
 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ   
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา     ศูนย์รังสิต คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
                                           ภาควิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

หมวดที ่1.  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.  ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย         หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
ภาษาองักฤษ    Doctor of Philosophy Program in Food Science and Technology 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ภาษาไทย        ช่ือเตม็     ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)  
                        ช่ือย่อ     ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
ภาษาองักฤษ   ช่ือเตม็    Doctor of Philosophy (Food Science and Technology) 
                        ช่ือย่อ    Ph.D. (Food Science and Technology) 

3.  วชิาเอกของหลกัสูตร  
-  

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
       จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  53 หน่วยกติ 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ                                          
      หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ระยะเวลาศึกษา 3 ปี 
5.2 ภาษาทีใ่ช้                                        
      ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา                                
      รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา        
     ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเห็นชอบ/อนุมตัหิลกัสูตร 
                    หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553  
                   กาํหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2553 



               ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที ่  19 /2552 เมือ่วนัที ่           
26 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2552 
                 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่ 
5/2552 เมือ่วนัที ่ 25 เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552  
                 ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่ 12/2552 เมือ่วนัที ่ 21 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2552  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 

       หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตใิน
ปีการศึกษา 2555 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 

       สามารถประกอบอาชีพในฝ่ายต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมอาหาร หรือทีเ่กีย่วข้อง เช่น การสอน การวจิัย การวเิคราะห์
อาหาร การให้คาํปรึกษา พฒันาผลติภัณฑ์ วางแผนและควบคุมการผลติ ควบคุมและประกนัคุณภาพ การขาย และการกาํหนด
มาตรฐานอาหาร เป็นต้น  
9.  สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มุ่งผลิตดุษฎี

บัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถเชิงลกึทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  สร้างองค์ความรู้ใหม่  มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  มี
คุณธรรมและจริยธรรม มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม  และมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศ  

1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
       1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสามารถนําความรู้มา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2) เพือ่ผลติดุษฎบีัณฑิตทีม่คีวามสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานวิจัย และนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้ทดัเทยีมนานาประเทศ 
 4)  เพือ่ผลติดุษฎบีัณฑิตทีม่จีรรยาบรรณในวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวภิาค  เป็นหลกัสูตรภาคกลางวนั จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ 1 ภาคการศึกษาปกต ิ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิด       
ภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกต ิ              
ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคบั  
 



    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
            ไม่ม ี
    1.3 การลงทะเบียนเรียน 
            ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15หน่วยกิต และ
สามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อนโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  

1.4 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่ม ี

2.  การดาํเนินการหลกัสูตร 
2.1  วนั-เวลาดาํเนินการเรียนการสอน    
        วนั-เวลาราชการปกต ิ  

- ภาคการศึกษาที ่1  เดอืนมถุินายน – เดอืนกนัยายน 
- ภาคการศึกษาที ่2  เดอืนพฤศจิกายน – เดอืนกุมภาพนัธ์ 
- ภาคฤดูร้อน           เดอืนเมษายน – เดอืนพฤษภาคม  

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
     2.2.1 คุณสมบัตพิืน้ฐานทางการศึกษา 

 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัตพิืน้ฐานทางการศึกษาตามข้อ 2.2.1.1 หรือ ข้อ 2.2.1.2 
         2.2.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยกีารอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาทีเ่ทยีบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ  
       2.2.1.1.1  ต้องมค่ีาระดบัเฉลีย่สะสมในระดบัปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 (ในค่าระดบัสูงสุด 4.00) หรือ  
        2.2.1.1.2 ผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่าเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาเอกของภาควชิาฯ 
        2.2.1.2  เป็นผู้สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางวชิาวทิยาศาสตร์ในสาขาอืน่ทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ 

       2.2.1.2.1 ต้องมีค่าระดับเฉลีย่สะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00)  และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอก หรือ  

       2.2.1.2.2   เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอก หรือ 

      2.2.1.2.3 เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ   หรือนานาชาติ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 

   2.2.2  คุณสมบัตพิืน้ฐานทางภาษาองักฤษ 
         2.2.2.1  เป็นผู้ที่มีผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET 550 คะแนนขึน้ไป หรือ Computer-Based TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 

213 คะแนน หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 80 คะแนน หรือ IELTS 6.0 ขึน้ไป โดยต้องเป็นผลการทดสอบไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวนัยืน่ใบสมคัร  

 



       2.2.2.2  ผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 2.2.2.1 อาจได้รับการพิจารณารับเข้า
ศึกษาและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาต้อง
สอบให้ได้ตามเกณฑ์ทีก่าํหนดภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วนัทีข่ึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา มฉิะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจากระเบียนนักศึกษา 

       2.2.2.3 ผู้ทีคุ่ณสมบัตไิม่ครบตามเกณฑ์ทีก่าํหนดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การสอบภาษา ต่างประเทศตามหลกัสูตรช้ัน
ปริญญาดุษฎบีัณฑิตตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 23  
         2.2.3 การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

2.2.3.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
2.2.3.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี     

นับถึงวนัสมคัร)  
2.2.3.3 ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาํหนดอาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา และจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 
2.2.3.3 เงือ่นไขอืน่ๆให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์        

ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553   
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

- พืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารของนักศึกษาทีจ่บมาจากต่างสาขาฯ 
- ความรู้ภาษาองักฤษ  

2.4  กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
               - นักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร และจุลชีววิทยาทางอาหาร หรือเทียบเท่า ต้อง
ศึกษาวิชาพืน้ฐานความรู้ 1 วิชา จํานวน 6 หน่วยกิต คือ กอ.603 ประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกโดยไม่นับหน่วยกติ 
            - เพิม่ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ โดยการกาํหนดให้นักศึกษานําเสนอสัมมนาเป็นภาษาองักฤษ และการตพีมิพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพมิพ์ทางวชิาการในระดบันานาชาติ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
            ในแต่ละปีการศึกษา จะรับนักศึกษาปีละ 5 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 5 5 



2.6 งบประมาณตามแผน 
       ใช้งบประมาณของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในส่วนของภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                    
ในปีงบประมาณ 2553 มรีายละเอยีดดงันี ้   
           งบบุคลากร                                                   8,052,240              บาท 
              หมวดเงินเดอืน              7,630,560                                          บาท 
              หมวดค่าจ้างประจํา          421,680                                           บาท 
           งบดาํเนินงาน                                                  856,100               บาท 
               หมวดค่าตอบแทน           56,000                                            บาท 
               หมวดค่าใช้สอย             308,800                                            บาท 
               หมวดค่าวสัดุ                 400,000                                            บาท 
               หมวดงานสร้างสรรค์      42,500                                            บาท 
               หมวดเงนิอุดหนุนจัดการ 
               ศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 48,800                                            บาท 
           งบลงทุน                                                        1,420,000             บาท 
               หมวดครุภัณฑ์                 965,000                                          บาท 
               หมวดทีด่นิส่ิงก่อสร้าง    455,000                                           บาท 
                                                          รวมทั้งส้ิน    10,328,340             บาท  

 ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการผลติดุษฎบีัณฑิตหลกัสูตรนี ้เฉลีย่ 120,000 บาท/คน/ปี 
2.7  ระบบการศึกษา 

ใช้ระบบช้ันเรียน 
2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้าม)ี 

              เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 6 การเทียบและการ
โอนหน่วยกติ และหมวด 4 การลงทะเบียนศึกษารายวชิา ข้อ 12.15 และข้อ 12.16    
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวม และระยะเวลาการศึกษา                 
          จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า                            53  หน่วยกติ 
          ระยะเวลาการศึกษา    เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร               

ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกต ิและไม่เกนิ 10  ภาคการศึกษาปกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร    

   (1) วชิาบังคบั                   8       หน่วยกติ 
   (2) วชิาเลอืก              9       หน่วยกติ 
   (3) วทิยานิพนธ์              36       หน่วยกติ  

 
 
 



3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร 
3.1.3.1  รหัสวชิาในหลกัสูตร 

รายวชิาในหลกัสูตร ประกอบด้วย อกัษรย่อของหลกัสูตร 2 ตัว และเลขรหัส 3 หลกั ซ่ึงมีความหมาย
ดงัต่อไปนี ้

อกัษรย่อ 
 กอ. / FD. หมายถึง อกัษรย่อของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

 
เลขหลกัหน่วย 

 เลข 0-5  หมายถึง  วชิาบังคบั 
 เลข 6-9  หมายถึง  วชิาเลอืก 

 
เลขหลกัสิบ           แสดงประเภทของลกัษณะวชิา โดย 

 เลข 0-1 หมายถึง  วชิาในหมวดวชิาพืน้ฐานทัว่ไป 
 เลข 2  หมายถึง วชิาในหมวดวชิาจุลชีววทิยา 
 เลข 3  หมายถึง  วชิาในหมวดวชิาการควบคุมคุณภาพ การบริหาร และการตลาด  
 เลข 4 หมายถึง  วชิาในหมวดวชิาพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร 
 เลข 5-6  หมายถึง  วชิาในหมวดวชิาแปรรูปอาหาร วศิวกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์  
   สําหรับอาหาร 
 เลข 7 - 8  หมายถึง  วชิาในหมวดวชิาเคมอีาหาร 
 เลข 9  หมายถึง  วชิาในหมวดวชิาหัวข้อพเิศษ หรือสัมมนา 

 
เลขหลกัร้อย 

 เลข 6  หมายถึง  วชิาปรับพืน้ฐานระดบัปริญญาเอก 
 เลข 7  หมายถึง  วชิาระดบัต้น 
 เลข 8  หมายถึง  วชิาระดบัสูง 

  เลข 9             หมายถึง    วทิยานิพนธ์ 
3.1.3.2  รายวชิาในหลกัสูตร 

                      3.1.3.2.1  หมวดวชิาพืน้ฐานความรู้    
 นักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร และจุลชีววิทยาทาง
อาหาร หรือเทียบเท่า ต้องศึกษาวิชาพืน้ฐานความรู้ 1 วิชา จํานวน 6 หน่วยกิต คือ กอ.603 ประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกโดยไม่นับหน่วยกติ 
รหัส รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กอ.603 
FD.603 

ประมวลความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
Comprehensive Study in Food Science and Technology 

6(6-0-18) 

 



 3.1.3.2.2 หมวดวชิาบังคบั   
       นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคับ 4 วชิา จํานวน 8 หน่วยกติ คือ 
 
รหัส รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กอ.700 
FD.700 

ระเบียบวธีิวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
Research Methodology in Food Science and Technology 

3(2-3-7) 

กอ.801 
FD.801 

การวเิคราะห์อาหารขั้นสูง 
Advanced Food Analysis 

3(2-3-7) 

กอ.890 
FD.890 

สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 1  
Seminar in Food Science and Technology 1 

1(1-0-3) 
 

กอ.891 
FD.891 

สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 2  
Seminar in Food Science and Technology 2 

1(1-0-3) 
 

 
3.1.3.2.3 หมวดวชิาเลอืก   

  นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยต้องเลือกศึกษารายวิชา กอ.8xx 
อย่างน้อย 6 หน่วยกติ ดงันี ้
รหัส รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กอ.739 
FD.739 

การวเิคราะห์ความเส่ียงในอาหาร 
Risk Analysis in Foods 

3(2-3-7) 

กอ.788 
FD.788 

เคมกีลิน่รส 
Flavor Chemistry  

3(3-0-9) 

กอ.789 
FD.789 

วทิยาศาสตร์เนือ้สัตว์ขั้นสูง 
Advanced Meat Science 

3(3-0-9) 

กอ.826 
FD.826 

จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Industrial Microbiology  

3(3-0-9) 

กอ.827 
FD.827 

จุลชีววทิยาระดับโมเลกลุในอาหารขั้นสูง 
Advanced Molecular Microbiology in Foods 

4(3-3-10) 
 

กอ.828 
FD.828 

สารพษิในอาหาร  
Toxic Substances in Foods 

3(3-0-9) 
 

กอ.846 
FD.846 

การวจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์อาหารขั้นสูง 
Advanced Food Product Research and Development 

3(2-3-7) 

 
 

 
 



 
รหัส รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กอ.847 
FD.847 

การวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสัขั้นสูง  
Advanced Sensory Analysis 

3(2-3-7) 

กอ.856 
FD.856 

การเปลีย่นวฏัภาคและสถานะในอาหาร  
Phase and State Transitions in Foods 

3(3-0-9) 

กอ.857 
FD.857 

สมบัตทิางเคมกีายภาพของอาหาร 
Physicochemical Properties of Foods  

3(3-0-9) 

กอ.858 
FD.858   

โครงสร้างทางเคมกีายภาพของไอศกรีม 
Physicochemical Structure of Ice Cream 

3(2-3-7) 

กอ.859 
FD.859 

การประยุกต์ใช้รีโอโลจีในอาหาร  
Application of Rheology in Foods 

3(2-3-7) 

กอ.866 
FD.866 

การถ�ายโอนความร�อนและมวลสารขั้นสูงในระบบอาหาร 
Advanced Heat and Mass Transfer in Food Systems 

3(3-0-9) 

กอ.867 
FD.867 

การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการแปรรูปอาหาร 
Mathematical Modeling in Food Processing 

3(2-3-7) 

กอ.868 
FD.868 

พลศาสตร์การบรรจุ  
Packaging Dynamics 

3(3-0-9) 

กอ.876 
FD.876 

เคมคีาร์โบไฮเดรต 
Carbohydrate Chemistry 

3(3-0-9) 

กอ.877 
FD.877 

เคมลีปิิด 
Lipid Chemistry 

3(3-0-9) 

กอ.878 
FD.878 

โปรตนีในอาหารขั้นสูง 
Advanced Food Proteins 

3(3-0-9) 

กอ.879 
FD.879 

ชีวเคมอีาหารขั้นสูง 
Advanced Food Biochemistry 

3(3-0-9) 

กอ.886 
FD.886 

ไฮโดรคอลลอยด์อาหาร 
Food Hydrocolloids 

3(2-3-7) 

กอ.887 
FD.887 

สารอาหารเสริมสร้างสุขภาพขั้นสูง 
Advanced Functional Food Ingredients 

3(3-0-9) 

กอ.888 
FD.888 

เคมแีละเทคโนโลยอีาหารนมขั้นสูง 
Advanced Dairy Chemistry and Technology 

3(3-0-9) 
 

 
 
 
 
 



 
 
รหัส รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กอ.889 
FD.889 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารปลดปล่อยกลิน่รส 
Flavor Release Science and Technology 

3(3-0-9) 
 

กอ.896 
FD.896 

หัวข้อปัจจุบันทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
Current Topics in Food Science and Technology  

3(3-0-9) 

3.1.3.2.4 วทิยานิพนธ์  

รหัส รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

กอ.900 
FD.900 

วทิยานิพนธ์ 
Dissertation 

36(0-108) 

         



3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กอ.700 ระเบียบวธีิวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 3 หน่วยกติ 
กอ.801 การวเิคราะห์อาหารขั้นสูง 3 หน่วยกติ 
กอ.xxx       วชิาเลอืก                                                                               3 หรือ 4 หน่วยกติ 
  รวม     9 หรือ 10 หน่วยกติ 

