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รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25440021100719
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Food Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
ชื่อย่อ
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
ชื่อเต็ม
Master of Engineering (Food Engineering)
ชื่อย่อ
M.Eng. (Food Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุ ง กําหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2565
- ปรับปรุ งจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
- เริ่มใช้มาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2544
- ปรับปรุ งครัง้ สุดท้ายเมื่อปี การศึกษา 2560
การพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้
ที่.............เมื่อวันที่………………..................
- ได้รบั การอนุมตั ิหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้ ที่…….……….
เมื่อวันที่……………………………………..
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รบั การเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2566
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) อาจารย์/นักวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2) นักวิจยั ในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) วิศวกร/ผูค้ วบคุม/นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
4) ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูผ้ ลิต
จําหน่าย ซ่อมบํารุ งเครื่องจักรกลอาหารและระบบสายพานลําเลียงอาหาร เป็ นต้น
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
วท.บ. เกียรตินิยม
M.S.
Ph.D.

สาขาวิชา

1.

รองศาสตราจารย์

นางสาวมนต์ทิพย์ ชํ่าชอง

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาววงศ์ผกา วงศ์รตั น์

วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.

พัฒนาผลิตภัณฑ์
Post-Harvest Technology
Agricultural and Biological
Engineering
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering

3.

อาจารย์

นางสาวอังคณา อ.สุวรรณ

วศ.บ. เกียรตินยิ ม
วศ.ด.

วิศวกรรรมการอาหาร
วิศวกรรมการอาหาร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology
Cornell University, USA

ปี พ.ศ.
2529
2532
2539

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Waterloo, Canada

2541
2545
2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2546
2559
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน นวัตกรรมเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญให้กบั การเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มที่
เรียกว่า Disruptive Innovation สําหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทรวมทัง้ ธุรกิจการศึกษา การที่จะสามารถ
เติ บ โตให้ส อดคล้องกับ วิ วฒ
ั นาการและมุ่งนําไปสู่ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติได้ อุต สาหกรรมทุก
ประเภทรวมทัง้ ธุรกิจการศึกษาต้องมีความพร้อมและความพยายามที่จะปรับตัวและมุ่งสร้างนวัตกรรม
ใหม่ เพื่ อ เป็ นเอกลัก ษณ์/อัต ลัก ษณ์ห รือ จุด ขายของตัวเองทําให้ธุรกิ จ นั้น คงอยู่ท่ ามกลางพลวัต การ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่กาํ ลังดําเนินไปอย่างรวดเร็วเช่นนีไ้ ด้
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมหลักสําคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจาก
ประเทศไทยเติ บ โตมาจากประเทศเกษตรกรรม ที่ ผ่ านมาแม้ว่าประเทศไทยจะประสบวิ ก ฤตทาง
เศรษฐกิ จ ไม่ ว่ าจะเป็ นวิ ก ฤตต้ม ยํา กุ้ง ในปี พ.ศ. 2543 วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ ม าจากปั ญ หาซั บ ไพลม์
(Subprime) ในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2554 แต่ก็ยงั พบว่าอุตสาหกรรมอาหารได้ยืนหยัดเป็ นเสาหลักที่
คํา้ จุนเศรษฐกิ จชาติให้ผ่านพ้นวิบัติภัยทางเศรษฐกิจมาได้ ในปี 2563-2564 เกิ ดวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ โควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อความเจริญทุกด้านของประเทศ อย่างไรก็ตาม อาหารมี
ความจําเป็ นต่อมวลมนุษยชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ประกาศนโยบายพลิกวิกฤตโควิดเป็ นโอกาส
ในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหาร โดยการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรู ป
อาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) เพื่ อมุ่งเพิ่ ม มูล ค่ าเศรษฐกิ จ ฐานราก พร้อ มยกระดับ ผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารสูอ่ าหารอนาคต โดยมีเป้าประสงค์ส่กู ารเป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ 1) มาตรการสร้างนักรบอุตสาหกรรม
อาหารพัน ธุ์ใหม่ (Food Warriors) มี เป้ าประสงค์เพื่ อสร้างผู้ป ระกอบการอาหารรุ ่น ใหม่ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ผลิตอาหารแห่งอนาคต เช่น อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
ใหม่ 2) มาตรการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพืน้ ฐานที่จาํ เป็ นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใน
รู ป แบบของการวิจัย และพัฒ นาแบบครบวงจร 3) มาตรการสร้างโอกาสทางธุ รกิ จ (New Marketing
Platform) มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม ให้ไทยได้เข้าสู่
ตลาดโลก 4) มาตรการสร้างปั จจัยพืน้ ฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling) มีเป้าประสงค์เพื่อ
สร้างปั จจัยเอือ้ สู่การพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารของไทยและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิ จที่จะช่วย
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สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เช่น ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
การสร้างระบบมาตรฐานเพื่อรองรับการพิสจู น์สารสกัดจากสมุนไพรไทย เป็ นต้น
นอกจากนีใ้ นปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เสนอวิสัยทัศน์เชิ งนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศไทย “ไทยแลนด์
4.0”ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติเพื่ อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรตที่ 21 กลุ่มอาหาร
และเกษตรเป็ นกลุ่มที่ถูกขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม โดยการวิจยั พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีให้เกิดผล
จริงเป็ นอุตสาหกรรมมูลค่าสูง โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะ (AI) รวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอล
เข้ามาเกี่ยวข้อง
จากแนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ตอ้ ง
อาศัย เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมเป็ น กลจัก รในการขับ เคลื่ อ นที่ ก ล่ าวมาข้างต้น การพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารยังคงต้องอาศัยงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จจุบันประเทศไทยและประเทศที่พฒ
ั นาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ซึ่งถือได้
ว่าเป็ นทัง้ โอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศได้เช่นกัน โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึน้ ในการ
ขยายตลาดสินค้าเพื่ อสุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ สินค้าและบริการจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแพทย์พืน้ บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผูส้ งู อายุ จึงนับเป็ นโอกาสใน
การพัฒนาอาหารสุขภาพ ผลิตภัณ ฑ์ภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นของไทยโดยนํามาสร้างมูลค่าเพิ่ ม ซึ่งอาจเป็ น
สินทรัพย์ทางปั ญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้ ส่วนภัยที่ คกุ คามก็จะหมายถึงประชากร
กลุ่มที่จะเป็ นแรงงานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติกาํ ลังลดลง จนทําให้เกิดปั ญหาขาดแคลน
แรงงาน สร้างปั ญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตข้ามประเทศ ซึ่งปั จจุบนั ก่อผลกระทบต่อปั ญหาทาง
สาธารณสุขที่ เนื่ องมาจากการระบาดของเชื อ้ CIVID 19 ทําให้หลายๆอุตสาหกรรมต้องปรับตัวมี การ
นําเอาระบบ Autonomous Technology & Robotics มาช่วยทดแทนแรงงานในการผลิตให้มากขึน้
สํา หรับ ทางด้านนโยบายการค้าระหว่ า งประเทศนั้ น ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้เข้าร่ว มใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อไม่นานมานีใ้ นปี พ.ศ. 2020 ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมกับ Regional
Comprehensive Economic Partnership หรื อ RCEP 2020 เป็ นความตกลงหุ้น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ
ระดับ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ รวมกันกว่า 15 ประเทศ ได้แก่ 10 ประเทศจากสมาคมประชาชาติ แห่ ง
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ หรื อ "อาเซี ย น" (ASEAN), ออสเตรเลีย , นิ วซี แลนด์ รวมถึ ง จี น , ญี่ ปุ่ น และ
เกาหลีใต้ จึงเรียกได้ว่า RCEP คือ ข้อตกลงการค้าที่มีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในโลก ครอบคลุมประชากรกว่า
2,200 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) รวมกันมากถึง 26.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 793 ล้านล้านบาท นโยบายเหล่านีท้ าํ ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ
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ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการ รวมทัง้ คนในระหว่างประเทศที่ทาํ ให้มีความคล่องตัว
มากขึน้ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนีย้ ังทําให้แต่ละประเทศในกลุ่มซึ่ง
นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่ ตอบสนองเฉพาะต่อพลเมืองในประเทศแล้ว ยังขยาย
โอกาสสู่การตอบสนองต่อกลุม่ ประเทศในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึน้ ไปถึงระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิ ฟิ ก และรวมถึงนานาประเทศที่ ท ําการค้าร่วม ซึ่งการพัฒ นานี ้จ าํ เป็ น ต้องอาศัย นัก วิช าการและ
นักวิจยั ที่มีความรูค้ วามสามารถ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ด้านวิศวกรรมอาหาร ที่กา้ วทันต่อสังคม
และวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดนในขณะนีไ้ ด้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึน้ อย่างเป็ นพลวัตที่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป็ นกลจั ก รในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศรวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิ จ เที่ เกี่ ยวข้อง ทําให้การพัฒ นาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารมีรายวิชาที่ส่งเสริมการพัฒนาให้นิสิตมีความรู ด้ า้ นสมบัติ
ทางกายภาพของอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร เครื่องจักรกลการผลิตและการควบคุม นวัตกรรมบรรจุ
ภัณ ฑ์อาหาร ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการระบบการผลิ ต การตรวจสอบ
คุณ ภาพแบบไม่ทาํ ลาย การใช้สถิ ติท่ี จาํ เป็ นสําหรับวิศ วกรรมอาหาร การบูรณาการศาสตร์วิศวกรรม
อาหารสู่ผู้ป ระกอบการธุร กิ จ รวมทั้งรายวิช าที่ ให้นิ สิ ต แก้ปั ญ หาโจทย์วิจัย เชิ งวิศ วกรรมอาหาร ซึ่ ง
ครอบคลุมการพัฒนาทักษะความรู ้ ความเชี่ยวชาญทัง้ ทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านสังคม คุณธรรมจริยธรรม การบูรณาการศาสตร์ท่ีสาํ คัญต่อการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหารและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ต ้อ งอาศัย งานวิ จั ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นมหาวิท ยาลัยวิจัย มุ่งเน้นผลิตผลทางด้านวิจัย นวัตกรรม
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อการพัฒ นาอย่างยั่งยืนบนพืน้ ฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินและเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หลักสูตรนีจ้ ึงตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ค้ วามสามารถเชิงวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาโจทย์ทางด้านอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื น้ ฐานของ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ทีเ่ ปิ ดสอนโดย คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตร ทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
ผลิตบัณ ฑิ ตที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และความสามารถเชิ งวิจัย ด้านวิศวกรรมอาหาร มี
คุณธรรม จริยธรรมในการวิจยั และประกอบวิชาชีพ และสามารถนําความรู ท้ างวิศวกรรมอาหารไปบูรณา
การร่วมกับศาสตร์อ่ืน ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหาร เพื่ อเพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
1.2. ความสําคัญ
เนื่องจากความพร้อมด้านวัตถุดิบอาหารและแรงงานที่มีทกั ษะ ทําให้อตุ สาหกรรมอาหารเป็ น
กลจักรขับเคลื่อนที่มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กาํ ลังเผชิญความท้าทายใน
เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงและการแข่ งขั น ที่ รุน แรง ผู้ป ระกอบการอุต สาหกรรมจําเป็ น ต้อ งนํางานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัต กรรมเข้ามาช่ วยเพื่ อเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน อย่ างไร้พ รมแดน เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและปรับปรุ งคุณภาพของสินค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยเหตุนีท้ าํ ให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมอาหาร ซึ่งเป็ น ผูม้ ีความรู ท้ ั้ง
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร การบริหารจัดการ และการบูรณาการศาสตร์ตา่ งๆเข้า
กันอย่างกลมกลืน
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมการอาหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํา แพงแสน และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสพลวัตโลกดังกล่าว และด้วยความ
พร้อมของทรัพยากรด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ จึงปรับปรุ งหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้กบั นิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมอาหารระดับปริญญาโท
1.3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถเชิงวิจยั ด้านวิศวกรรมอาหาร
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทกั ษะในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมอาหารโดยใช้กระบวนการวิจยั
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง

