
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

(ภาษาอังกฤษ) :   Master of Science Program in Food Science and 
Technology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Food Science and Technology) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.S. (Food Science and Technology) 

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 
แผน ข 36 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  2  ปี 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีทางอาหาร พ.ศ. 2549 

6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
6.3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง

อาหารในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 
6.4  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  
6.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ  ในการ

ประชุมครั้งที ่ 3/2554  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2554 
6.6 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 วันที่  17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 
6.7 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ

ประชุมครั้งที ่4/2555 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
6.8 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
8.2 นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
8.3 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพและระบบการผลิตอาหาร 
8.4 ผู้ให้ค าปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแก่อุตสาหกรรมอาหาร

และธุรกิจอาหาร 
8.5 นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในส่วนงานผลิต 

ประกัน/ควบคุมคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา 
 
9. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ปี พ.ศ. 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุธยา  
พิมพ์พิไล* 

Ph.D. Ph.D. (Food 
Technology) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

Clemson University, 
USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2545 
 
2538 
 
2535 
 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางธารารัตน ์ 
ชือตอฟ* 

Ph.D. Ph.D. (Bioscience and 
Biotechnology [Food 
Science]) 
M.Sc. (Food Science 
and Microbiology) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

Strathclyde University, 
UK 
 
Strathclyde University, 
UK 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2543 
 
 
2539 
 
2537 

3. อาจารย ์ นางฉวีวรรณ  
พันธ์ไชยศร*ี 

ปริญญา
เอก 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2549 
 
2531 
2527 
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ที ่ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ปี พ.ศ. 

4. อาจารย ์ นายธเนศ   
แก้วก าเนิด* 

Ph.D. Ph.D. (Food 
Technology) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

Clemson University, 
USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
 
2530 
 
2525 

5. อาจารย ์ นายชนันท์
ราษฎร์นยิม* 

Ph.D. Ph.D. (Packaging 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

Victoria University, 
Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
 
2545 
 
2538 

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

การสอนบรรยายและภาคปฏิบัติ ใช้อาคารพนม สมิตานนท์ อาคารโรงงานน าร่อง คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร  หรืออาคารอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สามารถจัดสอนได้ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมอาหารมีความเก่ียวข้องกับการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรไทยส่วน

ใหญ่ อุตสาหกรรมอาหารท าให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลเกษตรให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มี
อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น มีคุณค่าเพ่ิมขึ้น และตอบสนองต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ต้องการความ
สะดวกในการอุปโภค-บริโภคมากข้ึน และเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและก าหนด
ภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและการส่งออก และจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและ
สภาพการแข่งขันท่ีสูงภายในตลาด ท าให้การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต้องการการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และ
กระบวนการควบคุม/ประกันคุณภาพ จึงเป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหาร ใน
ขณะเดียวกัน แนวโน้มความต้องการผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจประเมินระบบการผลิตอาหารก็มีสูงข้ึน อีกท้ังการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารก็ยังคงเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ



มคอ. 2 
 

5 

อาหารที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษาและการ
ตรวจประเมิน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปเป็นสังคม

อุตสาหกรรมมากขึ้น และวิถีชีวิตเปลี่ยนไปในลักษณะที่มีการแบ่งส่วนการผลิตปัจจัยต่างๆในการ
ด ารงชีวิตแยกเป็นส่วนๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ท าให้มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมากขึ้น นอกจากนั้น ในสภาวะการค้าเสรีและการตลาดที่มีการ
แข่งขันสูงขึ้น รวมทั้งความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาหารที่มากขึ้นและมาตรฐาน/ข้อก าหนด
เกี่ยวกับอาหารที่เข้มงวดมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย ที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงท าให้บุคลากรที่มี
ความรู ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่สามารถปฏิบัติงานด้านนี้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จากการศึกษาในปี 2550 ของคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในโครงการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งได้ข้อสรุปว่าอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยยังขาดแคลน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพ่ิมข้ึน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
1) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรู-ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

2) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเพิ่มข้ึน  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหารที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศท่ีมีการเกษตรเป็นรากฐาน 

2) สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เพ่ือตอบสนองการขยายตัวและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมอาหาร  และ
นโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตและวิจัย 
(ค1) 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไมมี่ 

 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
มีรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ได้แก่  ทอ 502 เทคโนโลยีการ

ถนอมอาหารขั้นสูง และ ทอ 531 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  โดยเปิดสอนให้กับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา  การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผลและประเมินผล 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา ความสําคัญ 
สร้างมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้เป็นผู้ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีทักษะในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับกลางในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดยกระบวนการวิจัย  
2) สร้างบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3) สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ใหม่และประยุกต์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 

4) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านบุคลากร 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้-ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1. คณะฯ จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับ
การฝึกอบรมในหัวข้อที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และการพัฒนางานวิจัย อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

 
1. งบประมาณในแต่ละปีที่ใช้
สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้-
ความเชี่ยวชาญของอาจารย ์
ผู้สอนในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านหลักสูตร 
1. พัฒนาวิชาในหลักสูตรเพื่อเสริม
ให้นักศึกษามีทักษะวิชาชีพให้มาก
ขึ้น 
 

 
1. ปรับปรุงให้มีวิชาที่มี
ภาคปฏิบัติมากข้ึน 

 
1. จ านวนวิชาที่มีภาคปฏิบัติ 

ด้านนักศึกษา 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ด้าน
ความรู้  และทักษะวิชาชีพที่ตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 

 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร 
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ เกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษา การประกอบอาชีพ 
และลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์  
 

 
1. ผลส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
2. ตารางการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. พัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
หน่วยงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชนในด้านที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
1. สนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักศึกษาได้ท างานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาครัฐหรือเอกชนในด้านที่
เกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรม
อาหาร 
 

 
1. จ านวนนักศึกษาท างานวิจัย
ที่ได้รับทุนที่เก่ียวเนื่องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรม
อาหารหรือมีงานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับภาครัฐหรือ
ภาคอุตสาหกรรม  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

1.1. ระบบ 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

 

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 

2.1. วัน–เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
- ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 

 

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

อุตสาหกรรมเกษตร เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอ่ืน
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
และผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

- เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น 

 

2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) การปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเรียนการสอน  นักศึกษาบางส่วนมีปัญหาด้านการปรับตัว

ให้เข้ากับวิธีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
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2.4. กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ชี้แจงแนวทางการศึกษา  
2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า เพ่ือจะได้สามารถให้ค าปรึกษาในการ
วางแผนการศึกษาอย่างเหมาะสมได ้

3) มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ 
 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
แผน ก แบบ ก 1 

  

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 - - 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - - - 5 5 

รวม - - 5 10 10 
จ านวนมหาบัณฑิตคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 5 5 

 

 

 
แผน ก แบบ ก 2  

 

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนมหาบัณฑิตคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- 10 10 10 10 
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แผน ข 
  

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนมหาบัณฑิตคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- 5 5 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบประมาณแผ่นดิน 144,000 168,000 192,000 192,000 192,000 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 210,000 245,000 280,000 280,000 280,000 

 

2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 
 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบบุคลากร* 
2. งบดําเนินงาน 

-  ตอบแทน ใช้สอย 
 และวัสดุ 

3. งบลงทุน* 
-  ครุภัณฑ ์
-  สิ่งก่อสร้าง 

- 
 

144,000 
 
- 

- 
 

168,000 
 
- 

- 
 

192,000 
 
- 

- 
 

192,000 
 
- 

- 
 

192,000 
 
- 

 

หมายเหตุ: 
* งบบุคลากรและงบลงทุนใช้ร่วมกับหลักสูตรปริญญาตรี 
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2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 
 

หมวดรายรับ  
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 210,000 245,000 280,000 280,000 280,000 
รวมแหล่งทุนสนับสนุน 
(2.6.1+2.6.2) 

354,000 413,000 472,000 472,000 472,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
1) แบบชั้นเรียน 
2) แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก (เลือกได้ส าหรับแผน ข) 
3) แบบปฏิบัติงานวิจัยโดยได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

3.1. หลักสูตร 
 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต 
 

3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 
เป็นแผนการศึกษาที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต แต่อาจต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร และรายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหา

วิชาการ และทักษะในการวิจัย โดยมีหน่วยกิตการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.1.2 แผน ข 

เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ท างานวิจัยในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยมีหน่วยกิตการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
ก. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
ข. รายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  7 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 

 

3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 
ก. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
ง. รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 

 

3.1.2.2 แผน ข 
ก. หมวดวิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเลือก 24 หน่วยกิต 
ค. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
ง. รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  7 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 

 

ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียน ส าหรับ
นักศึกษาจบปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และหน่วยกิตจาก
รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 

3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 
 

(1)  วิทยานิพนธ์ 
 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 691 
FT 691 

วิทยานิพนธ์ 1 
Thesis 1 

9 (0-27-0) 

ทอ 692 
FT 692 

วิทยานิพนธ์ 2 
Thesis 2 

9 (0-27-0) 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 693 
FT 693  

วิทยานิพนธ์ 3 
Thesis 3 

9 (0-27-0) 

ทอ 694 
FT 694 

วิทยานิพนธ์ 4 
Thesis 4 

9 (0-27-0) 

 
(2)  รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
 

ทอ 590 
FT 590 

ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 
Research Method in Food 
Technology 

3 (2-3-5) 

ทอ 591 
FT 591 

สัมมนา 1 
Seminar 1 

1 (0-2-1) 

ทอ 592 
FT 592 

สัมมนา 2  
Seminar 2 

1 (0-2-1) 

ทอ 593 
FT 593 

สัมมนา 3  
Seminar 3 

1 (0-2-1) 

ทอ 594 
FT 594 

สัมมนา 4  
Seminar 4 

1 (0-2-1) 

   
(3)  วิชาภาษาต่างประเทศและวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

- วิชาภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
- วิชาเสริมพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาที่จบ

ปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร จะต้องเรียนวิชา 

 

ทอ 502 
FT 502 

เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง 
Advanced Technology for Food 
Preservation 

3 (3-0-6) 
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3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
 

(1)  รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  
 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 500 
FT 500 

เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Technology 

3 (3-0-6) 

ทอ 520 
FT 520 

เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
Advanced Food Analysis Techniques 

3 (2-3-5) 

 
 

(2)  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  
 

ทอ 510 
FT 510 

เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Microbiological 
Techniques 

3 (2-3-5) 

ทอ 511 
 
FT 511 

การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ในอุตสาหกรรม
อาหาร 
Application of Microorganisms and 
Enzymes in Food Industry 

3 (2-3-5) 

ทอ 521 
FT 521 

พิษวิทยาของอาหาร 
Food Toxicology 

3 (3-0-6) 
 

ทอ 530 
FT 530 

การประกันคุณภาพอาหารขั้นสูง 
Advances in Food Quality Assurance 

3 (3-0-6) 
 

ทอ 531 
FT 531 

กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
Food Laws and Standards 

1 (1-0-2) 

ทอ 540 
FT 540 

เทคโนโลยีของไขมัน 
Technology of Lipids 

3 (2-3-5) 

ทอ 541 
FT 541 

เทคโนโลยีของโปรตีน 
Technology of Proteins 

3 (2-3-5) 

ทอ 542 
FT 542 

เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรท 
Technology of Carbohydrates  

3 (2-3-5) 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 543 
FT 543 

คอลลอยด์ในอาหาร 
Food Colloids 

3 (3-0-6) 

ทอ 560 
FT 560 

อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
Foods and Nutrition for Health 

3 (3-0-6) 

ทอ 561 
FT 561 

นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
Innovation in Food Product 
Development 

3 (2-3-5) 
 

ทอ 562 
 
FT 562 

การวิจัยผู้บริโภคส าหรับงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
Consumer Research in Food Product  
Development 

3 (2-3-5) 
 

ทอ 563 
FT 563 

การประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 
Descriptive Sensory Evaluation 

3 (2-3-5) 
 

ทอ 564 
FT 564 

สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัยอาหาร 
Advance Statistical Procedures in 
Food Research 

3 (2-3-5) 
 

ทอ 565 
FT 565 

เทคโนโลยีการบรรจุอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Packaging 
Technology 

3 (3-0-6) 

ทอ 566 
 
FT 566 

การเคลื่อนย้ายของสารเคมีจากวัสดุที่สัมผัส
อาหาร 
Chemical Migration from Food 
Contact Materials 

3 (3-0-6) 
 

ทอ 596 
FT 596 

หัวข้อเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 
Selected Topics in Food Technology 

3 (3-0-6) 
 

 

หรือเลือกจากรายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข 4 ทีส่าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเปิดสอน   และ/หรือรายวิชาที่มีรหัสที่ข้ึนต้นด้วยเลข 5 ในหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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(3)  วิทยานิพนธ์ 
 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 695 
FT 695 

วิทยานิพนธ์ 5 
Thesis 5 

6 (0-18-0) 

ทอ 696 
FT 696 

วิทยานิพนธ์ 6 
Thesis 6 

6 (0-18-0) 

 
(4)  รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

ทอ 590  
FT 590 

ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 
Research Method in Food 
Technology 

3 (2-3-5) 

ทอ 591 
FT 591 

สัมมนา 1 
Seminar 1 

1 (0-2-1) 

ทอ 592 
FT 592 

สัมมนา 2  
Seminar 2 

1 (0-2-1) 

ทอ 593 
FT 593 

สัมมนา 3  
Seminar 3 

1 (0-2-1) 

ทอ 594 
FT 594 

สัมมนา 4  
Seminar 4 

1 (0-2-1) 

 
(5)  วิชาภาษาต่างประเทศและวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

- วิชาภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
- วิชาเสริมพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาที่จบ

ปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารหรือเทียบเท่า
จะต้องเรียนวิชา 

 

ทอ 502 
FT 502 

เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง 
Advanced Technology for Food 
Preservation 

3 (3-0-6) 
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3.1.3.3 แผน ข 
 

(1)  รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  
 
รหัสวิชา รายช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 500 
FT 500 

เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Technology 

3 (3-0-5) 

ทอ 520 
FT 520 

เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
Advanced Food Analysis Techniques 

3 (2-3-5) 

 
 

(2)  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 
 
ทอ 510 
FT 510 

เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Microbiological 
Techniques 

3 (2-3-5) 

ทอ 511 
 
FT 511 

การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ในอุตสาหกรรม
อาหาร 
Application of Microorganisms and 
Enzymes in Food Industry 

3 (2-3-5) 

ทอ 521 
FT 521 

พิษวิทยาของอาหาร 
Food Toxicology 

3 (3-0-6) 
 

ทอ 530 
FT 530 

การประกันคุณภาพอาหารขั้นสูง 
Advances in Food Quality Assurance 

3 (3-0-6) 
 

ทอ 531 
FT 531 

กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
Food Laws and Standards 

1 (1-0-2) 

ทอ 540 
FT 540 

เทคโนโลยีของไขมัน 
Technology of Lipids 

3 (2-3-5) 

ทอ 541 
FT 541 

เทคโนโลยีของโปรตีน 
Technology of Proteins 

3 (2-3-5) 

ทอ 542 
FT 542 

เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรท 
Technology of Carbohydrates 

3 (2-3-5) 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 543 
FT 543 

คอลลอยด์ในอาหาร 
Food Colloids 

3 (3-0-6) 

ทอ 560 
FT 560 

อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
Foods and Nutrition for Health 

3 (3-0-6) 

ทอ 561 
FT 561 

นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
Innovation in Food Product 
Development 

3 (2-3-5) 

ทอ 562 
 
FT 562 

การวิจัยผู้บริโภคส าหรับงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
Consumer Research in Food Product  
Development 

3 (2-3-5) 

ทอ 563 
FT 563 

การประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 
Descriptive Sensory Evaluation 

3 (2-3-5) 

ทอ 564 
FT 564 

สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัยอาหาร 
Advance Statistical Procedures in 
Food Research 

3 (2-3-5) 

ทอ 565  
FT 565 

เทคโนโลยีการบรรจุอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Packaging 
Technology 

3 (3-0-6) 

ทอ 566 
 
FT 566 

การเคลื่อนย้ายของสารเคมีจากวัสดุที่สัมผัส
อาหาร 
Chemical Migration from Food 
Contact Materials 

3 (3-0-6) 

ทอ 596 
FT 596 

หัวข้อเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 
Selected Topics in Food Technology 

3 (3-0-6) 

 
หรือเลือกจากรายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข 4 ทีส่าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหารเปิดสอน และ/หรือ รายวิชาที่มีรหัสที่ข้ึนต้นด้วยเลข 5  ในหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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(3)  การค้นคว้าอิสระ 
 
รหัสวิชา รายช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทอ 598 
FT 598 

การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

6 (0-18-0) 

 
(4)  รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

ทอ 590 
FT 590 

ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 
Research Method in Food 
Technology 

3 (2-3-5) 

ทอ 591 
FT 591 

สัมมนา 1 
Seminar 1 

1 (0-2-1) 

ทอ 592 
FT 592 

สัมมนา 2  
Seminar 2 

1 (0-2-1) 

ทอ 593 
FT 593 

สัมมนา 3  
Seminar 3 

1 (0-2-1) 

ทอ 594 
FT 594 

สัมมนา 4  
Seminar 4 

1 (0-2-1) 

 
(5)  วิชาภาษาต่างประเทศและวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

- วิชาภาษาต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย) 
- วิชาเสริมพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาที่ จบ

ปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารหรือเทียบเท่า
จะต้องเรียนวิชา 

 

ทอ 502 
FT 502 

เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง 
Advanced Technology for Food 
Preservation 

(3) (3-0-6) 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ทอ 590    ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร (3) (2) (3) (5) 
ทอ 691 วิทยานิพนธ์ 1 9 0 27 0 
ทอ 591 สัมมนา 1  (1) (0) (2) (1) 

รวม 9 0 27 0 
 

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ทอ 692 วิทยานิพนธ์ 2 9 0 27 0 
ทอ 592 สัมมนา 2  (1) (0) (2) (1) 

รวม 9 0 27 0 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ทอ 693 วิทยานิพนธ์ 3 9 0 27 0 
ทอ 593 สัมมนา 3  (1) (0) (2) (1) 

รวม 9 0 27 0 
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ทอ 698 วิทยานิพนธ์ 9 0 27 0 
ทอ 594 สัมมนา 4  (1) (0) (2) (1) 

รวม 9 0 27 0 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ทอ 500  เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง 3 3 0 6 
ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 3 2 3 5 
ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร (3) (2) (3) (6) 
ทอ 591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 5 3 11 
 

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
ทอ 592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

รวม 9    
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
ทอ 695 วิทยานิพนธ์ 5 6 0 18 0 
ทอ 593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

รวม 12    
 

ปีท่ี 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอกเลือก 3    
ทอ 696 วิทยานิพนธ์ 6 6 0 18 0 
ทอ 594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

รวม 9    
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3.1.4.3 แผน ข  
 

ปีที่  1 /ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ทอ 500  เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง 3 3 0 6 
ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 3 2 3 5 
ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร (3) (2) (3) (6) 
ทอ 591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 5 3 11 
 

ปีที่  1 /ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
ทอ 592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

รวม 9    
 

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
ทอ 598 การค้นคว้าอิสระ  6 0 18 0 
ทอ 593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

รวม 12    
 

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
 วิชาเอกเลือก 3    
ทอ 594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

รวม 9    
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

3.1.5.1 หมวดวิชาบังคับ 
 

ทอ 500   เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง                                                   3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูงในกระบวนการแปรรูปอาหาร  
หรือใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ตลอดจนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาหารอื่นๆ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 500    Advanced  Food  Technology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Principles and applications of advanced food technology in food 
processing or product development. Progress in food technology. 