 
 นักศึกษาทีไ่ม่เคยศึกษาวชิาการแปรรูปอาหาร วศิวกรรมอาหาร เคมอีาหาร และ จุลชีววทิยาทางอาหาร หรือเทยีบเท่า จะต้อง
ศึกษาวชิา กอ.603 ประมวลความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ปริญญาเอก  โดยไม่นับหน่วยกติ 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 2 
กอ.890 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  1   1 หน่วยกติ  
กอ.xxx วชิาเลอืก                                                                                 3 หน่วยกติ                                

                   กอ.xxx    วชิาเลอืก                                                                                       3 หรือ 4   หน่วยกติ 
   รวม                           7 หรือ 8   หน่วยกติ 
นักศึกษาสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

  กอ.900 วทิยานิพนธ์    9 หน่วยกติ 
                                 รวม   9 หน่วยกติ
นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal defense) 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 

  กอ.900 วทิยานิพนธ์    9 หน่วยกติ 
                                 รวม   9 หน่วยกติ 
      

ปีที ่3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 กอ.891 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 2      1 หน่วยกติ 
 กอ.900 วทิยานิพนธ์                                                                       9  หน่วยกติ  
   รวม            10          หน่วยกติ 
 

ปีที ่3  ภาคการศึกษาที่ 2 
กอ.900 วทิยานิพนธ์                                                                       9  หน่วยกติ  
   รวม   9         หน่วยกติ  
                                                                           

  นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์  



  
 
3.1.5  คาํอธิบายรายวชิา  

กอ603 ประมวลความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  6(6-0-18)  
FD603 Comprehensive Study in Food Science and Technology  
 ประมวลความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารทั้งทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร 
วศิวกรรมอาหาร และการประกนัคุณภาพ  
 
กอ700 ระเบียบวธีิวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  3(2-3-7)  
FD700 Research Methodology in Food Science and Technology 
 การวางแผนงานวจิัยทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร การประยุกต์ใช้หลกัทางสถิตใินการวจิัย  การเขียน
ข้อเสนอโครงการวจิัยและรายงานวจิัย  การเขียนบทความวจิัยและการนําเสนอผลงานวจิัยเพือ่เผยแพร่ทั้งในระดบัชาตแิละ
นานาชาติ  การวิเคราะห์บทความวจิัย 
 
กอ739 การวเิคราะห์ความเส่ียงในอาหาร  3(2-3-7)  
FD739 Risk Analysis in Foods  

การวเิคราะห์ความเส่ียงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ จากการบริโภคอาหารทีม่ีการปนเป้ือน การประเมนิความเส่ียง การ
จัดการความเส่ียง การส่ือสารความเส่ียง และการตดัสินใจโดยอาศัยการวเิคราะห์ปัจจัยความเส่ียง ส่ิงมีชีวติทีด่ดัแปรทางพนัธุกรรม  
มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
กอ788 เคมกีลิน่รส  3(3-0-9)  
FD788 Flavor Chemistry 
 โครงสร้างทางเคมรีะดบัโมเลกลุ  การสังเคราะห์ การวเิคราะห์ และการประยุกต์ใช้สารให้กลิน่รสในอาหาร  ปฏิสัมพนัธ์
ของสารให้กลิน่รสกบัองค์ประกอบต่างๆ ทั้งในระบบจําลองอาหารและในอาหาร มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
กอ789 วทิยาศาสตร์เนือ้สัตว์ขั้นสูง  3(3-0-9)  
FD789 Advanced Meat Science   
 โครงสร้างระดบัโมเลกุลเชิงลกึของกล้ามเนือ้  สมบัตทิางกายภาพ  เคม ี และชีวเคมขีองเนือ้สัตว์ ปัจจัยก่อนและหลงัการ
ฆ่าทีม่ีผลต่อคุณภาพเนือ้และเนือ้ทีผ่่านการแปรรูป  ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของเนือ้สัตว์   ส่วนผสมในสูตร  เทคโนโลยี
การแปรรูป  และสภาวะการเกบ็รักษาที่มต่ีอคุณภาพผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์  ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านวทิยาศาสตร์เนือ้สัตว์ 
 
กอ801   การวเิคราะห์อาหารขั้นสูง  3(2-3-7) 
FD801  Advanced Food Analysis 
 ความก้าวหน้าของการวเิคราะห์อาหารด้วยวิธีการขั้นสูง  การประยุกต์ใช้วธีิการวเิคราะห์อาหารให้เหมาะสมกบัประเภท
อาหารและสถานการณ์  มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 



กอ826 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง  3(3-0-9)  
FD826  Advanced Food Industrial Microbiology   
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา เคม ี ชีวเคม ี พนัธุวศิวกรรม วศิวกรรมกระบวนการผลติ และการปรับปรุง
โครงสร้างโมเลกุลของเอน็ไซม์ในการผลติและเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการผลติผลติภัณฑ์อาหารตั้งแต่ระดบัห้องปฏิบัตกิารถึง
ระดบัอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี ชีวภาพในระดบัโมเลกุลในการวเิคราะห์คุณภาพผลติภัณฑ์อาหาร  มกีารศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
 
