระดับปริญญาโท
leSentotban ond dbSluSSban an lullent bnteleStbng tamblS bn faad
engbneelbng ot the poStel’S deglee ceoec.
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02212292

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problem)
การศึกษาค้ นคว้ าทางวิศวกรรมอาหารขันปริ
้ ญญาโท แล้ วเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงาน
Study and research in food engineering at the master’s degree level and
compile into a written report.

02212299

วิทยานิพนธ์
1-36
(Thesis)
วิจยั ในระดับปริญญาโท และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์
ReSeollh ot the poStel’S deglee ceoec ond lapmbce bnta o theSbS.
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