(Lecture  3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
  

ทอ 520                                            เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง   3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะหอ์าหารด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ การใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์อาหารขั้นสูงในงานวิจัยด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร  ความก้าวหน้าของการ
วิเคราะห์อาหาร  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการที่ใช้วิเคราะห์อาหารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ    

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 520     Advanced Food Analysis Techniques 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Advanced techniques in food analysis related to physical, chemical, and 
microbiological properties of food. Applcation of advanced techniques in food 
research and food industry.  Progress in food analysis.  Guidelines for development 
and modification of analytical techniques in different situations. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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3.1.5.2 หมวดวิชาเลือก 
 

ทอ 510    เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง                                       3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

เทคนิคที่รวดเร็วและเทคนิคขั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์อาหารด้านจุลชีววิทยา ซึ่ง
รวมถึงวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา วิธีทางชีวเคมี วิธีทางชีวโมเลกุล และวิธีทางภูมิคุ้มกัน
วิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 510    Advanced Food Microbiological Techniques 3 (2-3-5)    
 Prerequisite : None  

Rapid and advanced techniques, including morphological, biochemical, 
molecular, and immunological techniques, in the microbiological analysis of food. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study  5 hours/week) 
  

ทอ  511    การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร                    3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

เทคนิคขั้นสูงและความก้าวหน้าของการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์และเอนไซม์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT  511     Application of Microorganisms and Enzymes in Food 

Industry 
3 (2-3-5)    

 Prerequisite : None  
Advanced techniques and progress in beneficial use of microorganisms 

and enzymes in food industry. 
(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study  5 hours/week) 

  
ทอ 521   พิษวิทยาของอาหาร                                                           3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

สารพิษในอาหาร  การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการแปรรูปอาหารที่ก่อให้เกิดสารพิษ  
อาการท่ีเกิดกับผู้บริโภคท่ีได้รับสารพิษ   การตรวจสอบสารพิษ  การป้องกันและก าจัดสารพิษซึ่งเกิด
จากเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร   

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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FT 521    Food Toxicology 3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None  

Toxic substances in food. Occurring of Toxic substances during food 
processing.  Symptoms related to exposure to toxic substances. Tests of toxic 
substances, Prevention and elimination of toxic substances occurring from 
microorganisms and chemicals presented in food. 

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 

ทอ 530    การประกันคุณภาพอาหารขั้นสูง                                                          3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การสร้างระบบประกันคุณภาพอาหารในระดับองค์กรเช่น Quality Control Circle 
(QCC) และ Total Quality Management (TQM)  ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ISO 22000, ISO18000, ISO 14000, ISO 17025, ISO 26000,  British 
Retail Consortium (BRC), International Food Safety (IFS)  ระบบการผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรอินทรีย์   การประเมินอันตรายและความเสี่ยง (Risk and severity)  ในระบบการผลิต
อาหารในด้านความปลอดภัยของอาหาร  ระบบคุณภาพอ่ืน ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 530     Advances in Food Quality Assurance  3 (3-0-6)    

 Prerequisite : None  
Establishment of food quality assurance system in the organization level 

eg. Quality Control Circle (QCC) and Total Quality Management (TQM). Quality 
systems related to food industrial business eg. ISO 22000, ISO18000, ISO 14000, ISO 
17025, ISO 26000, British Retail Consortium (BRC), International Food Safety (IFS).    
Food production systems related to organic farming. Risk and severity in food 
production systems in terms of food safety issues.  Other quality systems applicable 
in food industry. 

(Lecture 3 hours,  Practice  0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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ทอ 531  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 1 (1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลที่
ส าคัญ เช่นพระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พระราชบัญญัติ
โรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ ของประเทศไทยและของต่างประเทศ องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท ามาตรฐานสากลของการผลิตอาหารในระบบอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการ
ควบคุมคุณภาพอาหารที่ใช้กันอย่างเป็นสากล เช่น ระบบ GMP,HACCP, ISO       

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชัว่โมง/สัปดาห์) 

FT 531 Food laws and Standards 1 (1-0-2) 

 Prerequisite : None  

Thai and internationalfood laws and standards. Organisations responsible 
for standard setting for industrial food processing. Important food quality 
control/assuance systems such as GMP, HACCP and ISO. 

(Lecture 1 hour,  Practice 0 hour, Self Study 2 hours/week) 

 
ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน      3 (2-3-5)    

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
การสกัด การท าให้บริสุทธิ์ กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงความคงตัว  กระบวนการ

ดัดแปลงสมบัติของไขมัน  การเสื่อมเสีย  การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม  การ
ปรับปรุงสมบัติของไขมันโดยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
FT 540   Technology of  Lipids 3 (2-3-5)    
 Prerequisite : None  

Extraction, purification, processing, stability improvement, and 
modification of  fat properties.  Deterioration, storage and uses of fat in industries. 
Modern technologies to improve fat property. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ทอ 541   เทคโนโลยีของโปรตีน                                                       3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การผลิต  การสกัด  การแยกโปรตีนจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์  สมบัติและหน้าที่
เฉพาะของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงระหว่างการแปรรูป  การวิเคราะห์คุณภาพ  การดัดแปลงและใช้
ประโยชน์ของโปรตีนในอุตสาหกรรมอาหาร    

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
FT 541     Technology  of  Proteins 3 (2-3-5)    
 Prerequisite: None  

Production, extraction, and separation of protein from plant, animal, and 
microorganisms; properties and specific functions of protein; changes of protein 
during processing;  analysis of protein quality; modification and beneficial uses of 
protein in the food industry. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
  

ทอ 542   เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรท                                             3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การจ าแนกและสมบัติพ้ืนฐานของคาร์โบไฮเดรต การผลิต การตรวจวิเคราะห์  และ
การดัดแปลงสมบัติเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคาร์โบไฮเดรต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
FT 542    Technology of Carbohydrates                                                                   3 (2-3-5)    
 Prerequisite: None  

Classifications and properties of carbohydrate. Productions, analyses and 
modifications of carbohydrate for industrial applications. Product developments 
from carbohydrate. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ทอ 543 คอลลอยด์ในอาหาร 3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ระบบคอลลอยด์ในอาหาร การเกิดเจลในอาหาร  ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของเจล 
การเกิดสภาพอิมัลชัน โฟม และอินเทอร์เฟส การเกิดอิมัลชันและโฟม ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว
ของอิมัลชันและโฟม ปฏิกิริยาระหว่างไบโอพอลิเมอร์ ผลของปฏิกิริยาระหว่างไบโอพอลิเมอร์ต่อ
ความคงตัวของระบบคอลลอยด์ในอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 543 Food Colloids  3 (3-0-6)    
 Prerequisite : None  

Colloidal system in food.  Gel formation in food.  Factors related to gel 
stability.  Formation of emulsion, foam and interface. Factors affecting stability of 
emulsion and foam. Reaction between biopolymers. Effect of reaction between 
biopolymers on the stability of colloidal system in food. 

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
  

ทอ 560    อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ (health food)  กระบวนการผลิต
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเชิงอุตสาหกรรม   สมบัติเชิงหน้าที่และประโยชน์ของอาหารเพ่ือ
สุขภาพต่อร่างกาย อาหารไขมันต่ า อาหารพลังงานต่ า   ความสัมพันธ์ของอาหารและการป้องกัน
รักษาอาการของโรค  เภสัชโภชนศาสตร์  ความเป็นพิษของอาหาร   อาหารที่ท าให้เกิดอาการแพ้   
ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารที่มีต่อคุณค่าทางโภชนาการ  สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
อาหาร   รวมทั้งการเกิดผลข้างเคียงของการแปรรูปอาหารต่อสุขภาพ   

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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FT  560     Foods and Nutrition for Health                      3 (3-0-6)    
 Prerequisite : None  

Knowledges and researches related to health food.  Industrial 
production of health food; functional properties and benefits of health food;  less 
fatty food,  less caloric food, relation of food and disease prevention and therapy, 
medicinal food; food toxicity, food allergy.  Effects of food processing on nutritional 
physical and chemical properties, including side effects of food processing on 
consumer’s health. 

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
  

ทอ 561   นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน :  ทอ 464 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

การศึกษาแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค    การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่เป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน การผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ (by products)   และผลิตภัณฑ์จาก
เครื่องเทศและสมุนไพร  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ส่วนผสมของอาหารและวัตถุดิบ    เทคโนโลยีการผลิต   
งานวิจัยสนับสนุนสรรพคุณของผลิตภัณฑ์  และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 561 Innovation in Food Product Development 3 (2-3-5)    
 Prerequisite : FT 464 Food Product Research and 

Development, or approved by program committee 
 

Study on trends of food acceptability of consumer. Product 
development  as innovative or value added food products such as food products 
for heath,  improvement of traditional food products, production of products from 
food processing by products,  and products from spices and herbs.   Factors 
affecting process and marketing of innovative or value added food products such as 
food composition and raw material, processing technology, supporting researches, 
and food regulations concerning innovation and product development.     

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ทอ 562   การวิจัยผู้บริโภคส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก การยอมรับ และการบริโภคอาหารของผู้บริโภค ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยผู้บริโภค เทคนิคที่น่าสนใจในการวิจัยผู้บริโภคส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้แก่ โฟกัสกรุปอินเทอร์วิว (Focus group interview) รีเพอทอรีกริด (Repertory grid) 
คอนจอยท์อะนาไลสิส (Conjoint analysis)   มีนเอนเชน  (Means-end chain)     ผังแสดงการ
รับรู้และผังแสดงความชอบ  (Perceptual and preference maps) ควอลิตี้ฟังก์ชันดีพลอยด์เมนต์ 
(Quality function deployment) และ วิศวกรรมส่วนกลับ (Reverse engineering)  เป็นต้น 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 562   Consumer  Research in Food Product Development 3 (2-3-5)    
 Prerequisite : None  

Factors related to consumer’s food selection,  acceptability and  
consumption.  Basic knowledge in consumer research.    Selected consumer 
research techniques used for food product development such as Focus group 
interview, Repertory grid, Conjoint analysis, Means-end chain, Perceptual and 
preference maps, Quality function deployment, and Reverse engineering. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
  

ทอ 563   การประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน :  ทอ 461 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาท

สัมผัส หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

ความส าคัญและวิวัฒนาการของการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา 
องค์ประกอบของข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ  และการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาวิธีต่างๆ ได้แก่ โครงร่างของกลิ่นรส (Flavour profile)   
โครงร่างของเนื้อสัมผัส (Texture profile) การวิเคราะห์เชิงพรรณนาแบบปริมาณ (Quantitative 
descriptive analysis)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนาแบบสเปคตรัม (Spectrum descriptive 
analysis) โครงร่างของความเข้มที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Time-intensity profiling)  และโครง
ร่างแบบทางเลือกอิสระ (Free choice profiling)  ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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FT 563   Descriptive Sensory Evaluation 3 (2-3-5)    
 Prerequisite : FT 461 Sensory Evaluation of Food, 

or approved by program committee  
 

Importance and development of the sensory descriptive testing.  
Categorical information for descriptive analysis.  Panels selection and training.  
Methods used in sensory descriptive analysis such as Flavour profile, Texture 
profile, Quantitative descriptive analysis,  Spectrum descriptive analysis, Time-
intensity profiling, and Free choice profiling. Use of computer softwares to evaluate 
the result from sensory descriptive tests. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
  

ทอ 564   สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัยอาหาร 3 (2-3-5)    
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 

หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยอาหาร สถิติขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยอาหาร ได้แก่ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of covariance) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิง
พหุคูณ (Multivariate analysis of variance) การแสดงผลตอบสนองแบบโครงร่างพ้ืนที่ 
(Response surface methods) การจ าแนกกลุ่มข้อมูลหรือตัวแปรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
แบบคลัสเตอร์ (Cluster analysis) การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบดิสคริ
มิแนนต์ (Discriminant analysis) การวิเคราะห์แบบมัลติไดเมนชันนอลสเกลลิ่ ง 
(Multidimensional scaling analysis) การจ าแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) การวิเคราะห์ความถดถอยแบบต่าง ๆ (Regression analysis)    
และรูปแบบของสมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation model) 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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FT 564   Advance Statistical Procedures in Food Research 3 (2-3-5)    
 Prerequisite : FT 590 Research Method in Food 

Technology, or approved by program committee  
 

Application of advanced statistical methods in food research such as 
Analysis of covariance,  Multivariate analysis of variance,  Response surface 
methods,  Cluster analysis,  Discriminant analysis,  Multidimentional scaling analysis,  
Factor analysis,  Regression analysis, and Structural equation model. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
  

ทอ 565  เทคโนโลยีการบรรจุอาหารขั้นสูง 3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

บรรจุภัณฑ์อาหารแบบแอคทีฟและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารดูด
ซับแก๊สและความชื้น ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสีของอาหาร ปรับแต่งกลิ่นรสของอาหาร ต่อต้านการ
เจริญของจุลินทรีย์และการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟกับ
อาหารชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือติดตามตรวจสอบอายุการเก็บของอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 565  Advanced Food Packaging Technology 3 (3-0-6)    
 Prerequisite : None  

Active and intelligent packaging, gas scavengers and moisture regulation, 
active packaging and colour control, flavour modification, antimicrobial packaging, 
antioxidant packaging, active packaging in food variety, monitoring shelf life by 
packaging. 

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
  

ทอ 566  การเคลื่อนย้ายของสารเคมีจากวัสดุที่สัมผัสอาหาร 3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความส าคัญและกลไกของการเคลื่อนย้ายของสารเคมีจากวัสดุที่สัมผัสอาหารลงสู่
อาหาร ปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของสารเคมี โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
อธิบายการเคลื่อนย้ายของสารเคมี การเคลื่อนย้ายของสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์จากวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่
ท าจากวัสดุชนิดต่างๆ ลงสู่อาหาร การเคลื่อนย้ายทางเคมีแบบจงใจในบรรจุภัณฑ์อาหารแบบแอค
ทีฟและบรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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FT 566  Chemical Migration from Food Contact Materials 3 (3-0-6)    
 Prerequisite : None  

Significance of chemical migration into food, parameters affecting 
chemical migration, mathematical modelling of chemical migration from food 
contact materials, toxicology and risk assessment of chemical migrants from food 
contact materials, chemical migration in active and intelligent packaging. 

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
  

ทอ 596   หัวข้อเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางอาหาร 
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

FT 596  Selected Topics in Food Technology 3 (3-0-6)    
 Prerequisite: None  

Selected topic in food technology. 
(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกเลือกได้จากรายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข 4 ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   และ/หรือวิชารหัส
ขึ้นต้นด้วยเลข 5 เป็นต้นไป ในหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

35 

3.1.5.3 รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

ทอ 590   ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร                              3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

แนวทางการก าหนดหัวข้อการวิจัย  การเขียนข้อเสนอโครงการ  รายละเอียดของ
ขั้นตอนการวิจัย  การวางแผนการด าเนินงานวิจัย  การน าหลักสถิติและระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การวิจารณ์และการสรุป
ผลการวิจัย  วิธีการน าเสนอผลงานวิจัย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 590    Research  Method  in  Food  Technology 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Schemes to define research topic. Research proposal writing. Detailed 
steps in research methodology. Experimental design. Application of statistical 
principles and computer system in data analysis. Data analysis with statistical 
softwares. Discussion and conclusion of research results. Methods of research 
presentation. 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทอ 591   สัมมนา 1                                                                            1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

FT 591    Seminar 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  

Presentation of specific scientific issue in the field of Food Science and 
Technology. 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
  

ทอ 592 สัมมนา 2                                                                              1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 591 สัมมนา 1  

การน าเสนอแผนการท างานวิจัยของนักศึกษา 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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FT 592   Seminar 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : FT 591 Seminar 1  

Presentation of student’s research project proposal. 
(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

  

ทอ 593 สัมมนา 3                                                                              1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 592 สัมมนา 2  

การน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยของนักศึกษา 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

FT 593   Seminar 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : FT 592 Seminar 2  

Presentation on progress report of student’s research project. 
(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

   

ทอ 594 สัมมนา 4                                                                              1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 593 สัมมนา 3  

การน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
FT 594   Seminar 4 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : FT 593 Seminar 3  

Presentation on the progress of student’s research project preparing for 
the defensive examination. 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

3.1.5.4 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 

ทอ 691   วิทยานิพนธ์ 1                                                                                               9 (0-27-0)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทบทวนวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และวางแผนการท าวิจัยโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
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FT 691    Thesis 1 9 (0-27-0)     
 Prerequisite :  none  

Literature review of selected topic related to student’s Thesis in area of 
food science and technology and planning of research work under supervision of 
thesis supervisors. 

(Self study) 
  

ทอ 692   วิทยานิพนธ์ 2                                                                                               9 (0-27-0)    
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 691 วิทยานิพนธ์ 1  

การศึกษาค้นคว้าทดลองขั้นต้นเพื่อน าไปสู่การตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัย โดยมีพื้นฐานอยู่
บนทฤษฎี/หลักการที่เก่ียวข้อง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
FT 692    Thesis 2 9 (0-27-0)    
 Prerequisite :  FT 691 Thesis 1  

Preliminary experimental study, based on scientific theories/ principles, 
to address specific problems set for research work, under supervision of thesis 
supervisors.   

(Self study) 
  

ทอ 693   วิทยานิพนธ์ 3                                                                                               9 (0-27-0)    
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 692 วิทยานิพนธ์ 2  

การศึกษาค้นคว้าทดลองต่อเนื่องจากขั้นต้นเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัย การ
รวบรวมผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบและการวิจารณ์ผลการทดลองอย่างมีอิสระ
ในทางความคิด โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
FT 693    Thesis 3 9 (0-27-0)    
 Prerequisite :  FT 692 Thesis 2  

Continual experimental study, based on scientific theories/ principles, to 
address specific problems set for research work, including systematic analysis and 
critical discussion of experimental results, under supervision of thesis supervisors.   