กอ827 จุลชีววทิยาระดับโมเลกลุในอาหารขั้นสูง  4(3-3-10) 
FD827 Advanced Molecular Microbiology in Foods 
 ความสําคญัของจุลนิทรีย์   สารพนัธุกรรม   เอน็ไซม์   และผลติภัณฑ์ทีจุ่ลนิทรีย์สังเคราะห์ขึน้ในระดบัโมเลกลุ                     
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดบัโมเลกุล ชีวเคม ีและเคมีในการวเิคราะห์   จุลนิทรีย์   และชีวโมเลกุลต่างๆ รวมถึงผลติภัณฑ์
ทีจุ่ลนิทรีย์สังเคราะห์ขึน้ในผลติภัณฑ์อาหาร และวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติอาหาร กลไกและสภาวะการสังเคราะห์ผลติภัณฑ์จาก          
จุลนิทรีย์เพือ่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
กอ828 สารพษิในอาหาร  3(3-0-9)  
FD828 Toxic Substances in Foods  
 ชนิดและแหล่งกาํเนิดของสารพษิโดยเฉพาะจากจุลชีพ  กลไกการสร้างสารพษิในธรรมชาติ  เมแทโบลซึิมของสารพษิ
และกลไกการเกดิพษิในส่ิงมชีีวิต  วัตถุเจือปนอาหาร  สารปนเป้ือน  และสารปนเป้ือนทีเ่ป็นพษิ  การเปลีย่นแปลงในกระบวนการ
แปรรูปอาหารที่ก่อให้เกดิสารพษิ  การจัดการกบัสารพษิเพือ่ความปลอดภัยในการบริโภค  มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
กอ846 การวจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์อาหารขั้นสูง  3(2-3-7) 
FD846 Advanced Food Product Research and Development 
 การใช้เทคนิคและการวางแผนการทดลองขั้นสูงในงานวจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและ
พฒันาผลติภัณฑ์อาหาร  
 
กอ847   การวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสัขั้นสูง  3(2-3-7)  
FD847  Advanced Sensory Analysis 
  วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสขั้นสูงที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และการยอมรับของผู้บริโภค  เทคนิค
สถิตขิั้นสูงทีใ่ช้กบัข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผสั 
 
กอ856 การเปลีย่นวฏัภาคและสถานะในอาหาร   3(3-0-9) 
FD856 Phase and State Transitions in Foods 
 ความหมายและลกัษณะของการเปลีย่นวฏัภาคและสถานะ  ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานะทางกายภาพและการเคลือ่นที่
ของโมเลกุล  การเปลีย่นวฏัภาคและสถานะของนํา้ในอาหาร  ปรากฏการณ์และการตรวจตดิตามการเปลีย่นวัฏภาคและสถานะที่
เกดิขึน้ในระบบอาหาร   ผลของการเปลีย่นวฏัภาคและสถานะของอาหารต่อการแปรรูปและการเกบ็รักษา 
 



กอ857 สมบัตทิางเคมกีายภาพของอาหาร  3(3-0-9) 
FD857 Physicochemical Properties of Foods  
 การเปลีย่นแปลงทางเคมกีายภาพเชิงลกึขององค์ประกอบอาหารระหว่างแปรรูปและเกบ็รักษา  ปริมาณนํา้อสิระ สถานะ
คล้ายแก้ว การเกิดอิมัลชัน โฟมและเจล รีโอโลจี การแข็งตัวและตกผลึกของไขมัน ปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาล และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเซลล์ ความสําคญัของการเปลีย่นแปลงเหล่านีต่้อการแปรรูปอาหาร  ความก้าวหน้าของงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
กอ858   โครงสร้างทางเคมกีายภาพของไอศกรีม  3(2-3-7) 
FD858   Physicochemical Structure of Ice Cream 
 หน้าทีข่องส่วนผสมในโครงสร้างของไอศกรีม  อนัตรกริิยาของส่วนผสมในไอศกรีม  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
การผลติและการเกบ็รักษาไอศกรีม   ผลของฟองอากาศและผลกึนํา้แข็งทีเ่กดิขึน้กบัเสถียรภาพของโครงสร้างของไอศกรีม                   
มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
กอ859 การประยุกต์ใช้รีโอโลจีในอาหาร  3(2-3-7) 
FD859 Application of Rheology in Foods  
 สมบัตทิางรีโอโลจีของของเหลวกึง่ของแข็งและของแข็ง   การวเิคราะห์สมบัตทิางรีโอโลจีของระบบอาหาร                    
การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางรีโอโลจีของอาหารเพือ่การควบคุมและพฒันาคุณภาพผลติภัณฑ์อาหาร  ความก้าวหน้าทีเ่กีย่วข้องกบั             
รีโอโลจขีองอาหาร 
 
