หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Food Science and Technology
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่ อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่ อย่ อ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่ อเต็ม Doctor of Philosophy (Food Science and Technology)
ชื่ อย่ อ Ph.D. (Food Science and Technology)
3. วิชาเอกของหลักสู ตร
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 53 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างประเทศทีใ่ ช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั หิ ลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 19 /2552 เมื่อวันที่
26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
5/2552 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติใน
ปี การศึกษา 2555 (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา 2 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในฝ่ ายต่ างๆ ของภาคอุตสาหกรรมอาหาร หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่ น การสอน การวิจยั การวิเคราะห์
อาหาร การให้ คาปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ การขาย และการกาหนด
มาตรฐานอาหาร เป็ นต้น
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ใช้ สถานที่และอุปกรณ์ การสอนที่มีอยู่ในภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งผลิตดุษฎี
บัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ อสังคม และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื่ อ ผลิต ดุษ ฎีบั ณ ฑิต ที่มีค วามเป็ นเลิศ ทางด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีการอาหารและสามารถน าความรู้ ม า
ประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่
3) เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการทางานวิจัย และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้ ทดั เทียมนานาประเทศ
4) เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตทีม่ จี รรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่ อสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค เป็ นหลักสู ตรภาคกลางวัน จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดย 1 ปี
การศึกษา แบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาค

ฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
เป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บงั คับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ละภาคการศึ กษาปกติ นักศึ กษาต้ องจดทะเบียนศึ กษารายวิชาไม่ ต่ากว่ า 6 หน่ วยกิต แต่ ไม่ เกิน 15หน่ วยกิต และ
สามารถจดทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ ไ ม่ เกิน 6 หน่ ว ยกิต ในภาคฤดู ร้ อ นโดยให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
1.4 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัตพิ ืน้ ฐานทางการศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัตพิ ื้นฐานทางการศึกษาตามข้ อ 2.2.1.1 หรื อ ข้ อ 2.2.1.2
2.2.1.1 เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาปริ ญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรื อสาขาทีเ่ ทียบเท่ าจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่ างประเทศทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ
2.2.1.1.1 ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่ างน้ อย 3.25 (ในค่ าระดับสู งสุ ด 4.00) หรื อ
2.2.1.1.2 ผู้ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่ าเกณฑ์ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ปริญญาเอกของภาควิชาฯ
2.2.1.2 เป็ นผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.1.2.1 ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่ างน้ อย 3.25 (ในค่ าระดับสู งสุ ด 4.00) และ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอก หรื อ
2.2.1.2.2 เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทางานในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 3 ปี โดยมีหนังสื อรั บรองจากหน่ วยงานหรื อผู้บังคับบัญชา และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอก หรื อ
2.2.1.2.3 เป็ นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรื อนานาชาติ และต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ

2.2.2 คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
2.2.2.1 เป็ นผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึน้ ไป หรื อ Computer-Based TOEFL ไม่ ต่ากว่ า
213 คะแนน หรื อ Internet-Based TOEFL ไม่ ต่ากว่ า 80 คะแนน หรื อ IELTS 6.0 ขึน้ ไป โดยต้ องเป็ นผลการทดสอบไม่ เกิน 2 ปี
นับถึงวันยื่นใบสมัคร
2.2.2.2 ผู้ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 2.2.2.1 อาจได้ รับการพิจารณารับเข้ า
ศึกษาและจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ โดยมีเงื่อนไขว่ า นักศึกษาต้ อง
สอบให้ ได้ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ วนั ทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากระเบียนนักศึกษา
2.2.2.3 ผู้ทคี่ ุณสมบัตไิ ม่ ครบตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การสอบภาษา ต่ างประเทศตามหลักสู ตรชั้น
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 23
2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.2.3.1 ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2.2.3.2 ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร)
2.2.3.3 ผู้ทคี่ ุณสมบัตไิ ม่ ครบตามเกณฑ์ ที่กาหนดอาจได้ รับการพิจารณารับเข้ าศึกษา และจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
2.2.3.3 เงื่อนไขอื่นๆให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- พื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาทีจ่ บมาจากต่ างสาขาฯ
- ความรู้ ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- นักศึ กษาที่ไม่ เคยศึ กษาการแปรรู ปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร และจุลชี ววิทยาทางอาหาร หรื อเทียบเท่ า ต้ อง
ศึกษาวิชาพื้นฐานความรู้ 1 วิชา จานวน 6 หน่ วยกิต คือ กอ.603 ประมวลความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกโดยไม่ นับหน่ วยกิต
- เพิม่ ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยการกาหนดให้ นักศึกษานาเสนอสัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษ และการตีพมิ พ์ ในวารสารหรื อ
สิ่งพิมพ์ ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 6 การเทียบและการ
โอนหน่ วยกิต และหมวด 4 การลงทะเบียนศึกษารายวิชา ข้ อ 12.15 และข้ อ 12.16
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวม ไม่ น้อยกว่ า
53 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) วิชาบังคับ
8 หน่ วยกิต
(2) วิชาเลือก
9 หน่ วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้ วย อักษรย่ อของหลักสู ตร 2 ตัว และเลขรหัส 3 หลัก ซึ่งมีความหมาย
ดังต่ อไปนี้
อักษรย่ อ
กอ. / FD.
หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
เลข 6-9
เลขหลักสิบ
เลข 0-1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5-6
เลข 7-8
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