หลักฐาน/บ่งชี้

1. ปรับปรุ งหลักสูตรให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สป.อว.

- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

2. ปรับปรุ งวิธีการเรียน
การสอน

- ประเมินรายวิชา

- ประเมินรายวิชาอย่างน้อย 25 %
ต่อภาคการศึกษา

- ประเมินการสอนของ
อาจารย์

3. พัฒนาบุคลากร ให้มี
- สนับสนุนบุคลากร ให้
ประสบการณ์ การวิจยั
ทํางานด้านวิจยั และการ
บริการวิชาการแก่องค์กร
และการบริการวิชาการ
ภายนอก

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ความพึงพอใจของนิสิตต่อผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์
อย่างน้อย 3.5 คะแนน ใน 5
คะแนน
- ปริมาณงานวิจยั หรืองานบริการ
วิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี

4. พัฒนานิสิตให้มี

- มีรายวิชาในหลักสูตรที่
- ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตใน
ครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ด้านทักษะการแก้ปัญหาทางด้าน
ทักษะในการบูรณา
การแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมอาหารโดยใช้
การศาสตร์ตา่ งๆเพื่อ
วิศวกรรมอาหารโดยใช้
กระบวนการวิจยั มากกว่า 3.5
แก้ปัญหาทางด้าน
กระบวนการวิจยั
คะแนนใน 5 คะแนน
วิศวกรรมอาหารโดย
ใช้กระบวนการวิจยั
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
2) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
2.1) เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
2.2) เป็ นคนวิกลจริต
2.3) เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็ นโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
2.4) ถูกคัดชื่ออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินยั
3) ระเบียบปฏิบตั ิอ่นื ๆเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แผน ข
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
2) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
2.1) เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
2.2) เป็ นคนวิกลจริต
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2.3) เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็ นโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
2.4) ถูกคัดชื่ออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินยั
3) ระเบียบปฏิบตั ิอ่นื ๆเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตปริญญาโทแรกเข้ามีส่ิงอํานวยความสะดวกรอบด้าน มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตชอบความ
สะดวกสบาย และยึด ถื อ ในความคิ ด ของตัวเอง ทําให้ไม่ มี ส มาธิ ในการเรีย น และมี ค วามอดทนตํ่า
นอกจากนีห้ ลักสูตรยังเปิ ดกว้างให้กบั ผูเ้ รียนปริญญาโทที่ทาํ งานประจําควบคูก่ บั การเรียน ทําให้อาจจะมี
ปั ญหาในเรื่องการจัดสรรเวลาในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลักสูต รกําหนดให้นิสิ ตปริญ ญาโทเลือกเรียนวิช าทัก ษะการปฏิ บัติ ดา้ นวิศ วกรรมอาหาร
เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะด้านสังคมและอารมณ์ผ่านการทํางานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใน
ด้านการแก้ปัญหาในเรื่องเวลาการเรียน หลักสูตรได้เปิ ดช่องทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์เสริมการ
เรียนการสอนในรูปแบบปกติ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปี ที่
1
2
รวม
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ

2565
3
3
-

2566
3
3
6
-

ปี การศึกษา
2567
3
3
6
6

2568
3
3
6
6

2569
3
3
6
6

2566
2
2
4
-

ปี การศึกษา
2567
2
2
4
4

2568
2
2
4
4

2569
2
2
4
4

หลักสูตรแผน ข
ปี ที่
1
2
รวม
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ

2565
2
2
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
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หมวดเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย
ทุนวิจยั จากคณะ
ทุนวิจยั จากแหล่งทุนอื่น
รวมรายรับ

2.6.2

2565

ปี งบประมาณ
2566
2567

2568

2569

195,000

390,000

390,000

390,000

390,000

37,500

75,000

75,000

75,000

75,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

332,500

565,000

565,000

565,000

565,000

2568

2569

69,500
138,000
75,000
100,000
150,000
532,500
10
53,250

70,000
138,000
75,000
100,000
150,000
533,000
10
53,300

งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน

งบดําเนินการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ทุนการศึกษา
รวมรายจ่าย
จํานวนนิสิต
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนิสิต

2565
68,000
69,000
37,500
100,000
125,000
399,500
5
79,900

ปี งบประมาณ
2566
2567
68,500
138,000
75,000
100,000
150,000
531,500
10
53,150

69,000
138,000
75,000
100,000
150,000
532,000
10
53,200

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาของบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี ้
ข้อ 29 การเทียบโอนผลการเรียน
29.1 การเที ย บโอนผลการเรีย นกระทําได้โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ท่ี ป รึก ษาหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รบั อนุมตั ิจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียน ดังนี ้
19