กอ866   การถ�ายโอนความร�อนและมวลสารขั้นสูงในระบบอาหาร  3(3-0-9) 
FD866 Advanced Heat and Mass Transfer in Food Systems  
 กลไกการถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร  การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารในหน่ึงและหลายมิติ   วิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
การถ่ายโอนความร้อนและมวลสารในสภาวะคงที่และไม่คงที่  ความคล้ายคลึงกันของการถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร   การถ่าย
โอนความร้อนและมวลสารที่เกิดขึ้นขณะเดียวกัน  การประยุกต์ใช้หลักการถ่ายโอนความร้อนและมวลสารในหน่วยปฏิบัติการ
ทางการแปรรูปอาหาร  
 
กอ867 การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการแปรรูปอาหาร  3(2-3-7) 
FD867 Mathematical Modeling in Food Processing 
 การวเิคราะห์และจําลองกระบวนการ การสร้างแบบจําลองเอม็ไพริคอล  การสร้างแบบจําลองทางจลนพลศาสตร์            
การประยุกต์ใช้วิธีวเิคราะห์และวิธีเชิงตวัเลขเพือ่แก้ไขปัญหาในกระบวนการแปรรูปอาหาร การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในการแปรรูปอาหาร 
 
กอ868  พลศาสตร์การบรรจุ  3(3-0-9) 
FD868  Packaging Dynamics 
 พฤตกิรรมทางพลศาสตร์ของผลติภัณฑ์และภาชนะบรรจุระหว่างการขนส่ง การกระแทกและการส่ันสะเทอืนของระบบ
ภาชนะบรรจุพร้อมผลติภัณฑ์  สมบัตแิละการออกแบบวสัดุกนักระแทก  การทดสอบและประเมนิสมรรถนะของภาชนะบรรจุใน
สภาวะจําลอง  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 



กอ876 เคมคีาร์โบไฮเดรต  3(3-0-9) 
FD876 Carbohydrate Chemistry  
 สมบัตทิางเคม ีกายภาพ และเชิงหน้าทีข่องคาร์โบไฮเดรต  ปฏิกริิยาเคมขีองคาร์โบไฮเดรต  ปฏิกริิยาทีใ่ช้ดดัแปร
คาร์โบไฮเดรต การประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรตสําหรับผลติภัณฑ์พืน้ฐานและผลติภัณฑ์ทีม่ลีกัษณะพเิศษ  ผลของกระบวนการแปรรูป
และเกบ็รักษาต่อคาร์โบไฮเดรตในอาหาร วธีิการใหม่ในการวเิคราะห์คาร์โบไฮเดรต  ความก้าวหน้าของงานวจิัยด้านเคมี
คาร์โบไฮเดรต 
 
กอ877   เคมลีปิิด   3(3-0-9) 
FD877   Lipid Chemistry 
 สมบัตทิางเคมแีละเชิงหน้าทีข่องลปิิดทีใ่ช้บริโภค  ผลของการแปรรูปต่อองค์ประกอบ ความคงตวั และสมบัตเิชิงหน้าที่
ของลปิิดในระบบอาหาร ปฏิกริิยาทีท่าํให้ลปิิดเส่ือมคุณภาพ วิธีการใหม่ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ลปิิด  ความก้าวหน้าของงานวจิัยด้าน       
ลปิิดอาหาร 
 
กอ878 โปรตนีในอาหารขั้นสูง    3(3-0-9) 
FD878 Advanced Food Proteins 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัตเิชิงหน้าทีท่ีสํ่าคญัของโปรตนี  ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
และสมบัตเิชิงหน้าทีข่องโปรตนี  การดดัแปรโปรตนีเพือ่การนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร  การประเมนิคุณภาพทาง
ชีวภาพของโปรตนี  ความก้าวหน้าของงานวจิัยด้านโปรตนีในอาหาร 
 
กอ879 ชีวเคมอีาหารขั้นสูง   3(3-0-9) 
FD879 Advanced Food Biochemistry 
 การเปลีย่นแปลงทางชีวเคมใีนวัตถุดบิอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูป และการเส่ือมเสียของอาหาร  ความก้าวหน้า
ของงานวจิัยด้านชีวเคมใีนอาหาร 
 
กอ886  ไฮโดรคอลลอยด์อาหาร    3(2-3-7) 
FD886   Food Hydrocolloids 

ลกัษณะ สมบัติ และหน้าทีข่องไฮโดรคอลลอยด์ในอาหาร   การใช้โพลแิซคคาไรด์  โพลแิซคคาไรด์ดดัแปรและโปรตีน
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือร่วมกบัสารอืน่เพือ่เพิม่ความหนืด ทาํให้เกดิเจล ฟิล์มหรือลดแรงตงึผวิในอาหาร  อนัตรกริิยาระหว่างไฮโดร
คอลลอยด์และส่วนประกอบของอาหาร ความคงตวัทางเคมกีายภาพของคอลลอยด์ ความก้าวหน้าของงานวจิัยด้านไฮโดรคอลลอยด์
ในอาหาร  
 
กอ887 สารอาหารเสริมสร้างสุขภาพขั้นสูง  3(3-0-9) 
FD887 Advanced Functional Food Ingredients 
 หน้าทีข่องสารอาหารเสริมสร้างสุขภาพทีม่ีต่อระบบของร่างกาย  ความสัมพนัธ์ระหว่างสารอาหารเสริมสร้างสุขภาพ
และสารสําคญั  การระบุชนิด  การทวนสอบ และการศึกษาเสถียรภาพของสารอาหารเสริมสร้างสุขภาพและสารสําคญัในผลติภัณฑ์
อาหารเสริมสร้างสุขภาพ   