(Self study) 



มคอ. 2 
 

38 

  

ทอ 694   วิทยานิพนธ์ 4                                                                                               9 (0-27-0)    
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 693 วิทยานิพนธ์ 3  

การศึกษาค้นคว้าทดลองต่อเนื่องเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ การ
รวบรวมผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบและการวิจารณ์ผลการทดลองอย่างมีอิสระ
ในทางความคิด การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงาน  

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
FT 694    Thesis 4 9 (0-27-0)    
 Prerequisite :  FT 693 Thesis 3  

Continual experimental study to completely address specific problems 
set for research work, including systematic analysis and critical discussion of 
experimental results and deduction of knowledge gained from the research, under 
supervision of thesis supervisors, followed by written report submission. 

(Self study) 
  

ทอ 695   วิทยานิพนธ์ 5                                                                                               6 (0-18-0)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทบทวนวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ วางแผนการท าวิจัย น าเสนอรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และต่อบัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาค้นคว้าทดลองขั้นต้นเพ่ือน าไปสู่ตอบโจทย์ปัญหาใน
งานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
FT 695    Thesis 5 6 (0-18-0)    
 Prerequisite :  none  

Literature review of selected topic related to Thesis in area of food 
science and technology. Planning of research work, followed by submission of 
thesis proposal to thesis supervising committee and graduate school. Conducting 
experimental study, based on scientific theories/principles, to address specific 
problems set for research work, under supervision of thesis supervisors.  

(Self study) 
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ทอ 696  วิทยานิพนธ์ 6                                                                                              6 (0-18-0)    
 วิชาบังคับก่อน : ทอ 695 วิทยานิพนธ์ 5  

การศึกษาค้นคว้าทดลองต่อเนื่องเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ การ
รวบรวมผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบและการวิจารณ์ผลการทดลองอย่างมีอิสระ
ในทางความคิด การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงาน  

(ปฏิบัตินอกเวลา) 
FT 696    Thesis 6 6 (0-18-0)    
 Prerequisite : FT 695 Thesis 5  

Continual experimental study to completely address specific problems 
set for research work, including systematic analysis and critical discussion of 
experimental results and deduction of knowledge gained from the research, under 
the supervision of thesis supervisors, followed by written report submission. 

(Self study) 
  

ทอ 598 การค้นคว้าอิสระ  6 (0-18-0)    
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
 

การศึกษาทดลอง ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความ
สนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

(ปฏิบัตนิอกเวลา) 
FT 598 Independent Study  6 (0-18-0)    
 Prerequisite :  As approved by program committee   

Experimental study on selected research project in areas of food science 
and technology, under supervision of research project supervisor, followed by 
written report submission. 

(Self study) 
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3.1.5.5 รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง 3 (3-0-6)    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักในการถนอมอาหาร ผลของการจัดการวัตถุดิบต่อการถนอมอาหาร การถนอม
อาหารด้วยความร้อน การแช่เย็น แช่แข็ง การฉายรังสี การหมัก เป็นต้น การพัฒนากระบวนการ
ผลิตอาหารในปัจจุบัน การบรรจุอาหารและบรรจุภัณฑ์ กรณีตัวอย่างกระบวนการถนอมอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหารไทย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
FT 502 Advanced Technology for Food Preservation 3 (3-0-6)    
 Prerequisite :  none  

Principle of food preservation. Importance of raw material management 
on preservation effectiveness. Food processing/preservation methods such as 
thermal processing, chilling, freezing, radiation, and fermentation. Current trends in 
food processing development. Food packaging. Case study of food 
processing/preservation in Thai food industry.  

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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3.2. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1. อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ปีพ.ศ. 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุธยา  
พิมพ์พิไล* 

Ph.D. Ph.D. (Food 
Technology) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

Clemson University, 
USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2545 
 

2538 
 

2535 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางธารา
รัตน์  
ชือตอฟ* 

Ph.D. Ph.D. (Bioscience and 
Biotechnology [Food 
Science]) 
M.Sc. (Food Science 
and Microbiology) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

Strathclyde University, 
UK 
 
Strathclyde University, 
UK 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2543 
 
 

2539 
 

2537 
3 อาจารย ์ นาง

ฉวีวรรณ  
พันธ์ไชยศรี* 

ปริญญา
เอก 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.ม. (ชีวเคม)ี 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2549 
 

2531 
2527 

4. อาจารย ์ นายธเนศ   
แก้วก าเนิด * 

Ph.D. Ph.D. (Food 
Technology) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

Clemson University, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2544 
 
2530 
 
2525 

5. อาจารย ์ นายชนันท์
ราษฎ์นิยม* 

Ph.D. Ph.D. (Packaging 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

Victoria University, 
Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
 
2545 
 
2538 

 

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2. อาจารย์ประจํา  
 
 

ที ่ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ. 

1 รอง
ศาสตราจารย ์

นาย 
สิทธิสนิ  
บวรสมบัต ิ

Docteur 
de 
L’INPT 

Docteur de L’INPT (Genie 
des procedes) 
 
วท.ม. (จุลชีววทิยา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 

Institut National 
Polytechnique De 
Toulouse, France 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2532 
 
 

2524 
2522 

2 รอง
ศาสตราจารย ์

นายวิวฒัน์ 
หวังเจริญ 

ปริญญา
เอก 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า  เจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบงั 

2546 
 2535 
 2532 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสินธนา  
ลีนานุรักษ ์
 

Master 
Degree 

Post Graduate Diploma 
(Distinction) (FoodScience 
and Nutrition) 
M.S. (Food Science and 
Technology) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

University of Ghent, 
Belgium 
 
Mississippi State 
University, USA 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2529 
 
 

2525 
 

2519 
4 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นาง 
อุมาพร   
อุประ 
 

Master 
Degree 

M.S. (Food Science and 
Technology) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

Mississippi State 
University, USA 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2526 
 

2522 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางวิจติรา  
แดงปรก 

ปริญญา
เอก 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2546 
 

2538 
 

2528 
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ที ่ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปีพ.ศ. 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาว 
กรผกา  
อรรคนิตย์ 
 

ปริญญ
าเอก 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2547 
 

2539 
 

2534 
7 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสุธยา  
พิมพ์พิไล 

Ph.D. Ph.D. (Food Technology) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

Clemson University, 
USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2545 
 

2538 
2535 

 
8 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางธารา
รัตน์  
ชือตอฟ 

Ph.D. Ph.D. (Bioscience and 
Biotechnology [Food 
Science]) 
M.Sc. (Food Science and 
Microbiology) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

Strathclyde University, 
UK 
 
Strathclyde University, 
UK 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2543 
 
 

2539 
 

2537 
9 อาจารย ์ นาง

ฉวีวรรณ  
พันธ์ไชยศรี 

ปริญญ
าเอก 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.ม. (ชีวเคม)ี 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2549 
 

2531 
2527 

10 อาจารย ์ นายธเนศ   
แก้วก าเนิด 

Ph.D. Ph.D. (Food Technology) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

Clemson University, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2544 
2530 
2525 

11 อาจารย ์ นายชนนัท์  
ราษฎร์นิยม 
 

Ph.D. Ph.D. (Packaging 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

Victoria University, 
Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2552 
 

2545 
 

2538 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี  

 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน งานวิจัย หรือการค้นคว้าอิสระ 
การทําวิทยานิพนธ์ 

1) ก าหนดให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 2 
2) ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์โดยบรรจุอยู่ในวิชาสัมมนา (ทอ 

592 สัมมนา 2   ทอ 593 สัมมนา 3  และ ทอ 594 สัมมนา 4) 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีม่หาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

การค้นคว้าอิสระ 
1) ก าหนดให้ส่งโครงร่างการค้นคว้าอิสระภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
2) ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้าอิสระโดยบรรจุอยู่ในวิชาสัมมนา 

(ทอ 593 สัมมนา 3  และ ทอ 594 สัมมนา 4) 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีม่หาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
จัดให้นักศึกษาท างานวิจัยตามโจทย์ที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน   และวาจา   และมีการสอบปาก
เปล่าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถวางแผนการวิจัยที่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาการวิจัย  
2) สามารถใช้เทคนิควิธีและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานวิจัย 
3) สามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง แก้ปัญหาในงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยได้ 
4) เกิดองค์ความรู้จากการวิจัย 
5) สามารถน าเสนองานวิจัยด้วยวาจา และเขยีนรายงานผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยได ้

 

5.3 ช่วงเวลา 
การวางแผนหัวข้อวิจัย ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และด าเนินการวิจัย 

สามารถท าได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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5.4 จํานวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 
1) อาจารย์ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  

เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
ตนสนใจ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจได้จากการจัดสรร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ตามสาขาท่ีนักศึกษาสนใจ 

2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์ 

3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ   ทั้งในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมโดยหลักสูตร 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) การประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

จากการสังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร ทุกภาคการศึกษา 
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการท างานวิจัย ใช้วิธีการตรวจรายงานการวิจัยและการ

สอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. บัณฑิตทีมี่ทักษะเป็นเลิศ 

เก่งงาน เก่งคน  เก่งคิด เก่ง
วิชาการ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก โดย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมของสาขาวิชา เช่นการจัด
แสดงนิทรรศการ การน าเสนอผลงานวิจัย การบริการวิชาการ
ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฟังการแบ่งปันประสบการณ์การ
ท างานจากมหาบัณฑิตท่ีเป็นศิษย์เก่า ในโอกาสปัจฉิมนิเทศ หรือ
การบรรยายพิเศษ 

2. ด้านภาวะผู้นํา กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้หลักในการบริหารจัดการเช่น 5 ส เพ่ือให้
เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
2. สอนให้นักศึกษารู้จักหลักคิด หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ ผ่าน
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการท าวิจัย 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์กับชุมชน 

3. ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ 
1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมวิชาการ  

4. ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาด้านภาษาให้มากขึ้นและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าแหล่งความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละและมีน้ าใจ

ช่วยเหลือผู้อื่น  
2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) เคารพสิทธิของผู้อื่น ค านึงถึงความเสมอภาค  รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ใน

สังคม 
2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการ
มีเมตตา กรุณา และความเสียสละ 

2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและ
การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน 

4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการ 
5) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าทั้งจากงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
3) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  

 
2.2. ด้านความรู้ 

2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง  
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยน

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
4) มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
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2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์

จ าลอง การวิเคราะหแ์ละอภิปรายกรณีศึกษา เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและ
ผู้เรียนมีความสนใจ 

3) การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 
4) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้ง

ในระดับบุคคลและกลุ่ม  
2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากการปฏิบัติงานและรายงานผลการศึกษาภาคปฏิบัติ 
6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 

 
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้  
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ

น าไป 
3) บูรณาการกับศาสตร์อืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) มีความสามารถในประเมิน สรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  

2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ 

โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (problem-based learning)  หรือ 
การจัดท าโครงการ (project based learning) และการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (research-based learning) 
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์

อ่ืนๆ ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การท ากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องน ามาบูรณาการ 

 
2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค 

2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการ
หรืองานวิจัยที่มอบหมาย 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

 
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ  

2) มีความสามารถในการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐานของการ

นับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 

3) มีภาวะการเป็นผู้น า  ช่วยเหลือผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ได้

อย่างเหมาะสม 

4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง

ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  

2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการ
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 
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2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การ
ยอมรับผู้อ่ืน เป็นต้น 

3) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม  สมาชิก
กลุ่มและผู้รายงานผล 

4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและ

เสวนางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท า

กิจกรรมกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

ให้ท างาน 
 

2.5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม  

2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล  ติดต่อสื่อสาร 

จัดการและน าเสนอข้อมูลได ้

3) มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติ  และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ใน

การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่างๆได้ 

4) มีความสามารถในการค้นคว้า  หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วย

ตนเอง 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษา  
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล  
พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  และสามารถน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง  และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการน า
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เข่น การสังเกต

พฤติกรรมการสอบย่อย 
2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

และรายงานที่เป็นรูปเล่ม 
3) ประเมินจากเทคนิคที่น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ 

และทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 

รายวิชา 

 
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหารขั้นสูง                   

ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้น
สูง 

                  

ทอ 510 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหาร
ขั้นสูง 

                  

ทอ 511 การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

                  

ทอ 521 พิษวิทยาของอาหาร                   

ทอ 530 การประกันคณุภาพอาหารขั้น
สูง                   

ทอ 531 กฎหมายและมาตรฐาน 

อาหาร 
                  

ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน                   

ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน                   

ทอ 542 เทคโนโลยีของคาร์โบ- 
ไฮเดรท 

                  

ทอ 543 คอลลอยด์ในอาหาร                   

ทอ 560 อาหารและโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ                   

ทอ 561 นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร                   

ทอ 562 การวิจัยผู้บรโิภคส าหรับงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                   

หมายเหตุ :  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
ทอ 563 การประเมินทางประสาทสัมผสั
เชิงพรรณนา                   

ทอ 564 สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจยั
อาหาร                   

ทอ 565 เทคโนโลยีการบรรจุอาหารขั้น
สูง                   

ทอ 566 การเคลื่อนย้ายของสารเคมีจาก
วัสดุที่สมัผสัอาหาร                   

ทอ 596 หัวข้อเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ทางอาหาร 

                  

ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยี
ทางอาหาร 

                  

ทอ 591 สัมมนา 1                   

ทอ 592 สัมมนา 2                   

ทอ 593 สัมมนา 3                   

ทอ 594 สัมมนา 4                   

ทอ 691 วิทยานิพนธ์ 1                   

ทอ 692 วิทยานิพนธ์ 2                   

ทอ 693 วิทยานิพนธ์ 3                   

ทอ 694 วิทยานิพนธ์ 4                   

ทอ 695 วิทยานิพนธ์ 5                   

ทอ 696 วิทยานิพนธ์ 6                   

ทอ 598 การค้นคว้าอิสระ                    

ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้น
สูง                   

หมายเหตุ:  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

- การทวนสอบระดับรายวิชา 
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณากระบวนการ

ประเมิน และให้เกรดในรายวิชานั้น ถ้าผิดสังเกต เช่น มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ให้บันทึกและ
รายงานผลต่อกรรมการประจ าคณะ 

2) กรรมการประจ าคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็น
วาระพิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1  

3) กรรมการประจ าคณะ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทบทวนการให้เกรด  
 

- การทวนสอบระดับหลักสูตร 
1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความ

พึงพอใจของบัณทิตต่อการน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
2) ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถและการท างานใน

สถานประกอบการ 
 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
มีการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุม อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประกาศผล และติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา
รายบุคคล ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
1) ติดตามผลการประเมินจากภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและ

ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการน าความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
2) ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถและการท างานใน

สถานประกอบการ 
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3) ส ารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในด้านความรู้  ความพร้อมหรือคุณสมบัติ อ่ืนที่
จ าเป็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น 

4) ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ของบัณฑิตจากคณาจารย์ 
5) การประเมินจากศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย 

 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 แผน ก แบบ ก 1 
1) ศึกษารายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 
4) สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5) นักศึกษาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) อย่างน้อย 1 เรื่อง  หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยโดยเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.2 แผน ก แบบ ก 2 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่

ต่ ากว่า 3.00 และต้องไม่มีรายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I และหรือ Op 
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)   
4) สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5) นักศึกษาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) อย่างน้อย 1 เรื่อง  หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยโดยเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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3.3 แผน ข 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่

ต่ ากว่า 3.00 และต้องไม่มีรายวิชาใดท่ีได้รับอักษร I และหรือ Op 
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)   
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึง
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

2) คณะจัดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการท างานต่างๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องของคณะ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
1) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียนการ

สอน 
2) สนับสนุนให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพตามต าแหน่งงาน 

(เช่น การประชุมวิชาการ ) 
3) ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 
4) สนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

1) แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้
ในแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ / ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน ตาม
เกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร 

3) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน  
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่างคณะ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มี
อาคาร พนม สมิตานนท์ เป็นสถานที่สอน  ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก 6 ห้อง  ห้องเรียนขนาด
ใหญ ่2 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 9 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่  1 ห้อง  และอาคารโรงงานน าร่อง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของห้องสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค 
โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าว
ข้างต้นมีจ านวนดังนี้ 
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จํานวนหนังสือ ณ วันที่ 31  มกราคม 2554 
หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
000 เบ็ดเตล็ด 7, 658  เล่ม 1,597 เล่ม 
100 ปรัชญา 1, 842  เล่ม 290  เล่ม 
200 ศาสนา 3,512  เล่ม 210  เล่ม 
300 สังคมศาสตร์ 39,675  เล่ม 4,999  เล่ม 
400 ภาษาศาสตร์ 3,229  เล่ม 1,221  เล่ม 
500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 7,559  เล่ม  5,180  เล่ม 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 31,020  เล่ม 11,631  เล่ม 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 2,957  เล่ม  623  เล่ม 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,442  เล่ม 34  เล่ม 
900 ประวัติศาสตร์ 5,350  เล่ม 791  เล่ม 

 รวม 125,244 เล่ม 26,576 เล่ม 
 

สื่อโสตทัศนวัสดุ  
รายการ จํานวน 

CD/DVD เกษตร 171 
CD/DVD การศึกษา 61 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 26 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 116 
CD/DVD กีฬา 31 
CD/DVD บันเทิง 10 

รวม 514 
 
บทความวารสาร 103,302 บทความ 
วารสารภาษาไทย 719 รายการ 
วารสารภาษาต่างประเทศ  495 รายการ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 16 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (E-book, E-clipping, E-journal) 5 ฐานข้อมูล 
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นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ห้องสมุดคณะอ่ืนๆใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เป็นต้น และยังมีการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยง
เครือข่ายในฐานข้อมูล  Journal Link   และวิทยานิพนธ์  /  งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุ
กรม  
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มหาวิทยาลัยมีคณะท างานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
2) คณะฯ   มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน  

ต ารา สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย 
3) คณะฯ  จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์  

และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติ 

1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ

อ่ืนที่ต้องการ และมีการคัดเลือกโดยวิธีที่เหมาะสม โดยมีตัวแทนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วม
เป็นกรรมการคัดเลือกด้วย 

3.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก  
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ท าโดยการสอบข้อเขียน  หรือ  สอบสัมภาษณ์   และ/หรือ

ทดสอบความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ แต่งตั้ง 
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3.1.3 การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

3.2.1 การจัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร  
มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง   เพ่ือ

การเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 
3.2.2 การจัดประชุมระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแบ่งภาระงานสอน  วางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล  ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  และหาแนวทางที่จะท าให้หลักสูตร
บรรลุเป้าหมาย 

3.2.3 การทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ทบทวนหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรทุก

สิ้นปีการศึกษา  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.4 การปรับปรุงหลักสูตร 