มคอ. 2
(1) เป็ น รายวิ ช าหรื อกลุ่ม รายวิช าในหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาหรือ เที ย บเท่ าที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
(3) เป็ นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ตา่ กว่าระดับคะแนน B หรือแต้คะแนน
3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนน S
(4) การโอนหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิส ระจะกระทํามิ ได้ยกเว้น
นิสิตที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นทัง้ ในและต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับ
ถ่ายโอนหน่วยกิต
(5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยรวม
ของหลักสูตรที่โอน
อนึ่ง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่
จะเข้าศึกษา
(6) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา และลงทะเบียนเรียน
รายวิชาหรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียน
ในมหาวิทยาลัยอื่นทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการรับถ่ายโอนหน่วยกิต
29.2 การโอนหน่วยกิตในโครงการปริญญาร่วมสถาบัน
29.2.1 นิ สิ ตที่ ไปลงทะเบี ยนในมหาวิทยาลัย อื่ นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการความร่วมมือ ในการรับถ่ายโอนหน่วยกิตสามารถโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิ นร้อยละ 50 ของหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร หรือเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ฉบับที่ใช้บงั คับในปั จจุบนั
29.2.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการรับถ่ายโอนหน่วยกิต จะไม่สามารถโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อปรับพืน้ ฐาน
ทัง้ นี ้ ในขณะที่นิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวให้
ถื อว่าเป็ น นิสิตเต็มเวลาและยังคงสถานภาพนิสิตของมหาวิท ยาลัย โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษา
สถานภาพนิสิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระเบียบปฏิบตั ิอ่นื ๆ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
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13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอื่นได้ เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลัก หรื อ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาการศึก ษาค้น คว้าอิ ส ระ และหัวหน้าภาควิ ช าหรื อ
ประธานสาขาวิชา โดยต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้
(1) รายวิชาที่ หลักสูตรกําหนด มิได้เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานัน้
(2) รายวิ ช าต้องเป็ น ประโยชน์ต่ อ การศึก ษา หรือ การทําวิท ยานิ พ นธ์ห รือ การศึก ษา
ค้นคว้าอิสระ
13.2 ผลการศึกษาของรายวิช าที่ นิสิ ตลงทะเบี ยนเรียนข้ามสถาบันจะไม่นาํ มาคํานวณแต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสม
13.3 นิ สิ ต ต้องเป็ น ฝ่ ายรับผิ ดชอบค่าลงทะเบี ยนเรียนข้ามสถาบัน ตามอัตราที่ ส ถาบัน นั้น ๆ
กําหนด
กําหนดเวลา วิ ธี ก าร การชําระค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและการลงทะเบี ย นให้เป็ น ไปตาม
รายละเอียดที่บัณ ฑิ ตวิทยาลัย กําหนดในแต่ละภาคการศึกษา และระเบี ยบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 แผน ก แบบ ก 2
3.1.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
4 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
3.1.1.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
02212597
สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
4 หน่วยกิต
02212531** เทคโนโลยีกระบวนการอาหาร

1,1

3(3-0-6)
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(Food Processing Technology)
02212591
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
(Research Methods in Food Engineering)
- วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต

1(1-0-2)

ให้นิ สิ ต เลื อกเรีย นรายวิช าต่ างๆ ที่ มีรหัส 500 ในสาขาวิ ช าวิศ วกรรมอาหาร
อย่ างน้อ ย 6 หน่ วยกิ ต และเลื อ กเรีย นรายวิช ารหัส 500 ในสาขาวิช าวิศ วกรรมอาหารหรือ
สาขาวิช าอื่นที่ เกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัง้ นีใ้ ห้อยู่ในดุลยพิ นิจของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี ้
02212511* หลักวิศวกรรมอาหารสําหรับกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
Principles of Food Engineering for Food Processing
02212513
สมบัติทางวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Rheological Properties of Food Materials and Products)
02212525** การออกแบบกลไกสําหรับเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Mechanism for Food Machine)
02212533* นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Innovative Food Packaging)
02212541
แคด/แคม/แค สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(CAD/CAM/CAE for Product Design)
02212542** การควบคุมกระบวนการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Applied Process Control in Food Industry)
02212543** สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้สาํ หรับการตรวจสอบคุณภาพ
3(3-0-6)
(Near Infrared Spectroscopy for Quality Determination)
02212561
ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Safety Systems in Food Industry)
02212562** การจัดการระบบการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Food Manufacturing System Management)
* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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02212563*

บูรณาการศาสตร์วิศวกรรมอาหารสูผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจ
(Integrating Food Engineering to Business
Entrepreneurs)
02212572** สถิตปิ ระยุกต์สาํ หรับวิศวกรรมอาหาร
(Statistical Applications for Food Engineering)
02212592*
ทักษะการปฏิบตั ิดา้ นวิศวกรรมอาหาร
(Practical skills in Food Engineering)
02212596
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
(Selected Topics in Food Engineering)
02212598
ปั ญหาพิเศษ
(Special Problem)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
02212599** วิทยานิพนธ์
(Thesis)
3.1.2 แผน ข
3.1.2.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
4 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3.1.2.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
02212597
สัมมนา
(Seminar)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(0-9-5)
1-3
1-3

1-15

1,1

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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- วิชาเอกบังคับ
4
02212531** เทคโนโลยีกระบวนการอาหาร
(Food Processing Technology)
02212591
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
(Research Methods in Food Engineering)
- วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
24

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
หน่วยกิต

ให้นิสิ ตเลื อกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่ มีรหัส 500 ในสาขาวิช าวิศวกรรมอาหาร
อย่ างน้อย 6 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรียนรายวิช ารหัส 500 ในสาขาวิช าวิศวกรรมอาหารหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัง้ นีใ้ ห้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี ้
02212511* หลักวิศวกรรมอาหารสําหรับกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
Principles of Food Engineering for Food Processing
02212513
สมบัติทางวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Rheological Properties of Food Materials and Products)
02212525** การออกแบบกลไกสําหรับเครื่องจักรกลอาหาร
3(3-0-6)
(Design of Mechanism for Food Machine)
02212533* นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Innovative Food Packaging)
02212541
แคด/แคม/แค สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(CAD/CAM/CAE for Product Design)
02212542** การควบคุมกระบวนการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Applied Process Control in Food Industry)
02212543** สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้สาํ หรับการตรวจสอบคุณภาพ 3(3-0-6)
(Near Infrared Spectroscopy for Quality Determination)

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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02212561

ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
(Safety Systems in Food Industry)
02212562** การจัดการระบบการผลิตอาหาร
(Food Manufacturing System Management)
02212563* บูรณาการศาสตร์วิศวกรรมอาหารสูผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจ
(Integrating Food Engineering to Business
Entrepreneurs)
02212572** สถิตปิ ระยุกต์สาํ หรับวิศวกรรมอาหาร
(Statistical Applications for Food Engineering)
02212592* ทักษะการปฏิบตั ิดา้ นวิศวกรรมอาหาร
(Practical skills in Food Engineering)
02212596
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
(Selected Topics in Food Engineering)
02212598
ปั ญหาพิเศษ
(Special Problem)
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
02212595* การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

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

3(3-0-6)
3(0-9-5)
1-3
1-3

3,3

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี ้
เลขลําดับที่ 1-2 (02) หมายถึง
วิทยาเขตกําแพงแสน
เลขลําดับที่ 3-5 (212) หมายถึง
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง
ระดับชัน้ ปี
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังนี ้
1
หมายถึง
กลุม่ วิชาพืน้ ฐานหลักสูตร
2
หมายถึง
กลุม่ วิชาการออกแบบ
3
หมายถึง
กลุม่ วิชากระบวนการ
4
หมายถึง
กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์และระบบการควบคุม
อัตโนมัติ
6
หมายถึง
กลุม่ วิชาการจัดการ การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต
7
หมายถึง
กลุม่ วิชาการวิเคราะห์
9
หมายถึง
กลุม่ วิชาการฝึ กปฏิบตั ิ วิจยั การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา
ปั ญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง
ลําดับวิชาในแต่ละกลุม่

26
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3.1.3 แผนการศึกษา
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212531 เทคโนโลยีกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
02212591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2)
วิชาเอกเลือก
9( - - )
รวม
13( - - )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212597 สัมมนา
1
.
02212599 วิทยานิพนธ์
3
.
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
10( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212597 สัมมนา
1
.
02212599 วิทยานิพนธ์
6
.
รวม
7
.
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212599 วิทยานิพนธ์
6
.
รวม
6
.
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3.1.3.2 แผน ข
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212531 เทคโนโลยีกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
02212591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2)
วิชาเอกเลือก
9( - - )
รวม
13( - - )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212597 สัมมนา
1
.
วิชาเอกเลือก
12( - - )
รวม
13( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212597 สัมมนา
1
.
02212595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
.
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
7( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย – ช.ม.ปฏิบัตกิ าร – ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02212595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
.
รวม
3
.
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
02212511*

หลักวิศวกรรมอาหารสําหรับกระบวนการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Principles of Food Engineering for Food Processing)
แนวคิดทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสาร กฎข้อที่ หนึ่งและข้อที่สองของอุณ
หพลศาสตร์ ความแตกต่างของอุณ หภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อน สมการการ
ถ่ายเทความร้อน และวิธีแก้ปัญหาในสภาวะคงที่และไม่คงที่ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก ภาพวาดสามมิ ติ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่ อการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและอาหาร การเขียนแบบสั่งงานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
Concepts of thermodynamics; properties of substance. First and
second laws of thermodynamics. Temperature differences and rate of heat
transfer. Heat transfer equations and problem solving in steady and unsteady
state. Heat exchanger. Orthographic projection. Pictorial drawings. Use of
computer for design of mechanical and food engineering. Working drawing
and tolerance criteria.

0212513

สมบัติทางวิทยากระแสของวัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Rheological Properties of Food Materials and Products)
วิทยากระแสของของแข็งและของเหลว สมบัติดา้ นความเหนียวยื ดหยุ่นของ
วัสดุและผลิตภัณฑ์อาหาร และการประยุกต์สมบัติทางวิทยากระแสในกระบวนการแปร
รู ปอาหาร
Solid and fluid rheology. Viscoelastic properties of food materials and
products. Application of rheological properties to food processing.