 
กอ888   เคมแีละเทคโนโลยอีาหารนมขั้นสูง        3(3-0-9)   
FD888  Advanced Dairy Chemistry and Technology  
 สมบัตทิางกายภาพ ทางเคม ี  รวมถึงสมบัตเิชิงหน้าทีข่องสารชนิดต่างๆ ทีเ่ป็นองค์ประกอบในนํา้นม การเปลีย่นแปลง
ขององค์ประกอบในนํา้นมระหว่างกระบวนการผลติ การสกดัแยกสารประกอบในนํา้นมและการนํามาใช้ประโยชน์ วทิยาการใหม่ๆ 
ในการผลติผลติภัณฑ์นมชนิดต่างๆ 
 
กอ889 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารปลดปล่อยกลิน่รส  3(3-0-9)  
FD889 Flavor Release Science and Technology  
 กลไกการสังเคราะห์กลิ่นรสระดับโมเลกุลของอาหารทั้งในวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษา   ปัจจัยทาง
กายภาพ เคม ีชีวเคม ีและจุลชีววทิยาทีม่ผีลต่อ  การปลดปล่อยกลิน่รส  การใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์การปลดปล่อย
กลิน่รสในแบบจําลองอาหารและการประยุกต์ใช้ในอาหาร    มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
กอ890  สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 1  1(1-0-3) 
FD890 Seminar in Food Science and Technology 1  
 การนําเสนอความก้าวหน้างานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทําวิจัยสําหรับ
การทาํวทิยานิพนธ์ 
 
กอ891 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 2   1(1-0-3) 
FD891 Seminar in Food Science and Technology 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบผ่าน กอ.890 
 การนําเสนอผลงานวจิัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ 
 
กอ896 หัวข้อปัจจุบันทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  3(3-0-9) 
FD896 Current Topics in Food Science and Technology  
 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เพิ่งค้นพบใหม่  หรือได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึน้มาใหม่ 
หรือเป็นเทคนิคทีไ่ด้รับความสนใจในปัจจุบัน 
 
กอ900  วทิยานิพนธ์   36(0-108) 
FD900  Dissertation 
       การค้นคว้าและวจิัยทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารในระดบัปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
 
 
 
 
 



 
4.  ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย 

4.1 คาํอธิบายโดยย่อ  
              การค้นคว้าและวจิัยทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารในระดบัปริญญาดุษฎบีัณฑิต 

4.2 ผลการเรียนรู้   
 1. มคีวามรู้ความเข้าใจหลกัการเขียนโครงร่างวจิัย และการเขียนรายงานทางวชิาการ 
 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวจิยั 
 3. สามารถแก้ไขปัญหาโดยวธีิการวจิัย 
 4. สามารถบูรณาการความรู้จากองค์ความรู้ต่างๆ ในการทําวจิัย 
 5. สามารถใช้เคร่ืองมอื อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัย 
 
 
 6. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
 7. สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิต ิและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ผลการทดลอง 
 8. สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยการเขียนและพูดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4.3 ช่วงเวลา   
 ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 และ 3 
4.4 จํานวนหน่วยกติ 
      36 หน่วยกติ 
4.5 การเตรียมการ  

   1. หลกัเกณฑ์การสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying examination)   
(1) นักศึกษาจะต้องขอสอบวดัคุณสมบัตหิลงัจากศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมหีน่วยกติที่

ลงทะเบียนเรียนสะสมจากวชิาบังคบัและวชิาเลอืกไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกติ และต้องมีคะแนนเฉลีย่ 
 สะสมไม่ตํา่กว่าระดบั 3.00 

 (2)  การสอบวัดคุณสมบัติจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า ในเนือ้หาที่ครอบคลุมความรู้ใน
หมวดวชิาจุลชีววทิยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วศิวกรรมอาหาร และเคมอีาหาร 

 (3)  นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3  คร้ัง ภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษาแรก     
มฉิะน้ัน จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกคร้ังจะถูกบันทกึไว้ในระเบียน 

2.  หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนทาํวทิยานิพนธ์ 
      2.1. การดําเนินการทําและการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก 6) 
      2.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมคุีณสมบัตดิงันี ้

(1)  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลงัจากศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและมีหน่วย
กติทีล่งทะเบียนเรียนสะสมจากวชิาบังคบัและวชิาเลอืกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ และต้องมค่ีาระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 

(2)  นักศึกษาจะต้องสอบวดัคุณสมบัตใิห้ได้ระดบั P (ผ่าน) 
 



2.3.  การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
(1) นักศึกษาต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยวทิยานิพนธ์ พ.ศ. 2535 
(2) นักศึกษาต้องจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษาทีต้่องการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
(3) ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาช้ันปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้มีหน้าที่

แนะนําและควบคุมการทาํวทิยานิพนธ์    
                                            (4)   เมื่อนักศึกษาจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว  ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 5 คน ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยประธานหลกัสูตรฯ หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร เป็นประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลยั เพือ่ร่วมกนัสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยที่คณะกรรมการ
สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 
 