ให้แต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย  

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเหมาะสม 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
3) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ  ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่าง

น้อย 
4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาค

การศึกษา  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1) มีการก าหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตาม
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

2) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในต าแหน่งนั้น ๆ   

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน   
1) จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
2) จัดงบประมาณให้มีการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การท างานนอกเหนือจากการท างานตามที่ได้ก าหนดไว้ 
3) สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับคณาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ  และงานวิจัย

ของคณะฯ 
4) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนควบคุมดูแลให้

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ต่อคณะฯเพ่ือแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนเมื่อแรกเข้า  เพ่ือท าหน้าทีต่ามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2) อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานพร้อมก าหนดเวลาว่างเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เข้า พบได้ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

3) อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา เช่น  E-mail,  โทรศัพท์ ฯลฯ  
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

กรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
2) ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล

การศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที ่ 1 ปีที ่ 2 ปีที ่ 3 ปีที ่ 4 ปีที ่ 5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ    80  มีส่วนร่วมในการประชุมเ พ่ือ
วางแผน   ติ ดตาม    และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

/ / / / / 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ   หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

/ / / / / 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา   ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

/ / / / / 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
แบบ  มคอ.5  และ มคอ.6  ภายใน   30  วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

/ / / / / 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ  มคอ.7  ภายใน   60  วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อย
ละ  25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

/ / / / / 

7.  มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน  กลยุทธ์ การสอน  หรือ   การ
ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7   ปีที่
ผ่านมา 

 / / / / 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที ่ 1 ปีที ่ 2 ปีที ่ 3 ปีที ่ 4 ปีที ่ 5 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

/ / / / / 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

/ / / / / 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ต่อปี 

/ / / / / 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม  5.0  

  / / / 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่   เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม     5.0  

  / / / 

13.  มีการประเมินความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาต่างประเทศ 

/ / / / / 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดําเนินการข้อ 1-
5 ในแต่ละป ี

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
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หมวดที่   8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอน 

2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

3) การประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การท ากิจกรรมการ 
เรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท า

การประเมิน 
2) คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละภาค

การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และน าไปเขียนไว้ในรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1. โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร  โดยใช้แบบส ารวจ 

2.2. ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจาก

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปี บัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตรและนายจ้าง/ผู้ประกอบการ  และการเยี่ยมชม 

2.3. นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
ประเมินนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต และ

การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
1) อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ

ผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี

การศึกษาเสนอผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
3) จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์การสอน และ
การด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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เอกสารแนบ 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน-หลกัสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
3. สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
4. ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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เอกสารแนบ 1  
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน-หลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่  
 
1.  แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชา เกณฑส์ านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

วิชาไม่นับหน่วยกิต - (3) (7) 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 36 36 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 

 
2.  แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา เกณฑส์ านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

รายวิชาศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 24 24 
วิชาไม่นับหน่วยกิต - - (7) 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 12 12 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 

 
3.  แผน ข 

หมวดวิชา เกณฑส์ านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

รายวิชาศึกษา ไม่น้อยกว่า 30-33 30 30 
วิชาไม่นับหน่วยกิต - - (7) 
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 และ

ไม่เกิน 6 
6 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S   
              และ U 
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เอกสารแนบ 2  
 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-ใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
 

1.  แผน ก แบบ ก 1 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

1. วิทยานิพนธ์ รวม 36 หน่วยกิต 1. วิทยานิพนธ์ รวม 36 หน่วยกิต  
-ทอ 698 วิทยานิพนธ์ -ทอ 691 วิทยานิพนธ์ 1 

-ทอ 692 วิทยานิพนธ์ 2 
-ทอ 693 วิทยานิพนธ์ 3 
-ทอ 694 วิทยานิพนธ์ 4 

ปรับแยกเป็น 4 วิชาโดย
หน่วยกิตรวมคงเดิม 

2. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต รวม 3 
หน่วยกิต 

2.รายวิชาไม่นับหน่วยกิต รวม 7 
หน่วยกิต 

 

 -ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
เทคโนโลยีทางอาหาร 

เพิ่มใหม่ 

-ทอ 595 สัมมนา 1 -ทอ 591 สัมมนา 1 เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  แล ะ
ค าอธิบายรายวิชา 

-ทอ 596 สัมมนา 2 -ทอ 592 สัมมนา 2 เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  แล ะ
ค าอธิบายรายวิชา 

-ทอ 597 สัมมนา 3 -ทอ 593 สัมมนา 3 เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า  แล ะ
ค าอธิบายรายวิชา 

 -ทอ 594 สัมมนา 4 เพิ่มใหม่ 
3. รายวิชาภาษาต่างประเทศและ
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต
ในจํานวนหน่วยกิตสะสม) 

3. รายวิชาภาษาต่างประเทศและ
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต
ในจํานวนหน่วยกิตสะสม) 

 

- วิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

- วิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

คงเดิม 

- วิชาเสริมพื้นฐาน(ส าหรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารหรือเทียบเท่า) จะต้องเรียน 
ทอ 404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

- วิชาเสริมพื้นฐาน(ส าหรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารหรือเทียบเท่า) จะต้องเรียน 
ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
ขั้นสูง 

เปลี่ยนวิชาเสริมพื้นฐาน 
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2.  แผน ก แบบ ก 2 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

1. วิทยานิพนธ์ รวม 12 หน่วยกิต 1. วิทยานิพนธ์ รวม 12 หน่วยกิต  
-ทอ 698 วิทยานิพนธ์ -ทอ 695 วิทยานิพนธ์ 5 

-ทอ 696 วิทยานิพนธ์ 6 
ปรับแยกเป็น 2 วิชาโดย
หน่วยกิตรวมคงเดิม 

2. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต รวม 0 
หน่วยกิต 

2.รายวิชาไม่นับหน่วยกิต รวม 7 
หน่วยกิต 

 

 -ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
เทคโนโลยีทางอาหาร 

เพิ่มใหม่ 

 -ทอ 591 สัมมนา 1 เพิ่มใหม่ 
 -ทอ 592 สัมมนา 2 เพิ่มใหม่ 
 -ทอ 593 สัมมนา 3 เพิ่มใหม่ 
 -ทอ 594 สัมมนา 4 เพิ่มใหม่ 
3. รายวิชาบังคับ รวม 15 หน่วยกิต 3. รายวิชาบังคับ รวม 6 หน่วยกิต  
- ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหารข้ัน
สูง     

- ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหารขั้น
สูง 

คงเดิม 

- ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง 

- ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง 

ปรับลดจํานวนหน่วยกิต 

- ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจยัด้าน
เทคโนโลยทีางอาหาร                        

 ยกเลิก 

- ทอ 530 ระบบประกันคุณภาพ
อาหาร      

 ยกเลิก 

- ทอ 595 สัมมนา 1                            ยกเลิก 
- ทอ 596 สัมมนา 2  ยกเลิก 
4. รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 

4. รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต 

 

- ทอ 510 เทคนิคของจุลชีววิทยา
อาหารขั้นสูง 

- ทอ 510 เทคนิคของจุลชีววิทยา
อาหารขั้นสูง 

เปลี่ยนชื่อและค าอธิบาย
รายวิชา 

- ทอ 511 การใช้จุลินทรีย์และ
เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร    

- ทอ 511 การใช้จุลินทรีย์และ
เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร    

คงเดิม 
 

- ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร   - ทอ 521 พิษวิทยาของอาหาร   เปลี่ยนรหัส 
 - ทอ 530 การประกันคุณภาพอาหาร

ขัน้สูง        
เพิ่มใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
 - ทอ 531 กฎหมายและมาตรฐาน

อาหาร 

เพิ่มใหม่ 

- ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน                                 - ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน                                 ปรั บ ลดหน่ วยกิ ตภาค
บรรยาย-เพิ่มภาคปฏิบัติ 

- ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน                                                           - ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน                                                           ปรั บ ลดหน่ วยกิ ตภาค
บรรยาย-เพิ่มภาคปฏิบัติ 

- ทอ 542 เทคโนโลยีของ 
คาร์โบไฮเดรท                   

- ทอ 542 เทคโนโลยีของ 
คาร์โบไฮเดรท                   

ปรั บ ลดหน่ วยกิ ตภาค
บรรยาย-เพิ่มภาคปฏิบัติ 

- ทอ 543 คอลลอยด์ในอาหาร                  - ทอ 543 คอลลอยด์ในอาหาร                  คงเดิม 
 

- ทอ 560 อาหารและโภชนาการ      - ทอ 560 อาหารและโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ                    

ปรับชื่ อวิ ช า  และปรับ
เนื้อหา 

- ทอ 561 นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

- ทอ 561 นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

คงเดิม 
 

- ทอ 562 การวิจัยผู้บริโภคส าหรับ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                                           

- ทอ 562 การวิจัยผู้บริโภคส าหรับ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                                           

คงเดิม 
 

- ทอ 563 การประเมินทางประสาท
สัมผัสเชิงพรรณนา                                                                                 

- ทอ 563 การประเมินทางประสาท
สัมผัสเชิงพรรณนา                                                                                 

คงเดิม 
 

- ทอ 564 สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัย
อาหาร              

- ทอ 564 สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัย
อาหาร              

คงเดิม 
 

 - ทอ 565 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
ขั้นสูง 

เพิ่มใหม่ 

 - ทอ 566 การเคลื่อน ย้ายของ
สารเคมีจากวัสดุที่สัมผัสอาหาร 

เพิ่มใหม่ 

- ทอ 594  โครงงานวิจัย                                              - ทอ 595 โครงงานวิจัย เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทอ 591 หัวข้อเฉพาะทาง
เทคโนโลยีทางอาหาร     

- ทอ 596 หัวข้อเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีทางอาหาร       

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
- วิชาเลือกอื่นๆ 
สามารถเลือกจากรายวชิาที่มีรหสั
ขึ้นต้นด้วยเลข 4 ที่ภาควชิา
เทคโนโลยทีางอาหารเปิดสอนได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
 

- วิชาเลือกอื่นๆ 
สามารถเลือกวิชาที่มีรหัสขั้นต้นด้วย
เ ล ข  4  ที่ ส อ น โ ด ย ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร  และ/หรือรายวิชาที่มีรหัส
ขึ้นต้นด้วยเลข 5 เป็นต้นไปที่เปิดสอน
ในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  ทั้งนี้ตามความ
เห็ นชอบของประธานที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ลงทะเบียนเรียนวชิาเลือก
อื่นๆ  
 

5. รายวิชาภาษาต่างประเทศและ
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต
ในจํานวนหน่วยกิตสะสม) 

5. รายวิชาภาษาต่างประเทศและ
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต
ในจํานวนหน่วยกิตสะสม) 

 

- วิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

- วิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

คงเดิม 

- วิชาเสริมพื้นฐาน(ส าหรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารหรือเทียบเท่า) จะต้องเรียน 
ทอ 404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

- วิชาเสริมพื้นฐาน(ส าหรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารหรือเทียบเท่า) จะต้องเรียน 
ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
ขั้นสูง 

เปลี่ยนวิชาเสริมพื้นฐาน 
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3.  แผน ข 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

1. ปัญหาพิเศษ รวม 6 หน่วยกิต 
 
-ทอ 598 ปัญหาพิเศษ 

1. การค้นคว้าอิสระ รวม 6 หน่วย
กิต 
-ทอ 598 การค้นคว้าอิสระ 

 
 
เ ป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช า  แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงค าอธิบาย
รายวิชา 

2. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต รวม 0 
หน่วยกิต 

2.รายวิชาไม่นับหน่วยกิต รวม 7 
หน่วยกิต 

 

 -ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
เทคโนโลยีทางอาหาร 

เพิ่มใหม่ 

 -ทอ 591 สัมมนา 1 เพิ่มใหม่ 
 -ทอ 592 สัมมนา 2 เพิ่มใหม่ 
 -ทอ 593 สัมมนา 3 เพิ่มใหม่ 
 -ทอ 594 สัมมนา 4 เพิ่มใหม่ 
3. รายวิชาบังคับ รวม 15 หน่วยกิต 3. รายวิชาบังคับ รวม 6 หน่วยกิต  
- ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหารข้ัน
สูง     

- ทอ 500 เทคโนโลยีทางอาหารขั้น
สูง 

คงเดิม 

- ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง 

- ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์
อาหารขั้นสูง 

ปรับลดจํานวนหน่วยกิต 

- ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจยัด้าน
เทคโนโลยทีางอาหาร                        

 ยกเลิก 

- ทอ 530 ระบบประกันคุณภาพ
อาหาร      

 ยกเลิก 

- ทอ 595 สัมมนา 1                            ยกเลิก 
- ทอ 596 สัมมนา 2  ยกเลิก 
4. รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 

4. รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 

 

- ทอ 510 เทคนิคของจุลชีววิทยา
อาหารขั้นสูง 

- ทอ 510 เทคนิคของจุลชีววิทยา
อาหารขั้นสูง 

เปลี่ยนชื่อและค าอธิบาย
รายวิชา 

- ทอ 511 การใช้จุลินทรีย์และ
เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร    

- ทอ 511 การใช้จุลินทรีย์และ
เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร    

คงเดิม 
 

- ทอ 522 พิษวิทยาของอาหาร   - ทอ 521 พิษวิทยาของอาหาร   เปลี่ยนรหัส 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
 - ทอ 530 การประกันคุณภาพอาหาร

ขัน้สูง        
เพิ่มใหม่ 

 - ทอ 531 กฎหมายและมาตรฐาน
อาหาร 

เพิ่มใหม่ 

- ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน                                 - ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน                                 ปรั บ ลดหน่ วยกิ ตภาค
บรรยาย-เพิ่มภาคปฏิบัติ 

- ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน                                                           - ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน                                                           ปรั บ ลดหน่ วยกิ ตภาค
บรรยาย-เพิ่มภาคปฏิบัติ 

- ทอ 542 เทคโนโลยีของ 
คารโ์บไฮเดรท                   

- ทอ 542 เทคโนโลยีของ 
คาร์โบไฮเดรท                   

ปรั บ ลดหน่ วยกิ ตภาค
บรรยาย-เพิ่มภาคปฏิบัติ 

- ทอ 543 คอลลอยด์ในอาหาร                  - ทอ 543 คอลลอยด์ในอาหาร                  คงเดิม 
 

- ทอ 560 อาหารและโภชนาการ      - ทอ 560 อาหารและโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ                    

ปรับชื่ อวิ ช า  และปรับ
เนื้อหา 

- ทอ 561 นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

- ทอ 561 นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

คงเดิม 
 

- ทอ 562 การวิจัยผู้บริโภคส าหรับ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                                           

- ทอ 562 การวิจัยผู้บริโภคส าหรับ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                                           

คงเดิม 
 

- ทอ 563 การประเมินทางประสาท
สัมผัสเชิงพรรณนา                                                                                 

- ทอ 563 การประเมินทางประสาท
สัมผัสเชิงพรรณนา                                                                                 

คงเดิม 
 

- ทอ 564 สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัย
อาหาร              

- ทอ 564 สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัย
อาหาร              

คงเดิม 
 

 - ทอ 565 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
ขั้นสูง 

เพิ่มใหม่ 

 - ทอ 566 การเคลื่อน ย้ายของ
สารเคมีจากวัสดุที่สัมผัสอาหาร 

เพิ่มใหม่ 

- ทอ 594  โครงงานวิจัย                                              - ทอ 595 โครงงานวิจัย เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทอ 591 หัวข้อเฉพาะทาง
เทคโนโลยีทางอาหาร     

- ทอ 596 หัวข้อเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีทางอาหาร       

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
- วิชาเลือกอื่นๆ 
สามารถเลือกจากรายวชิาที่มีรหสั
ขึ้นต้นด้วยเลข 4 ที่ภาควชิา
เทคโนโลยทีางอาหารเปิดสอนได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
 

- วิชาเลือกอื่นๆ 
สามารถเลือกวิชาที่มีรหัสขั้นต้นด้วย
เ ล ข  4  ที่ ส อ น โ ด ย ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร  และ/หรือรายวิชาที่มีรหัส
ขึ้นต้นด้วยเลข 5 เป็นต้นไปที่เปิดสอน
ในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  ทั้งนี้ตามความ
เห็ นชอบของประธานที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ลงทะเบียนเรียนวชิาเลือก
อื่นๆ  
 

5. รายวิชาภาษาต่างประเทศและ
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต
ในจํานวนหน่วยกิตสะสม) 

5. รายวิชาภาษาต่างประเทศและ
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต
ในจํานวนหน่วยกิตสะสม) 

 

- วิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

- วิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

คงเดิม 

- วิชาเสริมพื้นฐาน(ส าหรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารหรือเทียบเท่า) จะต้องเรียน 
ทอ 404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

- วิชาเสริมพื้นฐาน(ส าหรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารหรือเทียบเท่า) จะต้องเรียน 
ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
ขั้นสูง 

เปลี่ยนวิชาเสริมพื้นฐาน 
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เอกสารแนบ 3  
 

สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
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สาระการปรับปรุงหลักสูตร  
 

1. หลักสูตรดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2544 
 

2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุม ครั้งที ่3/2555 
เมื่อ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 

 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
 

4. เหตุผลในการแก้ไขปรับปรุง 
4.1. เพ่ือปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเทคโนโลยีทางอาหารเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหารเพ่ือเป็นการขยายโอกาสในทางการศึกษาวิจัยของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
4.2. เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิชาเอก

เลือกให้เหมาะสมกับหลักสูตรและตอบสนองต่อสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารใน
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

4.3. เพ่ือเปิดโอกาสให้กับการท างานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาหรือการบูรณาการองค์ความรู้  
ให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาการสาขาที่เหมาะสมส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ของ
ตนให้มากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนวิชาเอกเลือก คือเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากรายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข 5 เป็นต้นไปที่
เปิดสอนในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

4.4. เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ และ
เพ่ือเป็นการเอ้ือให้การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยปรับปรุงรายวิชาสัมมนา 

 
5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

 

5.1. ปรับปรุงชื่อหลักสูตร 
เดิม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
ใหม่ :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5.2. ปรับปรุงชื่อปริญญา  
เดิม :  ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 

   Master of Science (Food Technology) 
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  ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 
   M.S. (Food Technology) 

ใหม่ : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ชื่อย่อ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

   M.S. (Food Science and Technology) 
 

5.3. ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร  
5.3.1. แผน ก แบบ ก 1 เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ

หน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต 
5.3.2. แผน ก แบบ ก 2 ลดจ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ จาก 15 หน่วยกิต เหลือ 6 

หน่วยกิต เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตวิชาเอกเลือก จากไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 18 หน่วย
กิต  และเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต 