02212525**

การออกแบบกลไกสําหรับเครื่องจักรกลอาหาร
(Design of Mechanism for Food Machine)

3(3-0-6)

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
29

มคอ. 2
การออกแบบกลไกสําหรับเครื่องจักรกล มิติของกลไก การออกแบบกลไกตาม
หลักสุขลักษณะที่ดขี องการผลิตอาหาร
และความเหมาะสมทางกายศาสตร์ในการ
ทํางาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคและป้องกัน
การปนเปื ้อนของอาหาร กระบวนการออกแบบเครื่องจักร การจัดการและซ่อมบํารุง
กลไกและเครื่องจักรกลอาหาร
Design of mechanism for machine. Mechanism dimension. Mechanism
design based on good manufacturing practice for food and ergonomics.
Regulation related to food production for consumer safety and preventing
contamination in food. Process of machine design. Management and
maintenance of mechanism and food machine.
02212531**

เทคโนโลยีกระบวนการอาหาร
3(3-0-6)
(Food Processing Technology)
หลักการของปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล การประยุกต์
เทคโนโลยีในกระบวนการอาหารร่วมกับการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล การ
สกัดด้วยตัวทําละลายและตัวทําละลายกึ่งวิกฤต การสกัดด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด
การทอดสุญญากาศ ความร้อนโอห์มมิก ไมโครเวฟ ฟิ ล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ
Principles of momentum, heat and mass transport phenomena.
Application of food processing technologies coupled with momentum, heat,
and mass and transfer. Solvent and subcritical solvent extraction. Supercritical
fluid extraction. Vacuum frying. Ohmic heating. Microwave. Biopolymer film.

02212533*

นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Innovative Food Packaging)
หน้าที่ของบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุท่ีใช้ทาํ และชนิดของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารชนิดใหม่
บรรจุภณ
ั ฑ์แอคทิฟและบรรจุภณ
ั ฑ์อินเทลิเจนต์ ปั จจัยที่มีผลต่อการออกแบบการบรรจุ
แนวโน้มของนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ในอนาคต

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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Packaging functions. Materials and types of novel food packaging
materials. Active and intelligent packaging. Factors affecting packaging
design. The future trend of food packaging.
02212541

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

3(3-0-6)

แนวคิดการสร้างแบบจําลอง 3 มิติ เทคนิคการสร้างแบบจําลองเรขาคณิต การ
ออกแบบด้วยพืน้ ผิวและการวิเคราะห์การออกแบบ การออกแบบกลไกและการแสดง
วัตถุในสามมิติแบบเคลื่อนไหวได้ แนวคิดคอมพิ วเตอร์ช่วยในการผลิตการเชื่อมโยง
ระหว่ า งการออกแบบและการผลิ ต การสร้า งและการตรวจสอบโปรแกรมเอ็ น ซี
มาตรฐานและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแคด/แคม แนวคิดการสร้างต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
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(3-0-6)
(Applied Process Control in Food Industry)
การควบคุ ม กระบวนการและส่ วนประกอบ การจําลองระบบควบคุม และ
ผลตอบสนอง เครื่องควบคุมและอุปกรณ์การวัดในอุตสาหกรรม การโปรแกรมเครื่อง
ควบคุม ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเชื่อมโยงและการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศกึ ษา
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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Process control and its components. Simulation of control system and
its response. Controller and measurement instruments in industry.
Programming controller. Software supporting communication and control with
computer. Case studies applied in food industry.
02212543**

02212561

สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้สาํ หรับการตรวจสอบคุณภาพ
3(3-0-6)
(Near Infrared Spectroscopy for Quality Determination)
ทฤษฎีสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ อันตรกริยาของการแผ่รงั สีกบั สสาร หลัก
มูลของเครื่องสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ ปั จจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์และเทคนิค
การปรับแต่งข้อมูล
การพัฒนาแบบจําลองเทียบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ การสร้างระบบสําหรับการวิเคราะห์ประจําวัน การประยุกต์สเปก
โทรสโกปี อินฟราเรดใกล้ทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
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. Establishment of system for routine
analysis. Application of near infrared spectroscopy in agricultural and food
industry.
ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Safety Systems in Food Industry)
ระบบบริ ห ารคุณ ภาพและความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมอาหาร หลัก การ
ปฏิ บัติ ท่ี ดี ใ นการผลิ ต อาหาร การออกแบบเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ท่ี ถู ก สุ ข ลัก ษณะ
หลักการของความปลอดภัย กฎหมายและข้อกําหนดความปลอดภัย การป้องกัน การ
วิเคราะห์และการควบคุมการสูญเสียในวิศวกรรมอาหาร การบ่งชีถ้ ึงอันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์อนั ตรายที่จดุ ควบคุมวิกฤต และการจัดทําแผน

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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Quality and safety management system in food industries. Good
manufacturing practice in food processing. Hygienic design of machine and
equipment. 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.
02212562**

การจัดการระบบการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
(Food Manufacturing System Management)
ระบบการผลิต เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการระบบการผลิต ระบบจัดการ
คุณ ภาพ การจัด การโซ่ อุป ทาน หั วข้อ พิ เศษและกรณี ศึ ก ษาของการใช้เทคนิ ค ด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการกับการจัดการระบบการผลิตอาหาร
Manufacturing systems. Tools and techniques in manufacturing
system management. Quality management system. Supply chain
management. Special topics and case studies of applied industrial
engineering techniques in food manufacturing system management.

02212563*

บูรณาการศาสตร์วิศวกรรมอาหารสูผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
(Integrating Food Engineering to Business Entrepreneurs)
แนวคิดวิศวกรรมอาหารสูผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเลือกใช้เทคโนโลยีการแปรรู ปและเครื่องจักรในโรงงานผลิต การประเมินคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารและธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดและประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผ้ ่านผูม้ ี
ประสบการณ์ดา้ นธุรกิจอาหาร
Food engineering concept to entrepreneur. Product development
concept. Selection of processing technology and machinery in manufacturing
plant. Food quality and safety assessment. Agricultural and food standards.
Laws related to food and business. Market analysis and public relations.
Learning through experienced food business runners.

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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02212572**

สถิตปิ ระยุกต์สาํ หรับวิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Statistical Applications for Food Engineering)
การวิเคราะห์การถดถอย การเลือกแบบจําลอง ตัวแปรชีบ้ ง่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การออกแบบการทดลองโดยเลือกจากกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับการแปรรู ป การ
ประยุกต์โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การสร้างแบบจําลองทางสถิติ
สําหรับกรณีศกึ ษาในอุตสาหกรรมอาหาร
Regression analysis. Model selection. Indicator variables. Analysis of
variance. Design of experiment selected from case studies involving with food
processing. Software application for statistical models from case studies in
food industry.

02212591

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมอาหาร
1(1-0-2)
(Research Methods in Food Engineering)
หลักการและระเบี ยบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร การสืบค้นสารสนเทศ การ
ตีความเอกสารสิทธิบตั รนานาชาติ การวางแผนการวิจยั การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
การวิ เคราะห์ข ้อ มูล เทคนิ ค การนําเสนอข้อ มูล การเขี ย นรายงายวิจัย การประเมิ น
ผลการวิจยั ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร
Research principles and methodology in food engineering. Information
retrieval. Interpretation of international patent documents. Research planning.
Project proposals writing. Data analysis. Presentation techniques. Reports
writing. Evaluation in food engineering related topics.

02212592*

ทักษะการปฏิบตั ิดา้ นวิศวกรรมอาหาร
(Practical Skills in Food Engineering)

3(0-9-5)

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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ทักษะการปฏิ บัติดา้ นวิศวกรรมอาหาร โจทย์ปัญ หาของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลของอุตสาหกรรมอาหาร การแก้ปัญ หาในโรงงาน
อุต สาหกรรมอาหาร การศึก ษาความเป็ น ไปได้แ ละการวิ เคราะห์ค วามคุ้ม ทุ น ของ
โครงการ
Food engineering practice skills. Problems of food industry. Data
collection and analysis of food industry. Problems solving in food industry.
Feasibility study and cost-effectiveness analysis of the project.
01222595*

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท และเรียบเรียง
เขียนเป็ นรายงาน
Independent study on interesting topic at the master’s degree level
and compile into a written report.

02212596

เรื่องเฉพาะทางในวิศวกรรมอาหาร
1-3
(Selected Topics in Food Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอาหารในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่
ละภาคการศึกษา
Selected topics in food engineering at the master’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

02212597

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจในวิศวกรรมอาหารในระดับปริญญา
โท
Presentation and discussion on current interesting topics in food
engineering at the master’s degree level.

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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02212598

ปั ญหาพิเศษ
1-3
(Special Problem)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมอาหารขัน้ ปริญญาโท แล้วเรียบเรียงเขียนเป็ น
รายงาน
Study and research in food engineering at the master’s degree level
and compile into a written report.