 
                  3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้าม)ี โดยมคุีณสมบัตดิงันี ้
                                   อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิาน้ัน หรือสาขาวชิาทีสั่มพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาํวิจัย
ทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพือ่รับปริญญา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทยีบเท่า  หรือเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํา่กว่ารองศาสตราจารย์ใน 
สาขาวชิาน้ัน หรือสาขาวชิาทีสั่มพนัธ์กนั และต้องมปีระสบการณ์ในการทาํวจิัยทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพือ่รับปริญญา 

4. นักศึกษาจะต้องเขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ หรือขอยกเว้นจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นกรณี 
เฉพาะรายไป 

4.6 กระบวนการประเมนิผล      
1.  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีคณะกรรมการสอบ

โครงร่างวทิยานิพนธ์ อย่างน้อย 5 คน ทีป่ระกอบด้วยประธานหลกัสูตรฯ หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร เป็นประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลยั เพือ่ร่วมกนัสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยที่คณะกรรมการ
สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 

2.  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ จากการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ และจากการ
สังเกตของอาจารย์ทีป่รึกษา 

3.  ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพมิพ์อย่างน้อย 1 เร่ือง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 

4. ประเมนิคุณภาพของผลงานวจิัยโดยการสอบวทิยานิพนธ์ มรีายละเอยีดดงันี ้ 



(1) นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ให้ครบตามจํานวนหน่วยกติที่กาํหนดตามหลกัสูตรในภาคการศึกษา
ทีย่ืน่คาํร้องขอเสนอวทิยานิพนธ์เพือ่การสอบและแจ้งความจํานงสอบ 

(2) นักศึกษาจะสอบวทิยานิพนธ์ได้เมือ่สอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดบั P (ผ่าน) แล้ว 
(3) นักศึกษามีสิทธิยื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ได้หลังจากคณะกรรมการสอบ  โครงร่างวิทยานิพนธ์มีมติ

อนุมัติให้นักศึกษาผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หลังจากที่คําร้องดังกล่าวได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องค้นคว้าและเขียน
วทิยานิพนธ์โดยปรึกษากบัอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์อย่างสมํ่าเสมอนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ จึงจะมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์
เพือ่การสอบได้ 

(4) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์  ให้คณบดีแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง              
จะกระทาํได้ในกรณีทีม่เีหตุผลและความจําเป็น 
 
 

(5) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย ประธานหลักสูตรฯ หรือผู้แทนที่เป็นอาจารย์ประจําภาควิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เป็นประธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ อาจารย์ 
ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจํา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยที่คณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจเป็นกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวทิยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 

(6) การดําเนินการทําและสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาผนวก 6) 

(7) การสอบวทิยานิพนธ์ให้ทาํโดยเปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปเข้าร่วมฟังการสอบวทิยานิพนธ์ได้  
นักศึกษาจะต้องสอบให้ค่าระดบั S (ใช้ได้) โดยได้รับมตเิป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

หมวดที ่4. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวดัผล ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดงันี ้        

1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกติดงัต่อไปนี ้ 
 

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ตํ่ากว่า B เท่าน้ัน 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ D หรือ F ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้นํามาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาค
การศึกษาน้ันและค่าระดบัสะสมทุกคร้ังไป 



       1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือ D หรือระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลกัสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชา
น้ันได้อกีเพยีง 1 คร้ัง และคร้ังหลงันีจ้ะต้องได้ค่าระดบั S หรือระดบัไม่ตํา่กว่า B มฉิะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกน้ัน หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันอีก
หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวชิาเลอืกอืน่แทนกไ็ด้ 

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ตํ่ากว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันอกี เว้นแต่หลกัสูตรจะกาํหนด
ไว้เป็นอย่างอืน่ 
       1.4  การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นํามาคํานวณ            
ค่าระดบัเฉลีย่ 
       1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ฐาน การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ
ระดบั N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกติ 
       1.6 เงือ่นไขอืน่ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  
 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
      - มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าภาควิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชาฯ ประเมินความสอดคล้อง
ของวิธีการวัดผลกับผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให้ระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เปิดสอน                   
ในแต่ละปี 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
       3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกติ ภายในเวลาไม่เกนิ 5 ปี 
       3.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 
       3.3 ต้องผ่านการเป็นผู้ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ อย่างน้อย 1 วิชา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 
     3.4 ได้ระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามหลกัสูตรฯ 
     3.5 ได้ระดบั P (ผ่าน) ในการสอบวดัคุณสมบัต ิ
     3.6 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยนําวิทยานิพนธ์ที่พมิพ์เยบ็เล่มเรียบร้อยแล้ว
มามอบให้มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก 6) 
      3.7 มีผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ซ่ึงได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพมิพ์อย่างน้อย 1 เร่ือง และได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญาเอกของภาควชิาฯ 
     3.8 ได้ปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ตามทีห่ลกัสูตร คณะฯ และมหาวทิยาลยักาํหนดไว้ครบถ้วนแล้ว 
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