5.3.3. แผน ข ลดจ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ จาก 15 หน่วยกิต เหลือ 6 หน่วยกิต เพ่ิม
จ านวนหน่วยกิตวิชาเอกเลือก จากไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  และเพ่ิม
จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต 

 
5.4. ปรับปรุงรายวิชา (ยกเลิก/เพ่ิมเติม/ปรับปรุง รหัสวิชา หรือ ชื่อวิชา หรือ ค าอธิบาย

รายวิชา) 
5.4.1. แผน ก แบบ ก 1  

5.4.1.1. วิทยานิพนธ์ 
1) ยกเลิก ทอ 698 วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) และจัดเป็น 4 วิชา

แทน โดยเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและจ านวนหน่วยกิต คือ ทอ 691 วิทยานิพนธ์ 1 (9 หน่วยกิต)   
ทอ 692 วิทยานิพนธ์ 2 (9 หน่วยกิต)  ทอ 693 วิทยานิพนธ์ 3 (9 หน่วยกิต)  และ ทอ 694 
วิทยานิพนธ์ 4 (9 หน่วยกิต) 

5.4.1.2. รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
1) เพ่ิมวิชา ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร เพ่ือ

ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการวางแผนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
2) เพ่ิมวิชาสัมมนาจากเดิม 3 รายวิชา เป็น 4 รายวิชา โดย

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ทั้งนี้เพ่ือช่วยในการท าวิจัยให้มีทิศทางท่ีชัดเจนและมีความก้าวหน้าเร็วขึ้น 
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5.4.1.3. วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
1) เปลี่ยนวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเท่า) จาก ทอ 404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เป็น ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง ทั้งนี้เพ่ือช่วยในการท าวิจัยให้มีทิศทางที่
ชัดเจนและมีความก้าวหน้าเร็วขึ้น 

5.4.2. แผน ก แบบ ก 2  
5.4.2.1. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 

1) ยกเลิกวิชาบังคับจ านวน 4 รายวิชา คือ วิชา ทอ 530 ระบบ
ประกันคุณภาพอาหาร   (ปรับย้ายเป็นวิชาเอกเลือก) วิชา ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยี
ทางอาหาร ทอ 595 สัมมนา 1 และ ทอ 596 สัมมนา 2 (ปรับย้ายเป็นวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิต) และเปลี่ยนรหัสและค าอธิบายรายวิชา 

2) ปรับลดหน่วยกิตวิชาบังคับจ านวน 1 รายวิชา คือวิชา ทอ 520 
เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง  

3) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา คือ ทอ 520 เทคนิคการ
วิเคราะห์อาหารขั้นสูง  เพ่ือให้มีความถูกต้องมากขึ้น 

5.4.2.2. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 
1) เปลี่ยนรหัส/ชื่อ/ค าอธิบายรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ ทอ 

522 พิษวิทยาของอาหาร (เปลี่ยนรหัสเป็น ทอ 521) ทอ 510 เทคนิคของจุลชีววิทยาทางอาหารขั้น
สูง (เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา)  ทอ 530 การประกันคุณภาพอาหารขั้นสูง  (ย้ายจากหมวดวิชาบังคับ 
เปลี่ยนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา)  ทอ 560 อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ (เปลี่ยนชื่อวิชา
และค าอธิบายรายวิชา)  ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

2) ปรับเพ่ิมหน่วยกิตภาคปฏิบัติส าหรับวิชาเอกเลือกจ านวน 3 
รายวิชา คือ ทอ 540 เทคโนโลยีของไขมัน   ทอ 541 เทคโนโลยีของโปรตีน  และ ทอ 542 
เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรท  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

3) เพ่ิมวิชาเอกเลือก ทอ 531 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  ทอ 
565 เทคโนโลยีการบรรจุอาหารขั้นสูง  และ ทอ 566 การเคลื่อนย้ายของสารเคมีจากวัสดุที่สัมผัส
อาหาร ทั้งนี้เพ่ือให้วิชาเอกเลือกมีความหลากหลายและตอบสนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

5.4.2.3. วิทยานิพนธ์ 
1) ยกเลิก ทอ 698 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) และจัดเป็น 2 วิชา

แทน โดยเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและจ านวนหน่วยกิต คือ ทอ 695 วิทยานิพนธ์ 5 (6 หน่วยกิต)  และ 
ทอ 696 วิทยานิพนธ์ 6 (6 หน่วยกิต) 
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5.4.2.4. วิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
1) เพ่ิมวิชา ทอ 590 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีทางอาหาร เพ่ือ

ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการวางแผนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
2) เพ่ิมวิชาสัมมนาจากเดิม 2 รายวิชา เป็น 4 รายวิชา และ

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ทั้งนี้เพ่ือช่วยในการท าวิจัยให้มีทิศทางท่ีชัดเจนและมีความก้าวหน้าเร็วขึ้น   
5.4.2.5. วิชาเสริมพ้ืนฐาน 

1) เปลี่ยนวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ส าหรับนักศึกษาที่ ไม่ ได้จบสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเท่า) จาก ทอ 404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เป็น ทอ 502 เทคโนโลยีการถนอมอาหารขั้นสูง ทั้งนี้เพ่ือช่วยในการท าวิจัยให้มีทิศทางที่
ชัดเจนและมีความก้าวหน้าเร็วขึ้น 

5.4.3. แผน ข  
5.4.3.1. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 

เหมือนแผน ก 2 
5.4.3.2. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

เหมือนแผน ก 2 
5.4.3.3. การค้นคว้าอิสระ 

1) เปลี่ยนชื่อวิชา ทอ 598 ปัญหาพิเศษ เป็น การค้นคว้าอิสระ และ
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

5.4.3.4. วิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
เหมือนแผน ก 2 

5.4.3.5. วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เหมือนแผน ก 2 

 

6. การเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 

 

ทอ 510 เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 
(เดิมคือวิชา ทอ 510 เทคนิคของจุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม  เทคนิคข้ันสูงและความก้าวหน้าในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร  การวิเคราะห์อันตราย

ทางจุลินทรีย์ในอาหาร เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมรวมทั้งแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  วิธีการตรวจสอบจุลินทรีย์ที่รวดเร็ว 
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ใหม ่ เทคนิคที่รวดเร็วและเทคนิคขั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์อาหารด้านจุลชีววิทยา  ซึ่งรวมถึง
วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา  วิธีทางชีวเคมี  วิธีทางชีวโมเลกุล และวิธีทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยา 

 

ทอ 520 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์ด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ที่ใช้ทั่วไปในงานวิจัยและ

อุตสาหกรรมอาหาร  ความก้าวหน้าของการวิเคราะห์อาหาร  แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงวิธีการที่ใช้วิเคราะห์อาหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการศึกษา
นอกสถานที่  

ใหม ่ เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อาหารด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ การใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์อาหารขั้นสูงในงานวิจัยด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร  ความก้าวหน้าของ
การวิเคราะห์อาหาร  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการที่ใช้วิเคราะห์อาหารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ    

 

ทอ 530 การประกันคุณภาพอาหารขั้นสูง 
(เดิมคือวิชา ทอ 530 ระบบประกันคุณภาพอาหาร) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม  โปรแกรมพ้ืนฐานในการจัดระบบคุณภาพ   การจัดท าระบบประกันคุณภาพระบบต่าง ๆ 

ได้แก่  ระบบ HACCP  ระบบ ISO 9000  ระบบ  ISO 14000   และ ระบบ ISO 18000   
และระบบประกันคุณภาพอ่ืน ๆ  ที่เหมาะสมจะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ใหม ่ การสร้างระบบประกันคุณภาพอาหารในระดับองค์กรเช่น Quality Control Circle (QCC) 
และ Total Quality Management (TQM)    ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ISO 22000  ISO18000  ISO 14000  ISO 17025  ISO 26000  
British Retail Consortium  (BRC)    International Food Safety (IFS)      ระบบการ
ผลิตอาหารที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์   การประเมินอันตรายและความเสี่ยง (Risk and 
severity)  ในระบบการผลิตอาหารในด้านความปลอดภัยของอาหาร   ระบบคุณภาพอ่ืน ๆ 
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
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ทอ 560 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
(เดิมคือวิชา ทอ 560 อาหารและโภชนาการ) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม  ภาวะโภชนาการของประชากรโลกและของประเทศไทย      ความส าคัญของโภชนาการต่อ

การผลิตอาหาร   เพ่ือให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี    ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารที่มีต่อ
คุณค่าทางโภชนาการ และความคงตัวของสารอาหาร   ตลอดจนวิธีการป้องกันและรักษา
คุณค่าของอาหารในกระบวนการผลิตอาหาร 

ใหม ่ องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ (health food)  กระบวนการผลิต
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเชิงอุตสาหกรรม   สมบัติเชิงหน้าที่และประโยชน์ของอาหาร
เพ่ือสุขภาพต่อร่างกาย อาหารไขมันต่ า อาหารพลังงานต่ า   ความสัมพันธ์ของอาหารและ
การป้องกันรักษาอาการของโรค  เภสัชโภชนศาสตร์  ความเป็นพิษของอาหาร    อาหารที่
ท าให้เกิดอาการแพ้   ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารที่มีต่อคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติ
ทางเคมีและกายภาพของอาหาร   รวมทั้งการเกิดผลข้างเคียงของการแปรรูปอาหารต่อ
สุขภาพ   

 

ทอ 591 สัมมนา 1 
(เดิมคือวิชา ทอ 595 สัมมนา 1) 
ค าอธิบายรายวิชา 
เดิม เทคนิคการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์  การเตรียมเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ในที่

ประชุม  การใช้โสตทัศน์และคอมพิวเตอร์ในการเสนอผลงาน  นักศึกษาต้องเตรียมและ
เสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง   

ใหม่  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
 

ทอ 592 สัมมนา 2 
(เดิมคือวิชา ทอ 596 สัมมนา 2) 
ค าอธิบายรายวิชา 
เดิม การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา 
ใหม่  การน าเสนอแผนการท างานวิจัยของนักศึกษา 
 
ทอ 593 สัมมนา 3 
(เดิมคือวิชา ทอ 597 สัมมนา 3) 
ค าอธิบายรายวิชา 
เดิม การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ใหม ่ การน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยของนักศึกษา 
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ทอ 598 การค้นคว้าอิสระ  
(เดิมคือวิชา ทอ 598 ปัญหาพิเศษ) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม  การศึกษาทดลอง หรือการวิจัย หรือการตรวจเอกสารและเสนอรายงานในปัญหาเฉพาะใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
ใหม ่ การศึกษาทดลองในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารตามความสนใจ 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ให้ค าปรึกษา แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 
ทอ 691 วิทยานิพนธ์ 1 
(เดิมคือวิชา ทอ 698 วิทยานิพนธ์) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม การทดลอง วิจัย และเสนอรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร 

ใหม ่ ทบทวนวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และวางแผนการท าวิจัยโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

 
ทอ 692 วิทยานิพนธ์ 2 
(เดิมคือวิชา ทอ 698 วิทยานิพนธ์) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม การทดลอง วิจัย และเสนอรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร 

ใหม ่ การศึกษาค้นคว้าทดลองขั้นต้นเพ่ือน าไปสู่การตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัย โดยมีพ้ืนฐานอยู่
บนทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

 
ทอ 693 วิทยานิพนธ์ 3 
(เดิมคือวิชา ทอ 698 วิทยานิพนธ์) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม การทดลอง วิจัย และเสนอรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร 

ใหม ่ การศึกษาค้นคว้าทดลองต่อเนื่องจากข้ันต้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัย การรวบรวมผล
การทดลอง การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบและการวิจารณ์ผลการทดลองอย่างมีอิสระ
ในทางความคิด โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
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ทอ 694 วิทยานิพนธ์ 4 
(เดิมคือวิชา ทอ 698 วิทยานิพนธ์) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม การทดลอง วิจัย และเสนอรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร 

ใหม ่ การศึกษาค้นคว้าทดลองต่อเนื่องเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ การรวบรวม
ผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบและการวิจารณ์ผลการทดลองอย่างมีอิสระ
ในทางความคิด การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงาน 

 
ทอ 695 วิทยานิพนธ์ 5 
(เดิมคือวิชา ทอ 698 วิทยานิพนธ์) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม การทดลอง วิจัย และเสนอรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร 

ใหม ่ ทบทวนวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ วางแผนการท าวิจัย น าเสนอรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และต่อบัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาค้นคว้าทดลองขั้นต้นเพ่ือน าไปสู่ตอบ
โจทย์ปัญหาในงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

 
ทอ 696 วิทยานิพนธ์ 6 
(เดิมคือวิชา ทอ 698 วิทยานิพนธ์) 
ค าอธิบายรายวิชา  
เดิม การทดลอง วิจัย และเสนอรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร 

ใหม ่ การศึกษาค้นคว้าทดลองต่อเนื่องเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาในงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ การรวบรวม
ผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบและการวิจารณ์ผลการทดลองอย่างมีอิสระ
ในทางความคิด การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงาน  
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เอกสารแนบ 4 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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1. ชื่อ-สกุล นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
 สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

 โทรศัพท์ (053) 873920-1 
 โทรสาร (053) 878125 
 E-mail chaveewon@mju.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 
 2523-2527   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2529-2531 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2544-2549 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์การทํางาน 

2531 – 2534 นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบ
และมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2534 – 2536 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝ่ายวิเคราะห์อาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม ่

2536 – ปัจจุบัน อาจารย์ระดับ 7 ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย 
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 

1. Phunchaisri, C. and Apichartsrangkoon, A. 2005. Effect of ultra-high 
pressure on biochemical and physical modification of lychee (Litchi chinensis 
Sonn.).  Food Chemistry 93(1): 57-64. 
 2. ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี. 2550. กระบวนการความดันสูง ทางเลือกใหม่ของการแปรรูป
อาหาร. อาหาร 37(2) : 133-138. 
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 3.  ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, อุมาพร ศิริพินทุ์และวิจิตรา แดงปรก. 2551. การผลิตกุนเชียง
ไขมันต่ําจากเจลบุก. อาหาร 38(4), 355-362 

4. อภิชญา ประสพรัตนชัย, วิจิตรา แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ และ ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี. 
2551. เปรียบเทียบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักอินทรีย์และผักทั่วไปบางชนิด.  
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่2 . มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

5. สุรัลชนา กาศสกุล , ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี และวิจิตรา แดงปรก. 2552. อิทธิพลของการ
ใช้กรดและความร้อนต่อการรักษาคุณภาพของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. การประชุมวิชาการประจ าปี 
2552 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

6. รวีพร ศรีส าราญ, ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, ธเนศ แก้วก าเนิดและวิจิตรา แดงปรก. 2553. 
ผลการเติมอินูลินต่อคุณภาพทางกายภาพและสมบัติทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่ไขมันต่ํา. 
การประชุมวิชาการประจ าปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
งานวิจัย 

-     การผลิตกุนเชียงไขมันต่ าจากแป้งบุก ได้รับเงินสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2543 
จ านวน 164,300 บาท 

-     การแปรรูปชาใบหม่อน  
  -  ผลของกรดและความร้อนในการลวกร่วมกับการอบแห้งบางส่วนต่อการยืดอายุการเก็บ

รักษาของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 
การให้บริการวิชาการ 

วิทยากรการฝึกอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยของสารเจือปนอาหาร” วันที่ 13 สิงหาคม 2553  
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หัวข้อทางวิชาการที่สนใจ 
 1. อาหารฟังก์ชันและเภสัชโภชภัณฑ์ 
 2. เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วยเครื่องมือชั้นสูง 

       3. การแปรรูปอาหารด้วยเทคนิคความดันสูง 
สถานภาพปัจจุบัน 

อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
อาหาร 
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2. ชื่อ-สกุล นายชนันท์ ราษฎร์นิยม 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  
 สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่50290 

 โทรศัพท์ (053) 878116 ต่อ 211 
 โทรสาร (053) 878125 
 E-mail chanun@mju.ac.th  
 
ประวัติการศึกษา 

2534 – 2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2541 – 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2545 – 2552 Ph.D. (Packaging Technology) Victoria University, Australia. 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

2538 – 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายผลิต บริษัท ไทย พอทเทอรี่ อินดัสตรี จ ากัด 
2539 – 2540 พนักงานบริการลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
2540 – ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ 

1. Chanun Rardniyom, Joseph Miltz, Stephen W. Bigger, Marlene J. Cran 
and Kees Sonneveld, “Parameters Affecting The Design of Antimicrobial Films”, 
The 16th IAPRI World Conference on Packaging, Bangkok, Thailand, 8-12 June 
2008. 
งานวิจัย 

1. ชนันท์ ราษฎร์นิยม, สุภาพร บุญมั่น, พิสิฐเกียรติ พุทธิธนสมบัติ, วรัญญู เพชรตีบ และ
ปริวัตร ทองเสมอ, “การพัฒนาแผ่นยาที่ผลิตจากยางธรรมชาติ”, โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่อง
ยางพารา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ: 
ยางพารา สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สัญญาเลขที่ RDG5250028, 
2553. 
 
การให้บริการวิชาการ 

1. การผลิตอาหารผงโดยวิธีอบแห้งแบบโฟมแมท, สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมการเกษตร, 18 กันยายน 2553. 
 
หัวข้อทางวิชาการที่สนใจ 

1. การแปรรูปอาหารโดยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท 
2. บรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์ 
3. การควบคุมการปลดปล่อยสารส าคัญจากแผ่นฟิล์ม 

 
สถานภาพปัจจุบัน 

อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
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3. ชื่อ-สกุล นายธเนศ   แก้วก าเนิด 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  
 สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

 โทรศัพท์ (053) 873920-1 
 โทรสาร (053) 878125 
 E-mail Thanes2006@sanook.com 

 
ประวัติการศึกษา 

2521 – 2525  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การอาหาร ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

2525 – 2530   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย  

2539 – 2544  Ph.D. (Food Technology),  Clemson University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 
ประสบการณ์การทํางาน 
 2530 –  2538   อาจารย์ประจ าภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ 
                               การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ 

2544 – 2548 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2538 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจั  
  
ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย 
         1. สุภาพร  สายวิวัฒน์  ธเนศ  แก้วก าเนิด  ปราณี   วราสวัสดิ์ และ  กรผกา  อรรคนิตย์. 
2553. ผลของการใช้คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลสต่อการดูดซับน้ํามันและคุณภาพด้านต่างๆ ของ
ข้าวแตน. ใน   รายงานการประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 4   1 
กันยายน 2553. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 24-31.  
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        2.  Supaporn Saiviwat, Thanes  Keokamnerd, Pranee Warasawas, Kornpaka 
Arkanit. 2010. Effect of carboxy methyl cellulose and carageenan on oil 
absorption and certain quality characteristics of rice cracker (Kawtan).  The 36th 
Congress on Science and Technology of Thailand (STT36). The Bangkok International 
Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand. 26 – 28  October 2010.  
 