02212599**

วิทยานิพนธ์
1-15
(Thesis)
วิจยั ในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

* รายวิชาเปิ ดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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3.2 ชือ่ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1

2

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการศึกษา
นายกฤษณันท์ มะลิทอง
อาจารย์
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2544
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

นายกอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กลุ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี 2550
วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี 2554

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปั จจุบัน

งานวิจัย
1. เครือ่ งควบคุมความเข็มข้นคลอรีนสําหรับ
กระบวนการล้างผักที่อาศัยหลักการให้ความร้อน
แบบโอห์มมิก, 2561.
2. เครือ่ งผนึกถุงพลาสติกบรรจุผกั สดในสุญญกา
ศโดยใช้แรงดันนํา้ , 2561.
3. เครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณแป้งภายในหัวมัน
สําปะหลังสดแบบไม่ทาํ ลายโดยใช้เทคนิค
Visible และ Near-infrared spectroscopy,
2562.
4. Establishment of an accurate starch content
analysis system for fresh cassava roots
using short-wavelength near infrared
spectroscopy, 2563.
5. Rapid starch evaluation in fresh cassava
root using a developed portable visible and
near-infrared spectrometer, 2563.
งานวิจัย
1. เครือ่ งควบคุมความเข็มข้นคลอรีนสําหรับ
กระบวนการล้างผักที่อาศัยหลักการให้ความร้อน
แบบโอห์มมิก, 2561.
2. Antimicrobial activity of edible electrospun
chitosan/cellulose acetate/gelatin hybrid
nanofiber mats incorporating eugenol, 2561
3. Effects of ohmic pasteurization of coconut
water on polyphenol oxidase and
peroxidase inactivation and pink
discoloration prevention, 2564

02212541
02212542
02212596
02212598
02212599

02212596
02212598
02212599
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หลักสูตร
ปรับปรุ ง
02212541
02212542
02212595
02212596
02212598
02212599

02212531
02212595
02212596
02212598
02212599

มคอ. 2
ลําดับ
ที่

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการศึกษา
นายเชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530
M.Eng. (Post-harvest Technology)
Asian Institute of Technology, 2534
D.Eng. (Post-Harvest and Food
Process Engineering)
Asian Institute of Technology, 2544

4

นางสาวมนต์ทิพย์ ชํ่าชอง*
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
M.S. (Post-harvest Technology)
Asian Institute of Technology, 2532
Ph.D. (Agricultural and Biological
Engineering)
Cornell University, USA, 2539

5

นายรณฤทธิ์ ฤทธิรณ
รองศาสตราจารย์
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
Ph.D. (Bioresource Engineering)
Tsukuba University, Japan, 2548

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปั จจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
02212531
02212525
02212595
02212596
02212598
02212599

งานวิจัย
1. ผลของเวลาในการนึง่ ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ
จากแป้งมันสําปะหลัง, 2561
2. Effect of Soaking Conditions on Properties of
Khao Dawk Mali 105, 2562
3. Effect of microwave-assisted vacuum frying
on the quality of banana chips, 2563

02212525
02212596
02212598
02212599

งานวิจัย
1. ผลของกระบวนการลดความชืน้ ของเยื่อหุม้ เมล็ด
ฟั กข้าวและน้ามันต่อคุณภาพน้ามันฟั กข้าว
ระหว่างการเก็บรักษา, 2561
2. ความเป็ นไปได้ในการใช้เทคนิคถ่ายภาพเชิง
สเปกตรัมในการประเมินค่าความหืนของข้าวสาร
, 2563
3. ผลของกระบวนการแยกส่วนกรดไขมันที่มีตอ่
คุณภาพของนํา้ มันมะพร้าวสกัดเย็นสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เวชสําอาง, 2563
4. Effect of storage conditions on rancidity
and antioxidant activity of gac oil
compared with healthy oils, 2564
งานวิจัย
1. Rapid detection of infrared inactive sodium
chloride content in frozen tuna fish for
determining commercial value using short
wavelengths, 2562
2. Preliminary Study on the Determination of
ppm-Level Concentration of Histamine in
Tuna Fish Using a Dry Extract System for
Infrared Coupled with Near-Infrared

02212561
02212571
02212596
02212598
02212599

02212511
02212561
02212595
02212596
02212598
02212599

02212543
02212596
02212598
02212599

02212543
02212595
02212596
02212598
02212599
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปั จจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุ ง

02212572
02212596
02212598
02212599

02212531
02212572
02212595
02212596
02212598
02212599

Spectroscopy, 2562
3. Determination of Adenosine and
Cordycepin Concentrations in Cordyceps
militaris Fruiting Bodies Using NearInfrared Spectroscopy, 2563
4. Establishment of an Accurate Starch
Content Analysis System for Fresh Cassava
Roots Using Short-Wavelength Near
Infrared Spectroscopy, 2563
5. Rapid Starch Evaluation in Fresh Cassava
Root Using a Developed Portable Visible
and Near-Infrared Spectrometer, 2563
6

นางสาวรังสินี โสธรวิทย์
ศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
Ph.D. (Biological and Agricultural
Engineering)
University of California at Davis, USA,
2544

งานวิจัย
1. Development and characterization of
porcine plasma protein-chitosan blended
films, 2562
2. Lime peel pectin integrated with coconut
water and lime peel extract as a new
bioactive film sachet to retard soybean
oil oxidation, 2562
3. Antioxidant and antibacterial activities of
cassava starch and whey protein blend
films containing rambutan peel extract
and cinnamon oil for active packaging,
2563
4. Characterization of bioactive film from
pectin incorporated with gammaaminobutyric acid, 2563
5. Characterization of food application and
quality of porcine plasma protein–based
films incorporated with chitosan or
encapsulated turmeric oil, 2563
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ลําดับ
ที่

7

8

9

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการศึกษา
งานวิจัย
นางสาววงศ์ผกา วงศ์รตั น์*
1. เครือ่ งตนแบบสําหรับหั่นผักซอยละเอียดแบบมือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
, 2561
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
2. ผลของการเตรียมขั้นตนดวยความดันสุญญากาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
ตอการออสโมติกดีไฮเดรชั่นของมะกรูด, 2562
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
3. Biomass Supply Chain Framework for a
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
Decision Management of Biomass Power
Ph.D. (Chemical Engineering)
Plant: A Case Study in Suphan Buri
University of Waterloo, Canada,
Province, 2561
2552
4. Mathematical Programming Model of
Biomass-to-Electricity Generation: A Case
Study in Suphan Buri Province, 2561
งานวิจัย
นางสาวสุกญ
ั ญา วิชชุกิจ
1. Unstructured numerical intensity scales :
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
Models, protocols and errors, 2564
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
2. Physico-chemical and rheological
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
properties of plain yogurt made from
M.S. (Engineering)
goat’s milk during refrigerated storage,
University of California at Davis, USA,
2563
2543
3. Physico-chemical properties of Guava
Ph.D. (Biological and Agricultural
fruits from organic and conventional
Engineering)
cultivation systems, 2563
University of California at Davis, USA,
2547
งานวิจัย
นางสาวอังคณา อ.สุวรรณ*
อาจารย์
1. Active Banana Flour Nanocomposite Films
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) เกียรตินิยม
Incorporated with Garlic Essential Oil as
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
Multifunctional Packaging Material for
วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร)
Food Application, 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559
2. Reinforcement of Beeswax and
Montmorillonite on the Water barrier and

ภาระงานสอน
ปั จจุบัน
02212521
02212531
02212532
02212542
02212571
02212574
02212596
02212598
02212599

02212512
02212513
02212591
02212596
02212597
02212598
02212599

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
02212531
02212542
02212562
02212595
02212596
02212598
02212599

02212513
02212563
02212591
02212595
02212596
02212597
02212598
02212599

02212533
02212592
02212595
02212596
02212598
02212599

Mechanical Properties off Banana Flour
Bio-composite Films, 2561
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปั จจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุ ง

3. Novel LDPERiboflavin Composite Film with Dual Func
tion of Broad-Spectrum Light Barrier and
Antimicrobial Activity, 2562
* อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการศึกษา
งานวิจัย
นายอมรเดช พุทธิพิพฒ
ั น์ขจร
1. การหาปริมาณเนื้อยางแหงของยางกอนถวย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดวยวิธีเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป, 2561
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) เกียรตินิยม
2. การพัฒนาอุปกรณแบบพกพาเพื่อหาปริมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
ความชื้นของยางพาราแผนดิบดวยวิธีเนียร
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
อินฟราเรดสเปกโทรสโกป, 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
3. Development of calibration models for
rapid determination of moisture
content in rubber sheets using portable
near-infrared spectrometers, 2563

ภาระงานสอน
ปั จจุบัน
02212542
02212596
02212598

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ไม่มี
4 . องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
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หลักสูตร
ปรับปรุ ง
02212511
02212596
02212598
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5 . ข้อกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การศึก ษาค้นคว้าอิ ส ระหรื อ การทําวิ ท ยานิ พ นธ์ส าขาวิศ วกรรมอาหารอาจเป็ น การศึก ษา
ค้นคว้าอิสระหรืองานวิจัยที่ม่งุ เน้นการศึกษาเพื่อค้นพบองค์ความรู ใ้ หม่ หรือเป็ นการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หรือวิจัยประยุกต์เพื่อต่อยอดองค์ความรู เ้ ดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็ นการ
พัฒนาระดับขัน้ เทคโนโลยีให้สูงขึน้ หรือเป็ นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์และเป็ นที่ตอ้ งการ
ของประเทศทั้งในปั จจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างทักษะการบูรณาการศาตร์ ซึ่งหัวข้อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ์ในสาขาวิศวกรรมอาหารนีม้ ีความหลากหลาย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ สิตสามารถประมวลความรู ท้ างทฤษฏี เพื่อวิเคราะห์ปัญ หา สามารถเลือกระเบี ยบวิธีและ
วางแผนการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการวิจยั ที่เหมาะสม ดําเนินการค้นคว้าอิสระหรือวิจยั อย่างเป็ นระบบ
มีทกั ษะเชิงปฏิบตั ิการในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขนั้ สูง รู จ้ กั วิธีประสานงานเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หรือวิจยั และสามารถถ่ายทอดผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิจยั ด้วยวิธีการต่างๆ
5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหน่วยกิต
1) แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2) แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับภาควิชา โดยมีสาระในการแนะนําอาจารย์และงานวิจยั ที่สนใจ
เพื่อเป็ นข้อมูลให้นิสิตเลือกหัวข้อวิจยั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงกฎเกณฑ์ ขัน้ ตอน
ที่เกี่ยวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ให้นิสิตทราบ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 แผน ก แบบ ก 2
1) อาจารย์ประจําหลักสูตร จะประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนและงานวิจยั
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้
2) มีการสอบประมวลความรู โ้ ดยการสอบปากเปล่า และนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพื่ อประเมิ น ความพร้อมและศักยภาพของนิสิตในการทําวิจัยหัวข้อวิท ยานิ พนธ์
โดยให้นิ สิ ต เลื อ กสอบสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยความ
เห็ น ชอบของอาจารย์ท่ี ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลัก หัวหน้าภาควิ ช าหรือ ประธาน
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5.6.2

สาขาวิชา และได้รบั อนุมตั ิจากคณบดีบัณ ฑิ ตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสอบ
เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) มีการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายเมื่ อทําการวิจัยเสร็จสิน้ แล้ว โดยมีคณะกรรมการ
สอบเป็ น ไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึก ษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และมี คุณ วุฒิ
คุ ณ สมบั ติ และผลงานทางวิ ช าการ ตามเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา
4) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ต ้อ งได้รับ การเผยแพร่ ต าม
ข้อบังคับมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผน ข
1) อาจารย์ประจําหลักสูตร จะประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนและการศึกษา
ค้นคว้าอิสระอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้
2) มี ก ารสอบประมวลความรู ้โดยการสอบปากเปล่ า และนํา เสนอร่ า งรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพของนิสิตในการศึกษา
ค้นคว้าหัวข้ออิสระ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได้รบั อนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีคณะกรรมการสอบเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) มีการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายเมื่ อทําการศึกษาค้นคว้าอิส ระเสร็จสิน้ แล้ว โดยมี
คณะกรรมการสอบเป็ น ไปตามข้อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มีคุณวุฒิคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
4) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รบั การเผยแพร่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความสามารถเชิงวิจยั ด้านวิศวกรรมอาหาร ใน
ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี ้
- การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
- กระบวนการผลิตและแปรรู ปอาหาร
- การผลิตและการประยุกต์ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ
- การออกแบบและประยุกต์เทคโนโลยีอินฟราเรด
ใกล้
- การพัฒนาและสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
- งานวิจยั ด้านอื่นๆในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมอาหาร
มีทกั ษะในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น การจัดการระบบการผลิตอาหาร ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ แนวคิดวิศวกรรมอาหารสู่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ มาใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมอาหารโดยใช้กระบวนการวิจยั

กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
จัดการเรียนรูจ้ ากรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์ซ่งึ ต้องมีการฝึ กทักษะ
ความสามารถในการวิจยั ด้านวิศวกรรมอาหารและ
ประเมินผลจากคุณภาพงานวิจยั และมีกรรมการ
ประเมินผ่านรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์

มีรายวิชาที่พฒ
ั นาทักษะการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมอาหารโดยมีการประเมินผลจากการสอบ
ในรายวิชาและความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มี ภาวะผู้นาํ ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยใช้ห ลักการ เหตุผ ลและ
ค่านิยมอันดีงาม
2) มี ค วามสามารถในการวิ นิ จ ฉั ย และจั ด การปั ญหาที่ ซั บ ซ้อ น ข้ อ โต้ แ ย้ ง และ
ข้อบกพร่องทางจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูส้ กึ ของผูอ้ ่ืน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝั งภาวะผูน้ าํ ริเริ่ม ส่งเสริม ด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยใช้หลักการ เหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปั ญหาที่ซบั ซ้อน
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มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่ืนและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยอาจารย์
ประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างแก่นิสิตและสอกแทรกเนือ้ หาในรายวิชาเรียน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารย์สงั เกตพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิต
2) ประเมินจากรายงานของนิสิตและงานวิจยั ที่ไม่มีการคัดลอกข้อมูลของผูอ้ ่นื
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการทฤษฎีและงานวิจยั
2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ และการประยุกต์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
การสอนมีทัง้ ทฤษฎี และปฏิบัติการ มีการเรียนรู จ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ หรือ รับฟั งบรรยายจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีการให้นิสิตค้นคว้าเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง เพื่อ
พัฒนาความรู ใ้ หม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ จัดทํารายงาน หรือนํามาบรรยายหน้าชัน้ ตลอดจน
การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอบกลางภาคและปลายภาค การนําเสนอหน้าชัน้ หรืองานที่มอบหมายให้ทาํ
2) การประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติหรือการสอบประมวลความรู ้ รายงาน และ
วิทยานิพนธ์
3) การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ขอ้ จํากัดของข้อมูล
2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู เ้ พื่อพัฒนาความคิดใหม่
3) สามารถวางแผนและทําโครงการวิจยั ค้นคว้าได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
มีการสอนที่เน้นให้นิสิตเรียนรู ด้ ว้ ยตัวเอง มีโจทย์หรือกรณีศึกษาให้นิสิตได้ฝึกวิเคราะห์
อภิ ป ราย และลงมื อ ปฏิ บั ติ ตลอดจนสนับ สนุน ให้มี ก ารเรีย นรู ้จ ากหัวข้อ ปั ญ หา (Problem based
learning)
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
1) ประเมินจากการบ้าน และรายงาน
2) ประเมินจากการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
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3) ประเมินจากวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย
2.4ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุ่มและสามารถร่วมมือกับ
ผูอ้ ่นื ในการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน ยุง่ ยาก
2) มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ มี ค วามมุ่งมั่น ในการพัฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี การ
ประเมินวางแผน และปรับปรุงตนเอง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีการสอนที่สามารถเป็ นผูน้ าํ ในการทํางานเป็ นกลุ่ม มีการทํางานที่ตอ้ งประสานงานกับ
ผูอ้ ่ืน เช่นการสัมภาษณ์ การเข้าร่วมอภิปราย หรือสัมมนา มีการทํากิจกรรมร่วมกับนิสิตต่างชัน้ ปี หรือ
ต่างภาควิชา และให้โอกาสนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับภาควิชา รวมทัง้ การสอดแทรกทักษะการสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์ในรายวิชาต่างๆ รวมทัง้ มีการประเมินแผนงานและปรับปรุงตนเอง
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมในการนําเสนองานกลุ่มหน้าชัน้
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมร่วม
2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถนําเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าตีพิมพ์ในรู ปแบบที่เป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสอนระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม การใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในการช่วยประมวลผลข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแพร่ผ ลงานวิจัยในรู ปแบบการเขี ยนรายงานหรือวิทยานิ พ นธ์ การนําเสนอผลงานปากเปล่ าหรือ
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โปสเตอร์ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปั ญหาพิเศษ
และสัมมนาเพื่อฝึ กฝนการนําเสนอผลงาน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคและเนือ้ หาในการนําเสนองานปากเปล่าหรือในรูปโปสเตอร์
2) ประเมินจากรายงานปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระและผลงาน
ตีพิมพ์ทางวิชาการ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
02212511
02212513
02212525
02212531
02212533
02212541
02212542
02212543
02212561
02212562
02212563

•
•

2

1

2

ο

•

ο

ο

•
•
•

ο
ο

ο

2. ความรู้

•
•

•
•
•

ο

ο

3. ทักษะ
ทางปั ญญา

1
•
•
•
•
•
•

2

3

ο

ο

•
•
•

ο

ο

ο

•

•
ο

•

•
•

•
•

•

2

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

•

•

ο

•
•

ο

•
ο

ο
ο
ο

•

•
•

ο

ο

•

ο

•
•

ο

ο

ο

ο

•

•

•

•

ο

•

•
•

ο

ο

ο

•

•

•

•

ο

ο

•

•

ο

•
•

ο

•

•
•

•

ο

ο

•

ο

•

ο

ο

02212572
02212591
02212592

•

•

•

ο

•

ο

ο

ο

•

02212595

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

ο

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

02212596
02212597
02212598
02212599

•
•
•

•
•
•

ο

•

•

ο

•
•

3

ο

•
•
•

ο

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื่อสาร และ การใช้
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
1