การให้บริการวิชาการ 

        1. วิทยากรฝึกอบรมด้านการแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  

2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         
หัวข้อทางวิชาการที่สนใจ 

 1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ  โดยเฉพาะอาหาร
พ้ืนบ้าน  อาหารพี้นเมอืง 

 2.  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมส าหรับผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ  
โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้าน  อาหารพี้นเมือง 

 3.  ความสัมพันธ์และประโยชน์ของการใช้บรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตอาหาร และการเก็บ
รักษาอาหาร 

 4.  การศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารชนิดต่าง ๆ  โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้าน  อาหารพี้นเมือง 
 
สถานภาพปัจจุบัน 

อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
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4. ชื่อ-สกุล นางสุธยา พิมพ์พิไล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

 โทรศัพท์ (053) 873920-1 
 โทรสาร (053) 878125 
 E-mail suthaya@mju.ac.th, suthayap@yahoo.com 
 
ประวัติการศึกษา 

2531 – 2534  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

2535 – 2537 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

2539 – 2545  Ph.D. (Food Technology), Clemson University,  
South Carolina, USA 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

2537 – 2552  อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย 

Khongjeamsiri, W., Wangcharoen, W., Pimpilai, S., and Daengprok, W. 2009. 
Development of Job’s tears ice cream recipe.  Maejo International 
Journal of Science and Technology 3(3): 388-399. 

Khongjeamsiri, W., Wangcharoen, W., Pimpilai, S., and Daengprok, W. 2007. 
Preference direction study of Job’s-tears ice cream. Maejo 
International Journal of Science and Technology 1(2): 137-144. 

mailto:suthaya@mju.ac.th


มคอ. 2 
 

95 

Phimphilai, S., Galyean, R.D. and Wardlaw, F.B. 2006. Relationship of two in 
vitro assays in protein efficiency ratio determination on selected 
agricultural by-products. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology 28 (Suppl.1): 81-87. 

Pitiwiwattanakul V., Phimphilai, S., Nuglor, S. and Chiyasut, C. 2010. Effects of 
germinating conditions on antioxidation Properties, total 
polyphenol, and phytate contents in quick-cooking husked Hom 
Dam Sukhothai 2 Rice. Oral presentation. In Proceeding “Food 
Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and 
Development to Global Market”.  June 17-18, 2010. BITEC, Bangkok, 
Thailand. 

Kapkum N., Phimphilai, S., Srichairatanakool, S. and Varith, J. 2010. A reduction 
of antioxidant property lost during a process of powered beverage 
from young organic rice grass. Oral presentation. In Proceeding “Food 
Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and 
Development to Global Market”.  June 17-18, 2010. BITEC, Bangkok, 
Thailand. 

Phimphilai, S., Phimphilai, K., Chotineeranart S. and Sriroth, K. 2009. Effect of 
UV irradiation on physical characteristics of fresh rice noodle. Oral 
presentation. In Proceeding Starch Update 2009. p.59-65. The 5th 
International Conference on Starch Technology. September 24-25, 2009. 
Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.  

ศศิธร วรรณมหินทร์ สุธยา พิมพ์พิไล ธารารัตน์ ชือตอฟ และจาตุพงศ ์วาฤทธิ์. 2552. ผลของ
รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นสดในระหว่างการเก็บรักษา . 
การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที ่3. 19 สิงหาคม 2552. มหาวิทยาลัยแม่
โจ้. เชียงใหม่.  

ลัสพรรณ ระวีวัฒน์ สุธยา พิมพ์พิไล วิวัฒน์ หวังเจริญ และไชยวัฒน์ ไชยสุต. 2552. อิทธิพล
ของกระบวนการผลิตข้าวกล้องหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้าน
ออกซิเดชัน. การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3. 19 สิงหาคม 2552. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่.  
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สุธยา พิมพ์พิไล สิรินภา เจาะเส็น รัตนมน อภิวงค์ สุกัญญา หอมนาน และบัณฑิต อุปสิทธิ์. 
2552. การผลิตข้าวโพดผงพรีเจลาทิไนซ์จากส่วนโฟลเทชัน. การประชุมวิชาการ
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1. 27-29 
มีนาคม 2552. สยามพารากอน. กรุงเทพ. 

ชญากาณฑ์ ชัยสุกัญญาสันต์ สุธยา พิมพ์พิไล ไชยวัฒน์ ไชยสุต  และสมเดช อ่ิมมาก. 2551. 
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตข้าวกล้องเคลือบด้วยสารสกัดจากขม้ินชันและชา
เขียว. ใน เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจ าปี 2551. 

รัชนีกร เพ็งโตวงษ์  แพรวพรรณ เข็มวิชัย  และสุธยา พิมพ์พิไล. 2551. การลดการสูญเสีย
แป้งข้าวในกระบวนการแช่ข้าวเพื่อผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว .  ใน เอกสารการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการทุนสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสะอาด  โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจ าปี 2551. 

บัณฑิต อุปสิทธิ์ สุธยา พิมพ์พิไล ไชยวัฒน์ ไชยสุต และสมเดช อ่ิมมาก. 2551. ผลของการให้
ความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณไฟเตท สารประกอบโพลิฟีนอล และ
สมบัติการต้านออกซิเดชันในการผลิตน้ําข้าวกล้องผงสําเร็จรูป . การเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที ่2. 22 สิงหาคม 2551. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

ศรัลยภัคร์ ช านาญ  สุธยา พิมพ์พิไล  ปราณี วราสวัสดิ์  และจาตุพงศ์ วาฤทธิ์. 2551. ผลของ
อุณหภูมิและระยะเวลาการกวนน้ําแป้งข้าวต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว. การเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที ่2. 22 สิงหาคม 2551. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

ปาริฉัตร ชัยมูล  จันทร์จิรา ระหงษ์ และสุธยา พิมพ์พิไล. 2551. สภาวะการแช่ข้าวที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว. ใน เอกสารรวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับ
ทุนโครงการ IRPUS ประจ าปี 2550 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท”. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). 28-30 มีนาคม 2551.  สยาม
พารากอน. กรุงเทพมหานคร. น. 217. 

หฤทัย ใจทา ศันสนีย์ บุญเมย และสุธยา พิมพ์พิไล. 2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังผสม
ใยอาหารจากมอลต์. ใน เอกสารรวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS 
ประจ าปี 2550 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”. ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). 28-30 มีนาคม 2551.  สยามพารากอน. 
กรุงเทพมหานคร. น. 251. 

Phimphilai, S., Chumnan, O., Phimphilai, K., and Sriroth, K. 2007. Effects of 
ultraviolet radiation and temperature on characteristics of modified 
cassava starch. Oral presentation. p.12. The 9th Agro-industrial 
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Conference “Q” Food For Good Life. 14-15 June. BITEC. Bangkok, 
Thailand. 

Chumnan, O., Phimphilai, S., and Phimphilai, K. 2007. Effects of temperature, 
time and potassium sorbate on selected wet-milling rice flour slurry 
characteristics. Poster presentation. p.95. The 9th Agro-industrial 
Conference “Q” Food For Good Life. 14-15 June. BITEC. Bangkok, 
Thailand. 

Hanwilai, T., Meema, T., Upasit, B., and Phimphilai, S. 2007. Effects of boiling 
process and drying temperature on some properties of brewer’s 
spent grain. Poster presentation. p.100. The 9th Agro-industrial 
Conference “Q” Food For Good Life. 14-15 June. BITEC. Bangkok, 
Thailand. 

อรทัย ช านาญ  สุธยา พิมพ์พิไล  และขจรเดช พิมพ์พิไล. 2550. ผลของอุณหภูมิ เวลา และ
ปริมาณโซเดียมเบนโซเอตที่มีต่อลักษณะบางประการของน้ําแป้งที่ใช้ในการผลิต
เส้นก๋วยเตี๋ยว. ใน เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจ าปี 
2550. 

Phimphilai, S., Phimphilai, K., Chotineeranat, S., and Sriroth, K. 2006. Cassava 
starch modification for wheat based biscuit using ultraviolet 
radiation and a solar oven. p.102. World Grains Summit: Foods and 
Beverages. 17-20 September. San Francisco, CA. 

สุธยา พิมพ์พิไล. 2549. ข้าวหอมมะลิแดงกล้องแบบหุงสุกเร็ว. น.14. ใน  เอกสารการ
ประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8.  นวัตกรรมทางอาหาร.  ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. 

สุธยา พิมพ์พิไล และปัทมาพร  โสภิณฑ์. 2549. ผลของการแช่น้ําและการให้ความร้อนต่อ
การเกิดเจลาทิไนเซชันในข้าวหอมมะลิแดงกล้อง. น.384-391. ใน เอกสารการ
ประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจ าปี 2549. 

Phimphilai, S., Chamnan, O., Phimphilai, K. and Sriroth, K. 2005. Effect of heat-
moisture treatment on physical characteristics of cassava starch. 
Poster presentation. p. 295-300. The International Conference on 
Starch Update 2005 at BioThailand 2005. Bangkok, Thailand.  
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Phimphilai, S., Sophin, P. and Chaiyasut, C. 2005. Antioxidant capacity and 
total polyphenols in Makieang (Cleistocalyx nervosum var. paniala) 
juice during heat treatment process. Oral presentation, The 1st 
International Conference on Natural Products for Health and Beauty 
2005, Mahasarakham, Thailand. 

 
การให้บริการวิชาการ 

1. วิทยากรการฝึกอบรม GMP 
2. วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (ขั้นต้น) 
3. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
หัวข้อทางวิชาการที่สนใจ 

 1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรต 
 2. อาหารฟังก์ชั่น อาหารเพื่อสุขภาพ 

 
สถานภาพปัจจุบัน 

อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
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5. ชื่อ-สกุล นางธารารัตน์ ชือตอฟ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

 โทรศัพท์ (053) 873920-1 
 โทรสาร (053) 878125 
 E-mail t.chitov@mju.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา 
2533 – 2537  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศ

ไทย 
2538 – 2539 M.Sc. (Food Science and Microbiology), Strathclyde University, 

Glasgow, UK 
2539 – 2543  Ph.D. (Bioscience and Biotechnology [Food Science]), 

Strathclyde University, Glasgow, UK  
 

ประสบการณ์การทํางาน 
2538 – 2553 อาจารย์ ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิศวกรรม

และอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร (2552) 
เอกสารประกอบการสอน วิชาการสุขาภิบาลอาหาร (2551) 
คู่มือประกอบการศึกษาจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาคปฏิบัติ (2552) 
 

mailto:t.chitov@mju.ac.th
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งานวิจัย 
1. Chitov, T., Wongdao, S., Thatum, W., Puprae, T. and Sisuwan, P. 2009. 

Occurrence of potentially pathogenic Vibrio species in raw, processed, and 
ready-to-eat seafood and seafood products. Maejo International Journal of 
Science and Technology 3: 88-98. 

2. Chitov, T., P. Kirikaew, P. Yungyune, N. Ruengprapan and K. Sontikun. 2009. An 
incidence of large foodborne outbreak associated with Vibrio mimicus. 
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 28: 421-424. 

3. Chitov, T., R. Dispan, Kansinrerk, W. 2008. Incidence and diaarrhegenic 
potential of Bacillus cereus in pasteurized milk and cereal products in 
Thailand. Journal of Food Safety 28: 1745-4565. 

4. Chitov, T. and Rattanachaiyanon, S. 2010. Matching the results of Escherichia 
coli analysis in pure culture and food models obtained through the Most 
Probable Number and through Tryptone Bile X-Glucuronide chromogenic 
plate count methods. Asian Journal of Food and Agro-Industry 3: 258-268. 

 
การให้บริการวิชาการ 

1. วิทยากรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาหาร 
2. อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ที่ปรึกษาการจัดท าระบบด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัยส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
5. การให้ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหา และการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรม

อาหาร 
 
หัวข้อทางวิชาการที่สนใจ 

1. การพัฒนาวิธีที่รวดเร็วและวิธีทางชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์อาหารด้านจุลชีววิทยา  
2. ความปลอดภัยอาหาร 
3. การพัฒนาข้อก าหนด/มาตรฐานอาหารด้านจุลชีววิทยา  
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สถานภาพปัจจุบัน 
อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีทางอาหาร 
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เอกสารแนบ 5 

 
คําสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 6 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้ 
1. รายละเอียดวิชา ทอ 565 ควรเปลี่ยนข้อความที่มีค าว่า “เฝ้าระวัง” เป็น การใช้บรรจุภัณฑ์ใน

การติดตามตรวจสอบอายุการเก็บของอาหาร 
2. ในการก าหนดวิชาเอกเลือกที่เป็นวิชา รหัส 4 ควรก าหนดขอบเขตให้เลือกวิชาเหมาะสมกับ

ปริญญาโททาง food technology ต้องเน้นให้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ food processing และ 
food engineering และ ไม่ใช่ food science 

3. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโทสมัยนี้ ที่มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จะไม่บังคับมาก วิชาบังคับ 15 หน่วย
กิต ถือว่ามากเกินไป ควรมีเพียงวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และวิชาเลือกอ่ืนๆ ที่ภาควิชา
สามารถจัดการได้ 24 หน่วยกิต 

4. ควรเปิดวิชาบังคับเพียง 8 หน่วยกิต คือ Advanced food technology 3 หน่วยกิต, 
Research method 3 หน่วยกิต, สัมมนา 2 หน่วยกิต รวมเป็น 8 หน่วยกิต แล้วรวมกับ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ที่เหลือเป็นวิชาเลือก (16 หน่วยกิต) 

5. ม.อ. บังคับเพียงวิชา research method และวิชาสัมมนา 2 วิชา แล้วท าวิทยานิพนธ์ 18 หน่วย
กิต 

6. ควรสอนวิชาที่เป็น advanced technology จริงๆ 
7.  วิชา ทอ594 research method ควรเป็นวิชาบังคับ แต่วิชา ทอ590 experimental design 

ควรตัดออก เนื่องจากเรียนแล้วตอนปริญญาตรี (ซึ่งควรสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น 
SPSS มาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้ว) 

8. ควรให้มีวิชาปรับพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ไม่ได้จบมาทางด้าน food sci & tech โดยตรง และอาจ
พิจารณาให้เรียนช่วง summer ทั้งนี้ควรวิเคราะห์ก่อนว่าหลักสูตร แผน ก./แผน ข. จะสอน
อะไรบ้าง และนักศึกษาควรต้องเคยเรียนวิชาอะไรมาก่อนเป็น prerequisite บ้าง 

9. ส าหรับ ม.ช. ให้เรียน food processing and engineering 4 หน่วยกิต และ food analysis 
and food microbiology 4 หน่วยกิต ในเทอมปกติ 

10. ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบไปแล้วว่าหลักสูตรขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง 
11. มหาบัณฑิตด้าน food technology ควรรู้ลึกเฉพาะทางในแง่ของ food และ engineering ใน

แต่ละเทคโนโลยี เช่น Freezing, Drying เนื่องจากโรงงานอาหารมีเครื่องมือมาก และควร
สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่จากผู้ผลิตเครื่องมือที่มาจากต่างประเทศได้อย่างทันสมัย 

12. วิชาเลือกที่มีตอนนี้ ไม่มีวิชาที่เป็น food technology เลย มีแต่วิชาด้าน PD ทั้งๆ ที่แม่โจ้มี
ภาควิชา food engineering ควรจะร่วมมือกันสอน 
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13. แนะน าให้เปิดวิชาเลือก Food equipment (สอน food engineering และ food 
processing) ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารหลักๆ ของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมนม โดยให้
อาจารย์จากภาควิชา food engineering มาร่วมสอน 

14. โรงงานคาดว่ามหาบัณฑิตด้าน food technology ต้องวางผังโรงงานได้ และใช้ AutoCAD ได ้
15. นอกจากนี้ วิชาเลือกท่ีน่าเปิดในสมัยนี้ คือ Powder technology, Edible film and coating 
16. แผน ข. ให้ใช้ค าว่า “การค้นคว้าอิสระ” แทนค าว่า “ปัญหาพิเศษ” 
17. ควรพิจารณาการเปิดสอนแผน ข. วันเสาร์-อาทิตย ์
18. แผน ก(1) ควรให้เรียนสัมมนา 1 ตั้งแต่เทอม 1 เนื่องจากในเทอมนั้นลงวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว  

และควรมีการสอบในวิชาสัมมนาทุกๆ ตัว 
19. หน้า 13-14 ให้เขียนให้ชัดเจน คือ ต้องสอบ comprehensive ก่อนแล้วจึงสอบ thesis 
20. จากเอกสาร ท าให้อ่านได้ว่า เกณฑ์การส าเร็จใน แผน ก(1) เหมือนกับ แผน ก(2) ซึ่งไม่ควรจะ

เป็นเช่นนั้น 
21. แผน ข. การค้นคว้าอิสระ (ปัญหาพิเศษ) ต้องมีการตีพิมพ์หรือไม่ ต้องระบุให้ชัดเจน 
22. เสนอให้ตัดวิชาอาหารและโภชนาการออก 
23. ไม่น่าจะมีวิชาโครงการวิจัย (ซึ่งใช้เป็น preliminary experiment ก่อนเขียน proposal) แต่ให้

ผลักเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยานิพนธ์ โดยให้นับ 1 หน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต 
24. เสนอว่าควรนับหน่วยกิตวิชาวิทยานิพนธ์ตามปริมาณงาน เช่น preliminary experiment 1 

หน่วยกิต เมื่อสอบ proposal ผ่านก็นับเพ่ิมให้อีก 2 หน่วยกิต ระหว่างทางก็จะเก็บไปเรื่อยๆ 
จนครบตามจ านวน 

25. วิชา ทอ 594 ให้ตัดค าว่า “ตามความสนใจของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา” ออก 
26. ควรมีการเรียนรหัสวิชาเป็นหมวดหมู่ที่ดีกว่านี้  
27. น่าจะมีสอนวิชา food safety, food assessment, food allergen ในป.โท 
28. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
29. ควรปรับ course description ของวิชาเทคโนโลยีของไขมันใหม่ ไม่ให้ซ้ ากับที่สอนในระดับ ป.