•

•
•

ο

4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

•

•

ο

•

•

•

•

•

•

ο

•
•
•
•

ο

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษาของบัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี ้
ข้อ 22 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
22.1 ระดับคะแนน ความหมาย และแต้มระดับคะแนนมีดงั นี ้
ระดับคะแนน

ความหมาย

แต้มคะแนน

A

ดีเยี่ยม (excellent)

4.0

B+

ดีมาก (very good)

3.5

B

ดี (good)

3.0

C+

ค่อนข้างดี (fairly good)

2.5

C

พอใช้ (fair)

2.0

D+

อ่อน (poor)

1.5

D

อ่อนมาก (very poor)

1.0

F

ตก (fail)

0.0

I

ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)

-

S

พอใจ (satisfactory)

-

U

ไม่พอใจ (unsatisfactory)

-

P

ผ่าน (passed)

-

N

ยังไม่ทราบระดับคะแนน

-

(grade not reported)
ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีท่ีนิสิตมีงานบางส่วนในวิชานัน้ ยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการวัดผลอย่างอื่น
ของวิชานัน้ ตลอดภาคการศึกษา และเป็ นที่พอใจของอาจารย์ผสู้ อน
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ระดับ คะแนน S และ U ใช้ส าหรับ รายวิช าที่ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรีย นประเภทไม่นั บ หน่ วยกิ ต (audit)
รวมถึ งรายวิช าการศึ กษาค้น คว้าอิ ส ระ และรายวิช าวิท ยานิ พ นธ์ ที่ นิ สิ ต ลงทะเบี ยนประเภทนับ หน่ วยกิ ต
(credit)
ระดับ คะแนน P ใช้สาหรับรายวิช าที่ไม่นาํ ค่าของหน่วยกิตมาคํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม การ
ฝึ กงานที่ไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มกี ารเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ระดับคะแนน N ใช้เฉพาะกรณีท่ียงั ไม่ได้รบั รายงานการประเมินผลการศึกษา
22.2 การแก้ไขระดับคะแนน I และ N จะต้องกระทาให้เสร็จ สิน้ ภายใน 30 วัน หลังวันส่งคะแนนวัน
สุดท้ายของภาคการศึกษานัน้ การผ่อนผันต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา และได้รบั
อนุมตั ิจากคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานัน้ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกินสิน้ ภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากไม่ปฏิบตั ิตามให้ถือว่า
นิสติ ผูน้ นั้ ได้ระดับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานัน้
22.3 การแก้ไขระดับคะแนนต้องมีเหตุผลความจําเป็ นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ผูร้ ับผิ ดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจําคณะเจ้าสังกัดรายวิชานั้น และ
ได้รบั อนุมตั จิ ากรองอธิการบดีท่ีได้รบั มอบหมายให้ดแู ลงานด้านวิชาการ
22.4 คะแนนสอบได้ สอบตก
22.4.1 นิสติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง และนิสิตปริญญาโทที่
เรียนวิช าระดับปริญ ญาตรี ถ้าได้ระดับคะแนน F ต้องเรียนซํา้ ส่วนวิชาที่ นับเป็ นวิช าระดับบัณ ฑิ ตศึกษาทุก
รายวิชา ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า C ถือว่าตํ่ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซํา้
22.4.2 นิสิตปริญญาเอก ถ้าได้แต้มระดับคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบนับหน่วย
กิตทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า C ถือว่าตํ่ากว่ามาตรฐานและต้องเรียนซํา้
22.5 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
22.5.1 การคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบี ย นเรีย น ทั้งรายวิ ชาที่ ส อบได้ และรายวิ ชาที่ ส อบตก โดยแยกวิช าระดับ ปริญ ญาตรีเป็ น ส่ วนหนึ่ ง
ต่างหาก
สําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสาขาในมหาวิทยาลัยจะนํามา
คํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ส่วนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นาํ มา
คํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
22.5.2 กรณี นิสิตสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนซํา้ และสอบได้แต่ยังไม่ทาํ ให้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.50 อาจเรียนรายวิชานัน้ ซํา้ อีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในระดับปริญญา
ตรี เพื่ อ ยกแต้ม คะแนนเฉลี่ย สะสมได้ ทั้งนี ้ โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ท่ี ป รึกษา หัวหน้าภาควิช าหรื อ
ประธานสาขาวิชา และได้รบั อนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
22.5.3 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีระดับคะแนนตัง้ แต่ B ขึน้ ไป ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน
ซํา้ เพื่อยกแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
22.5.4 นิ สิ ต ที่จ ะมี สิ ท ธิ์ได้รับ ประกาศนี ย บัตรบัณ ฑิ ต ปริญ ญาโท ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต
ชัน้ สูง และปริญญาเอก ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตา่ กว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้มคะแนน
หรือเทียบเท่า
ส่วนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีท่ีกาหนดให้เรียนเป็ นวิชา
พืน้ ฐาน ต้องไม่ต่าํ กว่า 2.50
22.5.5 มหาวิทยาลัยจะระงับ การออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใด ๆให้แก่นิ สิต
หากนิ สิ ต ค้างชําระหนี ้สิ น ภายในหรื อ ภายนอกที่ เกี่ ย วข้อ งกับ มหาวิท ยาลัย ถึงแม้จ ะได้มีก ารประกาศผล
การศึกษาไปแล้วก็ตาม
ระเบียบปฏิบตั ิอ่นื ๆเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม่สาํ เร็จการศึกษา
1) การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาจากนิสิต
2) อาจารย์ผสู้ อนประเมินนิสิตในระหว่างการเรียนการสอน
3) มีคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษา
4) การทวนสอบความเหมาะสมของการให้คะแนนกับข้อสอบและผลงาน โดยมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์และการรายงานผลรายวิชาอย่างน้อย 25 % ของทุกภาคการศึกษา
2.2การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
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การประเมินหลักสูตรโดยผูใ้ ช้บัณฑิ ต หรือศิษย์เก่าที่ ไปประกอบอาชีพแล้ว โดยประเมินจากผลการ
เรียนรู ้ 5 ด้าน และคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเป็ นคณะกรรมการทวนสอบ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี ้
แผน ก แบบ ก 2
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์แ ละสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้น สุ ด ท้าย โดยคณะกรรมการที่ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟั งได้
3) ผลงานวิทยานิ พนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รบั การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาํ เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
4) ระเบียบปฏิบตั ิอ่นื ๆ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แผน ข
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขี ยนหรือปากเปล่า
ในสาขาวิชานัน้ พร้อมทัง้ เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้ โดยเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟั งได้
3) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิ มพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ี มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
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นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว
4) ระเบียบปฏิบตั ิอ่นื ๆ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรให้รูจ้ กั มหาวิทยาลัยและคณะ ระบบการเรียนการสอน
และหลักสูตรที่เปิ ดสอน รวมทัง้ รายวิชาของหลักสูตร โดยมีอาจารย์พ่ีเลีย้ งเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําใน
การเตรียมการสอนและอื่นๆ
2) มีการให้คาํ แนะนําการเตรียมสื่อการสอน และเทคนิคการสอน
3) ชี แ้ จงให้ท ราบถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
4) แนะนําให้รูจ้ กั กับบุคลากรในคณะ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างภาควิชาและ
หน่วยงาน ตลอดจนการร่วมมือทํางานหรือกิจกรรมเป็ นกลุม่ ระดับคณะ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู แ้ ละพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการ
เรียน การสอน และการวัดผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่ ง เสริ ม ให้อ าจารย์ท ํา งานวิ จั ย โดยแจ้ง ถึ ง แหล่ ง ทุ น วิ จั ย และกําหนดการของการยื่ น เสนอ
โครงการวิจยั เพื่อขอเงินสนับสนุนวิจยั ให้ทราบ
2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการในองค์กรทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน ทําหน้าที่
1.1 ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน รวมทัง้ ทําการติดตามรวบรวมข้อมูล
และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็ นไปด้วยดี
1.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ
1.3 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากนิ สิตปี สุดท้าย บัณ ฑิ ต และผูใ้ ช้
บัณฑิต อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาปรับปรุ งหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.4 เมื่ อครบรอบ 5 ปี อาจารย์ผู้รบั ผิด ชอบหลักสูตรร่วมกับ อาจารย์ผู้ส อน เชิ ญ ผูท้ รงคุณ วุฒิ จ าก
ภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันวิพากษ์หลักสูตร จัดทําวิจยั สถาบันหรือรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 และทําการประเมินสรุ ปความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวม เพื่อปรับปรุ งหลักสูตรให้
ทันสมัยต่อไป
2. บัณฑิต
หลัก สูต รได้รบั การออกแบบเพื่ อ ให้ส ามารถผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มีคุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึกษาแห่ งชาติ ครอบคลุม ผลการเรียนรู ท้ ั้งในด้านคุณ ธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญ ญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้งพัฒ นาคุณ ลัก ษณะพิ เศษของนิ สิ ต ตามหลัก สูต ร และการกระจายความ
รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ในรายวิชาที่หลักสูตรเปิ ดสอนตามที่แสดงไว้ในหมวดที่ 4 การตรวจสอบทําโดย
2.1 การติดตามผลลัพธ์การเรียนรูข้ องบัณฑิตซึง่ อาจประเมินโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรเอง รวมทัง้
ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิ พนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้ อ ยได้ รับ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ท่ี มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