ตรี และอาจแก้ไขชื่อวิชาเป็น Lipid Chemistry 
30. ควรเพ่ิม description ของวิชา Carbohydrate Technology ให้ละเอียดกว่านี้ โดยเพ่ิมส่วน

ของ chemistry 
31. ควรเรียบเรียง course description ของวิชา Food Colloid และเพ่ิม ความหมาย และ บทน า 
32. วิชาเทคโนโลยีพืชน้ ามัน และ วิชา Fat and Oil คล้ายกัน 
33. ควรน า course syllabus มาเทียบกัน 
34. วิชา Food for Health และ Low-Calorie Food ซ้ ากันบ้าง ควรเป็นวิชา ป.โท ไม่ใช่ ป.ตรี 
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35. วิชาเลือกของ ป.ตรี มีมากเกินไป ควรปรับไปอยู่ของ ป.โท บ้าง เนื่องจากเราจะปรับให้ นศ. ป.
โท ได้มีโอกาสเลือกเรียนวิชาเลือกเพ่ิมข้ึนอยู่แล้ว 

36. วิชา เทคโนโลยีน้ าตาล ควรเพ่ิมสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ lactose fructose, xylose, dextrose, 
fructose syrup เนื่องจากไทยเริ่มผลิตขายมากข้ึน ไม่ใช่สอนเฉพาะน้ าตาลจากอ้อย 

37. วิชา ทอ 450 เทคโนโลยีของไขมันและน้ ามัน ให้ตัดส่วนของเคมีออกไป แล้วไปสอนในระดับ ป.
โท (ทอ 540) แทน นอกจากนี้ให้ตัดเรื่องการสกัดและแปรรูปออก เนื่องจากอยู่ในวิชา ทอ443 
เทคโนโลยีธัญชาติและพืชน้ ามันแล้ว 

38. ควรสอนให้นักศึกษากล้าแสดงออก มีภาวะผู้น า มีทักษะภาษาต่างประเทศ วิชาการแข็ง 
39. มหาบัณฑิต ควรมีศักยภาพในการคิดเองเป็น  เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับบริษัท  สรรหา

เทคโนโลยีใหม่มาให้บริษัท  วิเคราะห์หาค าตอบให้กับบริษัทได้ และด าเนินการในฐานะเป็น
ตัวแทนของบริษัทได้ 
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เอกสารแนบ 7 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 
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(ส าเนา) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2546 

----------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. 2539  และมีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการประชุมครั้งที่  3/2546  เมื่อวันที่  25  
พฤษภาคม 2546   สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546” 

ข้อ 2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2546 คงใช้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 

ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ
ประกาศนยีบัตรบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 

ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตของในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 “คณะกรรมการที่ปรึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว

นักศึกษาที่ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ปรึกษา 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาอีกไม่น้อยกว่า 2 
คน เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับแผนการศึกษา การสอบประมวลความรู้ ให้ค าแนะน า 
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ควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ ส าหรับการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ 
หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย
อธิการบดี โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับจ านวน วาระการด ารงต าแหน่ง 
องค์ประกอบ หน้าที่ และการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 “ดุษฎีนิพนธ์” หมายความว่า เอกสารที่เรียบเรียงจากผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
เหตุเป็นผลโดยศึกษาอย่างละเอียด และเป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาเอก เพ่ือให้ได้
องค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเขียน
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า เอกสารที่เรียบเรียงจากผลวิเคราะห์ข้อมูลที่
เป็นเหตุเป็นผลโดยศึกษาอย่างละเอียด และเป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาโท ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 “ปัญหาพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาใน
หัวข้อที่ได้ความเห็นชอบ ภายใต้ค าปรึกษา ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดย
ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

ข้อ 6 ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจ และหน้าที่ ด าเนินการ ควบคุม และอ านวยการให้
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ อัน

เนื่องมาจากความประพฤติ และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ
มีคุณสมบัติทางการศึกษาดังนี ้

 7.1 ระดับปริญญาเอก 
  7.1.1 ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองแล้ว ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 
  7.1.2 ในกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้วยแต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.50 หรือเทียบเท่า จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ภาควิชา และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 7.2 ระดับปริญญาโท 
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  7.2.1 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองแล้ว ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ 

  7.2.2 ในกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ภาควิชา และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองแล้ว และมีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก หรือ

สอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 9 ประเภทของนักศึกษา 
 9.1 นักศึกษาภาคปกติ 
  9.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

โดยมิต้องทดลองเรียน 
  9.1.2 นักศึกษาวิสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 

โดยให้ทดลองเรียน ในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนรายวิชาในระดับปริญญาโท หรือปริญญา
เอกแล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และภาควิชาก าหนด โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงจะ
เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 

   ในกรณีที่นักศึกษาวิสามัญยังไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก 
นักศึกษาสามารถศึกษาต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพ
เป็นนักศึกษาสามัญได้ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 9.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ เหมือนนักศึกษาภาคปกติ ศึกษาในเวลาราชการ หรือนอก
เวลาราชการตามความเหมาะสม 

 9.3 นักศึกษาร่วมศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียน
เรียนเพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดได้ โดยต้องช าระเงิน
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยไม่มีสิทธิรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และบัณฑิต
วิทยาลัย 

ข้อ 10 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา จะต้องไปรายงานตัว เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้  ต้ องปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ 11 หลักสูตรการศึกษา 
 11.1 ระดับปริญญาเอก 
  11.1.1 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย 

โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

   นักศึกษาในแผนการศึกษานี้ จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามข้อ 7.1  และจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  11.1.2 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย 
โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และการศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   นักศึกษาในแผนการศึกษานี้ จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามข้อ 7.1  และจะต้องเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขของ
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค แล้วท าดุษฎีนิพนธ์อีกไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต 

 11.2 ระดับปริญญาโท 
  11.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก(1) เป็นแผนการศึกษาที่ท าเฉพาะ

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

   นักศึกษาในแผนการศึกษานี้ จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามข้อ 7.2  และจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

  11.2.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่ง
สร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัย ในสาขาวิชาเฉพาะโดยมี
หน่วยกิตการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
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   11.2.2.1 รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยจะต้องเป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และสาขาวิชารอง (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยจ านวนนี้จะเป็นรายวิชาระดับปริญญาตรี รหัสไม่ต่ ากว่า 400 ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

   11.2.2.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  11.2.3 หลักสูตรแผน ข ท าปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสาร

นิพนธ์ 
   หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสร้างนักวิชาการชั้นสูง ให้มี

ความรอบรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ โดยมีหน่วยกิตการศึกษาไม่
น้อยกว่า 36    หน่วยกิต ประกอบด้วย 

   11.2.3.1 รายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยจะต้องเป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และสาขาวิชารอง (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยจ านวนนี้จะเป็นรายวิชาระดับปริญญาตรี รหัสไม่ต่ ากว่า 400 ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

   11.2.3.2 ปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 11.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา และ/หรือท าวิจัยตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา 
 นักศึกษาต้องศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด นับตั้งแต่

วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาดังนี้ 
  
 12.1 ระดับปริญญาเอก 
  การศึกษาหลังปริญญาโทเพ่ือรับปริญญาเอก  จะต้องใช้เวลาศึกษาไม่

เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
 12.2 ระดับปริญญาโท 
  การศึกษาหลังปริญญาโทเพ่ือรับปริญญาโท  จะต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

8 ภาคการศึกษาปกติ 
 12.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  จะต้องศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  การนับระยะเวลาที่จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด ตามข้อ 12.1 

และ 12.2 ให้ถือเอาวันและเวลาราชการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาในภาค
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การศึกษาที่หนึ่ง และวันและเวลาราชการสุดท้ายของเดือนตุลาคม ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาในภาค
การศึกษาที่สอง 

ข้อ 13 ระบบการศึกษา 
 13.1 การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี

หนึ่งๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาค
การศึกษาที่สอง ภาคการศึกษาปกติหนึ่งๆ จะมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อนได้โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่มีชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 

 13.2 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็น
รายวิชา และก าหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชา ในแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตให้เทียบจากเกณฑ์กลาง ดังนี้ 

  13.2.1 รายวิชาใดใช้บรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีปริมาณ 1 หน่วยกิต 

  13.2.2 รายวิชาใดที่ใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพ่ือ
เสริมทักษะ 2-3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปริมาณ 1 หน่วยกิต 

 13.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของ
รายวิชาใดถือว่าเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

 13.4 ให้ บัณฑิตวิทยาลั ยจั ดการศึกษา โดยให้ภ าควิ ชา  คณะ แ ละ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง อ านวยการศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นักศึกษา 

 13.5 รายวิชาหนึ่งๆ มีชื่อรายวิชา และรหัสรายวิชาก ากับไว้ รหัสรายวิชา
ประกอบด้วยชื่อย่อ หรือเลขรหัสของสาขาวิชา และเลขประจ ารายวิชา ซึ่งเลขประจ ารายวิชา
ประกอบด้วยเลข 3 หลัก       มีความหมายดังนี้ 

  13.5.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) “5” “6” “7” และ “8” แสดงถึง ระดับ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยก าหนดให้  “5” และ “6” เป็นระดับรายวิชาในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ส่วน “7” และ “8” เป็นระดับรายวิชาในระดับปริญญา
เอก 

  13.5.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดวิชา 
  13.5.3 เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดวิชา 
ข้อ 14 การลงทะเบียนรายวิชา 
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 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาและให้
นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 14.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียน
รายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด การ
ลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของรายวิชาใด ให้ถือว่า การลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นโมฆะ 

 14.2 การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีผลดังนี้ 
  14.2.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนพ้นวันก าหนดจะต้องช าระค่าปรับ

ลงทะเบียนช้าตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  14.2.2 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้

แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยไม่แจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมี
เหตุจ าเป็น และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  14.2.3 ในกรณีที่นักศึกษายังค้างเฉพาะวิชาปัญหาพิเศษ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะรายการที่เรียกเก็บเป็นรายภาค
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

  14.2.4 มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเมื่อพ้น
ก าหนด 5 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน เว้นแต่จะมีเหตุผลจ าเป็น และได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

 14.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการที่ปรึกษา หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ประธานมอบหมาย หรือผู้ที่ท าหน้าที่แทน 

 14.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร รายวิชาตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย รวมแล้วได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
ในภาคการศึกษาปกติ และได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 14.5 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ได้ภาค
การศึกษาละตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไป โดยต้องลงทะเบียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ นับแต่
ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ครั้งแรก จนกว่าจะส่งดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย ยกเว้นกรณีลาพักการศึกษา 

 14.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใด ๆ ที่เคยได้รับระดับคะแนน B 
หรือสูงกว่ามิได ้
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 14.7 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิม และ
บอกเลิกรายวิชา การเปลี่ยนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผล และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับรายวิชานั้น ๆ โดยอนุโลม 

 14.8 นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาเพ่ือเป็นการเสริมความรู้ โดยไม่ต้อง
ประเมินผลในรายวิชานั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้สอน และต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  การลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ประเมินผลนี้ ให้บันทึกอักษร V ไว้ใน
ระเบียนถาวร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าฟังค าบรรยาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียนเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด มิฉะนั้น จะถือว่าการลงทะเบียนในรายวิชานั้นเป็น
โมฆะ 

 14.9 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่ใช่ดุษฎีนิพนธ์ หรือ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องประเมินผลเป็นอักษร S, U หรือ V นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอรับการประเมิน
เป็นอักษร S, U หรือ V ก่อนการลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ 

ข้อ 15 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 15.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง 
 15.2 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้คะแนน (Grading System) และแต้ม

ระดับคะแนน (Grade Point) ในการประเมินผล 
  ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระบบการให้คะแนน ให้แบ่งระดับ

คะแนนเป็นอักษร โดยมีแต้มระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 อักษร ผลการศึกษา  แต้มระดับคะแนน 
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ค่อนข้างดี (Above Average) 2.5 
 C ปานกลาง (Average) 2.0 
 D+ ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 1.5 
 D อ่อน (Poor) 1.0 
 F ตก (Fall)   0 
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  ในกรณีที่เป็นรายวิชาซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ศึกษา ให้มีวงเล็บ
ก ากับตัวอักษรระดับคะแนนไว้ด้วยและไม่น าผลการศึกษามาค านวณ 

 15.3 ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผลในรายวิชาใด โดยไม่มีแต้ม
ระดับคะแนนให้แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยอักษร ดังนี้ 
 อักษร ผลการศึกษา 
 S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 
 U ผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 
  หรือแสดงว่านักศึกษา 

 15.4 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการประเมินผลหรือไม่มีการประเมินผล 
การรายงานผลการศึกษารายวิชานั้นอาจแสดงด้วยอักษร ดังต่อไปนี้ 
 อักษร ผลการศึกษา 
 I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟังโดยไม่มีการประเมินผล 
  และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Visitor) 
  Op ปัญหาพิเศษ (การค้นคว้าอิสระ) อยู่ในระหว่างด าเนิน 
  การศึกษา ได้ผลเป็นที่พอใจ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ 
   (On Progress) 
  หรือแสดงว่านักศึกษา 
 W ถอนรายวิชาในก าหนดเวลา (Withdrawn) 

 15.5 การให้ I ในรายวิชาใดจะท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  15.5.1 มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ภาควิชา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด แสดงว่านักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง
แพทย์หรือขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการ 

  15.5.2 นักศึกษาท างาน และศึกษาส่วนหนึ่งของรายวิชานั้น ยังไม่
ครบถ้วน และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรประเมินผลขั้นสุดท้าย 

 15.6 ถ้านักศึกษาได้อักษร I ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
ประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนอักษร I ให้เป็นระดับคะแนนภายใน 60 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาค
การศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเปลี่ยนอักษร I เป็นอักษร F 
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ทันที ส าหรับอักษร I เมื่อเป็นระดับคะแนนในภาคการศึกษาถัดไปแล้ว จะน าไปค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาท่ีได้รับอักษร I ด้วย 

  กรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนอักษร I ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ให้อาจารย์
ผู้สอนบันทึกแสดงเหตุผล พร้อมหลักฐานที่จ าเป็นเสนอขอเลื่อนการประเมินผลเปลี่ยนอักษร I โดย
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 

  ทั้งนี้  ให้ขอเลื่อนการประเมินผลไปอีก ได้ไม่เกิน 30 วัน หากพ้น
ข้อก าหนดนี้ให้ถือว่าได้อักษร F ในรายวิชานั้น ถ้านักศึกษาเห็นว่า ไม่ได้รับความชอบธรรม เนื่องจาก
ข้อผิดพลาดมิได้เกิดจากตัวนักศึกษาเอง ให้ยื่นค าร้องต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 15.7 รายวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชาในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะต้อง
ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หากได้ต่ ากว่านี้ จะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกระทั่งได้
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B และนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาระดับปริญญาเอกตามหลักสูตรและแผนการ
ศึกษา ถ้าได้รับอักษรที่มีแต้มระดับคะแนนต่ ากว่าอักษร B ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและไม่ผ่าน 

  ส าหรับรายวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต และระดับปริญญาโท นักศึกษาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หากได้ต่ ากว่านี้ จะต้อง
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกระทั่งได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C โดยนักศึกษาที่ศึกษารายวิชา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทตามหลักสูตรและแผนการศึกษา ถ้าได้รับอักษรที่
มีแต้มระดับคะแนนต่ ากว่าอักษร C ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและไม่ผ่าน ส่วนนักศึกษาที่ศึกษารายวิชา
ระดับปริญญาตรี ถ้าได้รับอักษรที่มีแต้มระดับคะแนนต่ ากว่าอักษร D ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานและไม่
ผ่าน 

  รายวิชาบังคับดังกล่าว หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U 
นักศึกษาจะต้องได้อักษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกระท่ังได้อักษร S 

 15.8 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษา และแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน และให้ใช้น้ าหนักของหน่วยกิตด้วย 
ยกเว้นรายวิชาที่มีวงเล็บก ากับตัวอักษรระดับคะแนนตามข้อ 15.2 วรรคสุดท้าย และรายวิชาที่ได้รับ
อักษร S, U, I V, Op หรือ W 

  ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าผลคูณของจ านวน
หน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของทุกๆ รายวิชามารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของ
รายวิชาทั้งหมด โดยการหารนี้ให้มีเลขทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ 

 15.9 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร ยกเว้น 
  15.9.1 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้มีการถอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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  15.9.2 ดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ จะบันทึกผลการศึกษาในระเบียน
ถาวร ต่อเมื่อสอบผ่านและส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะบันทึกอักษร S ในกรณีสอบ
ผ่าน และจะบันทึกอักษร U ในกรณีสอบไม่ผ่าน 2 ครั้ง และให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

   การประเมินดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ให้ใช้อักษร S หรือ U 
และในระหว่างที่ด าเนินการศึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาจให้อักษร S หรือ U ในหน่วยกิตใด
ก็ได้ ในกรณีให้ U ถือว่าไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนซ้ าในหน่วยกิตนั้นๆ 

ข้อ 16 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 17 ภายในภาคการศึกษาปกติที่สามที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือตามที่
ภาควิชา/คณะก าหนด แต่ไม่เกินวันสุดท้ายของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติที่สาม ให้นักศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบของภาควิชา/คณะ เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา และส่งแผนการศึกษาที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

 ในระหว่างที่ถูกสั่งพักการศึกษา ตามวรรคแรกให้นักศึกษาด าเนินการเสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

 ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มีคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หรือกรรมการบริหารหลักสูตรคนใดคนหนึ่งที่ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมอบหมายท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
หากไม่มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ภาควิชา/คณะ แต่งตั้งอาจารย์ในภาควิชา/คณะคนใดคน
หนึ่งท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

ข้อ 18 การสอบภาษาต่างประเทศ 
 18.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ ตาม

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 18.2 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของ

นักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐานว่า เป็นผู้มีความรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 18.3 นักศึกษาต่างชาติต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตน
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 18.4 ภายในสี่ภาคการศึกษาปกติที่ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาปริญญา
โท และหกภาคการศึกษาปกติที่ลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบ
ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้น จะพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 19 การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมิน

ความพร้อม และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได ้
 19.1 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษาตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชา/คณบดีที่สาขาวิชานั้นสังกัด จ านวนอย่าง
น้อย 4 คน เป็นคณะกรรมการวัดคุณสมบัติ โดยมีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นประธาน และ
ในจ านวนนั้นให้มีกรรมการ 1 คน มาจากสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ แต่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษา 
เพ่ือด าเนินการและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 

 19.2 นักศึกษาที่สอบผ่านกระบวนวิชาครบเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว มีสิทธิสมัครสอบวัดคุณสมบัติได้ แต่ทั้งนี้
จะต้องเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ และในภาคการศึกษาท่ีสมัครสอบ จะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย 

 19.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ จะต้องยื่นค าร้องผ่านประธานกรรมการที่
ปรึกษา หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ประธานกรรมการมอบหมาย และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 
ภายในก าหนดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 19.4 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง การสอบแก้ตัวต้อง
สอบให้เสร็จสิ้นภายในสองภาคการศึกษาปกติถัดไป นับตั้งแต่การสอบครั้งแรก หากสอบแก้ตัวแล้ ว
ไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 