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วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาํ เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รบั การตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาํ เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3. นิสิต
3.1 มีกระบวนการการรับนิ สิตตามแผนการรับนิสิตและคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาตามหลักสูตร และ
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนิสิต การสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคณ
ุ สมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษา
3.2 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยหลักสูตรมีการปฐมนิเทศให้กบั นิสิตใหม่ เพื่อให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการศึกษา ภาควิชา คณาจารย์และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ บุคลากร สถานที่ และช่องทางใน
การรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างๆ มีนิสิตบัณฑิ ตรุ ่นพี่แนะนําการใช้ชี วิตในมหาวิทยาลัย การลงทะเบียน
เรียน รวมทัง้ แนะนําที่พกั และการเดินทางทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า นิสิตมี
ความพร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรได้อย่างราบรื่น
3.3 จัดให้มีการควบคุมดูแล ให้คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิต โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็ นผูด้ แู ลนิสิต
ซึ่งสามารถนัดหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาได้หลายช่องทาง เพื่อให้คาํ ปรึกษา นอกจากนีห้ ลักสูตรมีระบบติดตาม
ความก้าวหน้าของนิสิตโดยมีกรรมการประจําหลักสูตรเป็ นผูพ้ ิจารณา เป็ นประจําทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็ น
การกระตุน้ ให้นิสติ สามารถสําเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 หลักสูต รมี การประชุมติ ดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานด้านการคงอยู่ของนิ สิต และการ
สําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการร้องเรียนของนิสิตเป็ นประจําผ่านทางอาจารย์ท่ีปรึกษา และนําผล
การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ ของนิสิต ซึ่งมีการสอบถามเป็ นประจําทุกปี เพื่อนํามา
พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพ โดยมีอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประชุมหารือ และหาแนว
ทางแก้ไข และนําเข้าที่ประชุมในระดับภาควิชา และระดับคณะต่อไป
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่จ ะทําตามระเบี ยบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คณะโดยอาจารย์ใหม่ตอ้ งมีคุณวุฒิขนั้ ตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
ของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส และ
อาจารย์ใหม่ตอ้ งเข้ารับ การอบรมสัมมนาจากทางมหาวิท ยาลัยเพื่ อให้มีความรู แ้ ละทักษะการสอนรวมทั้ง
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรให้คาํ แนะนําในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ ซึ่งเป็ นภารกิจของภาควิชา
และคณะ
4.2 หลักสูตรคอยติดตามให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านจัดทําแผนการทํางาน ภารกิ จต่างๆ
รวมถึงแผนการพัฒ นาคุณ วุฒิ ผลงานทางวิชาการ และตําแหน่งทางวิช าการ ร่วมกับภาควิช า เพื่อเสนอให้
คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนภารกิจ และสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของ
อาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร ซึ่ งรวมถึ ง การอบรม เพื่ อ ให้อ าจารย์มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช า มี
ประสบการณ์ท่ี เหมาะสม ทันสมัยตามเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรถูกออกแบบให้สามารถผลิตบัณฑิ ตที่มีความรู ้ ความสามารถเชิงวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร
และมี คุณ ธรรม จริย ธรรม ในการประกอบวิช าชี พ และให้มีทักษะบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องในการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมอาหารผ่านกระบวนการวิจยั โดยในการออกแบบหลักสูตรนัน้ อาจารย์ประจําหลักสูตร
จะจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญศิษย์เก่า และผูท้ รงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ เกี่ ยวข้องกับรายวิชาที่ จาํ เป็ นต่อการทํางานและมีทักษะในการทํางานวิจัย เพื่ อตอบสนองต่อสถานการณ์
ปั จจุบนั
5.2 การควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา
กําหนดให้อาจารย์ผูส้ อนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู ใ้ ห้มีเนื อ้ หาที่ทันสมัยก่อน
เปิ ดภาคเรียน และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเมื่อสิน้ สุดปี การศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู ต้ ามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง
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5.3 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลัก สู ต รพิ จ ารณาจั ด ให้อ าจารย์ผู้ส อน โดยพิ จ ารณากําหนดผู้ส อนในรายวิช าต่ างๆ จากความ
เชี่ยวชาญ และความพร้อมของอาจารย์โดยสอบถามความสมัครใจจากอาจารย์ผูท้ ่ีจะมอบหมายให้สอนก่อน
แต่หากบางรายวิชาที่อาจารย์ภายในหลักสูตรไม่สามารถสอนได้ก็จะพิจารณาเชิญ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมา
เป็ นอาจารย์พิเศษ และกําหนดให้อาจารย์ผทู้ ่ีคาดว่าจะสอนในรายวิชานัน้ เข้าไปเรียนรู แ้ ละสังเกตการสอน
5.4 การประเมินผูเ้ รียน
การประเมินโดยอาจารย์ผสู้ อน ให้อาจารย์ผสู้ อนรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ผลการเรียนรู ข้ องนิสิต ผ่านทาง มคอ.3 และสรุ ปผลการประเมินใน มคอ. 5 และมีการตรวจสอบการประเมินผล
การเรี ย นรู ้ผ่ านการทวนสอบรายวิ ช าโดยอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร จากนั้น นําข้อ เสนอแนะเข้า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อปรับปรุ งต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เ้ ป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่จะสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ หลักสูตรจึงทํา
การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ตอ่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ และเตรียมความพร้อมของห้องเรียน
ห้องปฏิ บัติการในการทําวิจัย ห้องทํางานของนิ สิต ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของอาจารย์
ประจําหลักสูตร เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อ้ ปุ กรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบตั ิการ ให้มีปริมาณเพียงพอ
เหมาะสม และมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งาน โดยอาจใช้ทรัพยากรที่ภาควิชา/คณะ/สถาบันมีอยู่ หรือดําเนินการจัดหา
เพิ่ ม เติ มตามความเหมาะสมให้ส อดคล้อ งกับ งบประมาณที่ มี เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของนิ สิ ต และ
อาจารย์
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมาย
1. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท้ ่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ้ จากผลการประเมินดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปี ท่ีแล้ว ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะให้ดาํ เนินการ
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เป้าประสงค์ของหลักสูตร หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการ
สอน
9. อาจารย์ประจําทุกคน ได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีสอน หรือ เทคนิคการเรียนการสอน อย่างน้อย
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ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมาย
ปี ละหนึ่งครัง้
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทาํ หน้าที่ถ่ายทอด
ความรู ใ้ ห้กบั นิสิต (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานต้นสังกัด และมีการนําผลไป
ปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีตอ่ คุณภาพ
การบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
*
เป็ นการประเมินตัวชีว้ ดั ต่อเนื่องจากหลักสูตรก่อนหน้านี ้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนัน้ ได้
กําหนดการประเมินดังนี ้
1) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผูส้ อนด้วยการพิ จารณาจากตัวผูเ้ รียนว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต และ
การตอบคําถามของนิสิตในชัน้ เรียน
2) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน
เพื่อใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน
3) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่ อชีว้ ดั ว่าผูเ้ รียนมีความเข้าใจใน
เนือ้ หาที่เรียนมาหรือไม่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
4) การประเมินผลการสอนของอาจารย์รายวิชาโดยนิ สิต เพื่ อใช้ในการปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนโดยนิสิตจะประเมินการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนจํานวนสองครัง้ ต่อภาคการศึกษา เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชีแ้ จง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ส่อื การสอน
2) ประเมินการเรียนการสอนโดยตัวอาจารย์เพื่อทบทวนทักษะในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของ
อาจารย์
3) อาจารย์ประเมินทักษะในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์โดยการประเมินการเรียนรู ้
ของนิสิตโดยดูจากคะแนนสอบ เพื่อใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชัน้ ปี สดุ ท้าย
2) ประเมินจากผลการรายงานประกันคุณภาพหลักสูตร
3) ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหรือผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอื่นๆ
4) ประเมินหลักสูตรและประเมินสัมฤทธิผลของบัณฑิตจากแต่ละรายวิชา
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดย
1) คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรได้แก่
1) การนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) เสนออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรสรุ ปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ.7) เสนอหัวหน้าภาควิชา
3) ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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