 19.5 การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายในห้าภาคการศึกษาปกติ 
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 19.6 ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลการสอบโดยผ่าน
คณบดี/หัวหน้าภาควิชาต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันสอบเสร็จ มิฉะนั้น ให้ถือว่า
นักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
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ข้อ 20 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบเพ่ือ
ประเมินว่า เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว มีความรอบรู้นอกเหนือจากที่ท าดุษฎีนิพนธ์ 
หรือวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ เป็นที่น่าพอใจ 

 20.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาใน
หลักสูตรตามแผนการศึกษามาแล้ว ดังนี้ 

  20.1.1 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอกประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ไม่เกินหกภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับ
รวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบดุษฎีนิพนธ์ 

  20.1.2 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 จะต้อง 
   (1) ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในระดับปริญญาเอกตาม

หลักสูตรและแผนการศึกษา โดยไม่นับรวมหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ 
   (2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ผ่านมา ไม่

น้อยกว่า 3.00 
   (3) ได้ระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในวิชาบังคับไม่ต่ ากว่า B 
   (4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ไม่เกินหกภาคการศึกษา

ปกติที่ลงทะเบียนเรียน นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

   (5) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
  20.1.3 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก(1) ให้อยู่ใน

เงื่อนไขและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทประจ าสาขาวิชา ทั้งนี้ ต้อง
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ไม่เกินหกภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่
ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

  20.1.4 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) จะต้อง 
   ก. สอบผ่านรายวิชาในระดับปริญญาโท ตามหลักสูตรและ

แผนการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
   ข มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
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   ค. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ไม่เกินหกภาคการศึกษา
ปกติที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพัก
การศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

   ง. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
  20.1.5 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ข  จะต้อง 
   ก. สอบผ่านรายวิชาในระดับปริญญาโท ตามหลักสูตรและ

แผนการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้า
อิสระ หรือ   สารนิพนธ์ 

   ข มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
   ค. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ไม่เกินหกภาคการศึกษา

ปกติที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพัก
การศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 20.2 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งนี้ ก่อนก าหนดวันสอบอย่างน้อย 30 วัน นับแต่
วันที่บัณฑิตวิทยาลัยประทับตรารับค าร้อง 

  กรณกีารขอยกเลิกการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องแจ้ง
ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 วัน และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสออบ 

 20.3 เพ่ือให้การด าเนินการสอบประมวลความรู้เป็นไปอย่างได้มาตรฐาน         
บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชานั้น ๆ เสนอ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน จากอาจารย์
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาของนักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยส าหรับการสอบ
ประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท และจ านวนไม่น้อยกว่า 4 คนส าหรับการสอบประมวล
ความรู้ของนักศึกษาปริญญาเอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจ าสาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 20.4 เกณฑ์การสอบผ่านประมวลความรู้ ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
  นักศึกษาปริญญาเอก แต่ละรายวิชา ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และ

คะแนนรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และ

คะแนนรวม ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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 20.5 การสอบประมวลความรู้อาจเป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบ
ปากเปล่า ทั้งนี้ การสอบและการรายงานผลการสอบแต่ละครั้ง ต้องสิ้นเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วัน
สอบวันแรก มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น 

  การรายงานผลสอบ ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้รายงาน
ผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชา/คณบดีที่นักศึกษานั้นสังกัดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

 20.6 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ภายในเวลา 120 วัน 
หลังจากวันสอบครั้งแรก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกภาคการศึกษาปกติที่ลงทะเบียนเรียนนับแต่ภาค
การศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา หากสอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 21 การท าดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ นักศึกษาอาจเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ หรือ
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่
ปรึกษาและข้อก าหนดของหลักสูตร แต่ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรืออาจจะมี
ภาษาต่างประเทศอ่ืนอีกก็ได้ 

 21.1 การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
  21.1.1 ระดับปริญญาเอก เมื่อผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ผ่านเงื่อนไข

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาของนักศึกษาแล้ว 
นักศึกษามีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 180 
วัน 

   โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา/คณบดี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด แล้ว
น าส่ง โครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไม่หลังวันสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติที่ 5 นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

   การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงพร้อมชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 

   หากเป็นการขอเปลี่ยนแปลงเรื่องหรือสาระส าคัญของดุษฎี
นิพนธ์ นักศึกษาต้องปฏิบัติเสมือนการเสนอขออนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ใหม่ กรณีนี้การนับเวลา
ครบก าหนด 180 วันเป็นต้นไป ต้องนับวันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับหลังสุด 
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   นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการที่ปรึกษา หรือกรรมการที่ปรึกษาคนใดคนหนึ่งที่ประธาน
กรรมการมอบหมาย และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี ตามระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

  21.1.2 ระดับปริญญาโท เมื่อนักศึกษาได้สอบผ่านรายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษามีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
เพ่ือเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติก่อนวัน
สอบวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

   โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด แล้ว
น าส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไม่หลังวันสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติที่ 3 นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

   การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงพร้อมชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 

   หากเป็นการขอเปลี่ ยนแปลงเรื่ องหรือสาระส าคัญของ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องปฏิบัติเสมือนการเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ กรณีนี้การนับ
เวลาครบก าหนด 90 วันเป็นต้นไป ต้องนับวันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับหลังสุด 

   นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษา หรือกรรมการที่ปรึกษาคน
ใดคนหนึ่งที่ประธานกรรมการมอบหมาย และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี ตามระยะเวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 21.2 วันสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายต้องสอบก่อนวันครบ
ก าหนดระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 12 วรรคท้าย ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  21.2.1 ระดับปริญญาเอก เมื่อนักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จ และผ่าน
เงื่อนไขของสาขาวิชา การสอบดุษฎีนิพนธ์จะกระท าได้ ต่อเมื่อ 

   (1) นักศึกษาลงทะเบียนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ครบตามที่
หลักสูตรก าหนด 

   (2) สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว 
   (3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว 
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   (4) ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา 
โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บัณฑิตวิทยาลัยประทับตรารับค าร้องขอสอบของนักศึกษา พร้อมทั้ง
ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างที่มีรูปแบบสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่าง
ดังกล่าว เมื่อได้จัดส่งแล้ว มิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนการสอบ 

   การยื่นค าร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษายื่นได้ตั้งแต่หลังโครง
ร่างได้รับอนุมัติแล้ว 150 วันเป็นต้นไป แต่จะสอบได้เมื่อโครงร่างได้รับอนุมัติแล้ว 180 วันเป็นต้นไป 
การสอบก่อนก าหนดนี้ถือว่าเป็นโมฆะ 

   ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีประธานกรรมการที่ปรึกษาท า
หน้าที่ประธานและในจ านวนนั้นให้มีกรรมการ 1 คน มาจากสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน หรือสาขาวิชา
ที่ใกล้เคียง และไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษา ส่วนกรรมการที่เหลืออย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการที่สอบดุษฎีนิพนธ์ การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ขั้นสุดท้ายให้ใช้อักษร S หรือ U 

   ในวันสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องมีคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้มาด าเนินการสอบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ให้เลื่อนการสอบออกไป ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน 
นับจากวันก าหนดสอบครั้งแรก 

   การส่งผลการสอบผ่าน (S) ให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาจัดส่ง
ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน หลังจากนักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ไม่มีการแก้ไขแล้ว 
โดยให้ระบุการประเมินเชิงคุณภาพ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง ระดับใดระดับหนึ่ง และให้บัณฑิต
วิทยาลัยประทับระดับการประเมินคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ ลงในดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

   ส าหรับการส่งผลการสอบไม่ผ่าน (U) ให้ประธานกรรมการที่
ปรึกษาจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ และนักศึกษามีสิทธิสอบแก้
ตัวได้ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน หลังจากวันสอบครั้งแรก และไม่เกินระยะเวลาในการศึกษาที่ก าหนดไว้
ในวรรคแรก หากสอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  21.2.2 ระดับปริญญาโท การสอบวิทยานิพนธ์จะกระท าได้ ต่อเมื่อ 
   (1) นักศึกษาลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ครบตามที่

หลักสูตรก าหนด 
   (2) สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว 
   (3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว 
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   (4) ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา 
โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บัณฑิตวิทยาลัยประทับตรารับค าร้องขอสอบของนักศึกษา พร้อมทั้ง
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างที่มีรูปแบบสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
ดังกล่าว เมื่อได้จัดส่งแล้ว มิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนการสอบ 

   การยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษายื่นได้ตั้งแต่หลัง
โครงร่างได้รับอนุมัติแล้ว 75 วันเป็นต้นไป แต่จะสอบได้เมื่อโครงร่างได้รับอนุมัติแล้ว 90 วันเป็นต้น
ไป การสอบก่อนก าหนดนี้ถือว่าเป็นโมฆะ 

   ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการสอบร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีประธานกรรมการที่ปรึกษา
ท าหน้าที่ประธาน ทั้งนี้ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการที่สอบ
วิทยานิพนธ์ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายให้ใช้อักษร S หรือ U 

   ในวันสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้มาด าเนินการสอบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ให้เลื่อนการสอบออกไป ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน 
นับจากวันก าหนดสอบครั้งแรก 

   การส่งผลการสอบผ่าน (S) ให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาจัดส่ง
ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน หลังจากนักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ไม่มีการแก้ไขแล้ว 
โดยให้ระบุการประเมินเชิงคุณภาพ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง ระดับใดระดับหนึ่ง และให้บัณฑิต
วิทยาลัยประทับระดับการประเมินคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ลงในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

   ส าหรับการส่งผลการสอบไม่ผ่าน (U) ให้ประธานกรรมการที่
ปรึกษาจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ และนักศึกษามีสิทธิสอบแก้
ตัวได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน หลังจากวันสอบครั้งแรก และไม่เกินระยะเวลาในการศึกษาที่ก าหนดไว้
ในวรรคแรก หากสอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 22 การท าปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาโท ในหลักสูตร แผน ข 
 22.1 การเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ เมื่อนักศึกษาได้สอบผ่านรายวิชามาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษามีสิทธิเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ ตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด เพ่ือเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และโครงร่างปัญหาพิเศษของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติ
ก่อนวันสอบปัญหาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

  โครงร่างปัญหาพิเศษ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา/คณบดี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด แล้ว
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น าส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไม่หลังวันสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้  โครงร่างปัญหาพิเศษ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนวิชาปัญหาพิเศษ มิฉะนั้น จะถือว่าการ
ลงทะเบียนเป็นโมฆะ 

  การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับโครงร่างปัญหาพิเศษที่ได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงพร้อมชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และ
หัวหน้าภาควิชา/คณบดี 

  หากเป็นการขอเปลี่ยนแปลงเรื่องหรือสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาต้องปฏิบัติเสมือนการเสนอขออนุมัติโครงร่างปัญหาพิเศษใหม่ กรณีนี้การนับเวลาครบ
ก าหนด 60 วันเป็นต้นไป ต้องนับวันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือ
สารนิพนธ์ ฉบับหลังสุด 

 22.2 วันสอบปัญหาพิเศษครั้งสุดท้าย ต้องสอบก่อนวันครบก าหนดระยะเวลา
การศึกษา ตามข้อ 12 วรรคท้าย ไม่น้อยกว่า 30 วัน และการสอบปัญหาพิเศษ จะกระท าได้ต่อเมื่อ
นักศึกษา 

  (1) ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศแล้ว 
  (2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว 
  (3) ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา 

โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บัณฑิตวิทยาลัยประทับตรารับค าร้องขอสอบของนักศึกษา พร้อมทั้ง
ส่งปัญหาพิเศษฉบับร่างที่มีรูปแบบสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ปัญหาพิเศษฉบับร่าง
ดังกล่าว เมื่อได้จัดส่งแล้ว มิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนการสอบ 

  การยื่นค าร้องขอสอบปัญหาพิเศษ นักศึกษายื่นได้ตั้งแต่หลังโครงร่าง
ได้รับอนุมัติแล้ว 45 วันเป็นต้นไป แต่จะสอบได้เมื่อโครงร่างได้รับอนุมัติแล้ว 60 วันเป็นต้นไป การ
สอบก่อนก าหนดนี้ถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสอบผ่านปัญหาพิเศษ จะต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการที่สอบปัญหาพิเศษ 

  ในวันสอบปัญหาพิเศษ จะต้องมีคณะกรรมการสอบครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้มาด าเนินการสอบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ ให้เลื่อนการสอบออกไป ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันก าหนด
สอบครั้งแรก 
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 22.3 การลงทะเบียนปัญหาพิเศษ นักศึกษาต้องลงทะเบียนทั้งหมดครั้งเดียว
ในหนึ่งภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

 22.4 การประเมินผลปัญหาพิเศษขั้นสุดท้าย หลังจากที่นักศึกษาเสนอเอกสร
ฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินผล โดยใช้อักษรแต้มระดับคะแนน 
และน าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  นักศึกษาที่ยังไม่สามารถเสนอรายงานปัญหาพิเศษ เพ่ือขอสอบได้ ให้
บันทึกอักษร Op ไว้ในระเบียนการศึกษา และในกรณีที่ไม่มีรายวิชาอ่ืนลงทะเบียนอีก ให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามข้อ 14.2.3 จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 22.5 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนปัญหาพิเศษแล้ว ไม่สามารถสอบ
ผ่านภายในสี่ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรก โดยนับรวมภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาด้วย ให้ถือว่าสอบตก ได้แต้มระดับคะแนน F 

ข้อ 23 การท าดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ 
หรือสารนิพนธ์ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 21 และข้อ 22 ให้ออกเป็นระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

 การท าปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ ส าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร ให้ออกเป็นระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

ข้อ 24 การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก หรือการเปลี่ยนแผนการศึกษาให้ออกเป็นระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

 การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก หรือการเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 25.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
 25.2 ตาย 
 25.3 ลาออก 
 25.4 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 25.5 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อหนนึ่งข้อใด ตามข้อ 7 
 25.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับ

แต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ 14.2.2 และข้อ 14.2.3 
 25.7 ลาพักการศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่จะได้รับ

อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
 25.8 เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 12 
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 25.9 เป็นนักศึกษาวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ 
9.1.2 

 25.10 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 18.4 
 25.11 เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 

19.4 และ 19.5 
 25.12 เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ที่โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่าน ตามข้อ 21.1.1 
 25.13 ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ 20.6 
 25.14 ไม่ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 21.2 
 25.15 นักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 
 25.16 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 25.17 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัย 
 25.18 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา 
 26.1 นักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษาใน

ภาคการศึกษาแรก 
 26.2 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาอาจลาพักการศึกษาในภาค

การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชา/คณบดี ที่นักศึกษาสังกัด และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน และประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้มา
ด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งเรียกเก็บเป็น
รายภาคการศึกษา แต่ต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก ยกเว้น
ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

 26.4 การลาพักในระหว่างภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติก่อนวันเริ่มการสอบไล่
ภาคการศึกษานั้น รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น จะบันทึกอักษร W ในระเบียน
ถาวร 

 26.5 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาติดต่อกันเกินสองภาคการศึกษาปกติมิได้ 
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
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 26.6 การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลา
การศึกษาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 12 และไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้
ในข้อ 29 และในระหว่างการลาพักการศึกษา นักศึกษาไม่มีสิทธิด าเนินการใดๆ เกี่ ยวกับการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ 

ข้อ 27 การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
 27.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 25.3, 

25.6 และ 25.16 อาจขอสภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 27.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 25.3, 

25.6 และ 25.16 เมื่อได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ อาจน าบาง
รายวิชาที่เคยศึกษาไว้เดิมมาใช้ใหม่ได้อีก โดยให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

 27.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 
25.17 และ 25.18 จะไม่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีก 

ข้อ 28 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และการเทียบโอน ให้ออกเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 29 การเสนอชื่อเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบหลักสูตร
การศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือบัณฑิตวิทยาลัยจะได้เตรียมตรวจหลักฐานต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 

ข้อ 30 ให้นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ 
ดังนี้ 

 30.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 30.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 18 
 30.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ 20 
 30.4 สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ 
 30.5 ได้รับอนุมัติ และส่งดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ หรือ

การค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ภายในก าหนดระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 12 
 30.6 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 31 ในกรณีที่มิได้ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ในระดับ

บัณฑิตศึกษา ให้น าระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ 32 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย
การด าเนินการใดๆ ตามข้อบังคับนี้ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 33 ให้โครงการบัณฑิตวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นบัณฑิต
วิทยาลัยตามข้อบังคับนี ้

 
ประกาศ   ณ   วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

 
 
(ลงชื่อ)               อ านวย    ยศสุข 
            (นายอ านวย    ยศสขุ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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เอกสารแนบ 8 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสําเร็จ 
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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(ส าเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
----------------------------------------- 

 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานวิจัย ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๒๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ นักศึกษาที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ต้อง
เป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องน าเอกสารการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด
ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่านักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข 
  ในกรณีที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ นักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองตอบรับให้ตีพิมพ์จาก
บรรณาธิการหรือผู้จัดท าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยมีการระบุรายละเอียด เช่น ชื่อผู้เขียน 
ชื่อบทความ ปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์ เป็นต้น 
  ข้อ ๓ ส าหรับนักศึกษาที่เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการต้อง
น าเสนอผลงานวิจัยในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุมก าหนดไว้ให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องน า
ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการน าเสนอผลงานวิจัยและเอกสารรายงานการประชุม
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่านักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข 
  หากนักศึกษามิได้น าเสนอผลงานวิจัย ต่อที่ประชุมวิชาการในวันและเวลาที่ผู้จัด
ประชุมก าหนด ถึงแม้ว่าจะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (Proceeding) ก็ตาม จะถือว่า
นักศึกษามิได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
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  ข้อ ๔ หากนักศึกษาไม่สามารถน าเอกสารยืนยันการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ
รายงานการประชุม (Proceeding) ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาภายในภาค
การศึกษานั้นได้ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผันในการส่งเอกสารการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ
รายงานการประชุม โดยผ่านการรับรองจากประธานกรรมการที่ปรึกษา 
  ข้อ ๕ ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกในเอกสารการน าเสนอผลงานวิจัย 
ส าหรับกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกหรือชื่อที่สอง ทั้งนี้ 
นักศึกษาจะต้องเป็นผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
  ข้อ ๖  นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบ
โปสเตอร์ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการจัดประชุมเสนอผลงานวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) และมีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีเนื้อหาผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
  ข้อ ๗ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส่งหนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิจัยในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุม
ก าหนดไว้ได้ทันภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จนกว่าจะด าเนินการส่งเอกสารการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่โครงการบัณฑิตวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีรักษา
สถานภาพการป็นนักศึกษา 
  ข้อ ๘ นักศึกษาต้องส่งหนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด ภายในวันสุดท้ายของการมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
 