แสดงประเภทของลักษณะวิชา โดย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทัว่ ไป
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาจุลชีววิทยา
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการควบคุมคุณภาพ การบริหาร และการตลาด
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์
สาหรับอาหาร
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเคมีอาหาร
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาหัวข้ อพิเศษ หรื อสั มมนา

เลขหลักร้ อย
เลข 6
หมายถึง วิชาปรับพื้นฐานระดับปริญญาเอก
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 8
หมายถึง วิชาระดับสู ง
เลข 9
หมายถึง วิทยานิพนธ์
3.1.3.2 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.2.1 หมวดวิชาพื้นฐานความรู้
นักศึ กษาที่ไม่ เคยศึ กษาการแปรรู ปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร และจุลชี ววิทยาทาง
อาหาร หรื อเทียบเท่ า ต้ องศึกษาวิชาพื้นฐานความรู้ 1 วิชา จานวน 6 หน่ วยกิต คือ กอ.603 ประมวลความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกโดยไม่ นับหน่ วยกิต

รหัส

รายวิชา

กอ.603 ประมวลความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
FD.603 Comprehensive Study in Food Science and Technology

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
6(6-0-18)

3.1.3.2.2 หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา จานวน 8 หน่ วยกิต คือ
รหัส
กอ.700
FD.700
กอ.801
FD.801
กอ.890
FD.890
กอ.891
FD.891

รายวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
Research Methodology in Food Science and Technology
การวิเคราะห์ อาหารขั้นสู ง
Advanced Food Analysis
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1
Seminar in Food Science and Technology 1
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 2
Seminar in Food Science and Technology 2

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
1(1-0-3)
1(1-0-3)

3.1.3.2.3 หมวดวิชาเลือก
นักศึ กษาต้ องเลื อกศึ กษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต โดยต้ องเลื อกศึ กษารายวิชา กอ.8xx
อย่ างน้ อย 6 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
กอ.739 การวิเคราะห์ ความเสี่ยงในอาหาร
3(2-3-7)
FD.739 Risk Analysis in Foods
กอ.788 เคมีกลิน่ รส
3(3-0-9)
FD.788 Flavor Chemistry
กอ.789 วิทยาศาสตร์ เนื้อสัตว์ ข้นั สู ง
3(3-0-9)
FD.789 Advanced Meat Science
กอ.826 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสู ง
3(3-0-9)
FD.826 Advanced Food Industrial Microbiology
กอ.827 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลในอาหารขั้นสู ง
4(3-3-10)
FD.827 Advanced Molecular Microbiology in Foods
กอ.828 สารพิษในอาหาร
3(3-0-9)
FD.828 Toxic Substances in Foods

กอ.846 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารขั้นสู ง
FD.846 Advanced Food Product Research and Development
รหัส
กอ.847
FD.847
กอ.856
FD.856
กอ.857
FD.857
กอ.858
FD.858
กอ.859
FD.859
กอ.866
FD.866
กอ.867
FD.867
กอ.868
FD.868
กอ.876
FD.876
กอ.877
FD.877
กอ.878
FD.878
กอ.879
FD.879
กอ.886
FD.886
กอ.887
FD.887
กอ.888
FD.888

รายวิชา
การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัสขั้นสู ง
Advanced Sensory Analysis
การเปลีย่ นวัฏภาคและสถานะในอาหาร
Phase and State Transitions in Foods
สมบัตทิ างเคมีกายภาพของอาหาร
Physicochemical Properties of Foods
โครงสร้ างทางเคมีกายภาพของไอศกรีม
Physicochemical Structure of Ice Cream
การประยุกต์ ใช้ รีโอโลจีในอาหาร
Application of Rheology in Foods
การถ่ ายโอนความร้ อนและมวลสารขั้นสู งในระบบอาหาร
Advanced Heat and Mass Transfer in Food Systems
การสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ในการแปรรูปอาหาร
Mathematical Modeling in Food Processing
พลศาสตร์ การบรรจุ
Packaging Dynamics
เคมีคาร์ โบไฮเดรต
Carbohydrate Chemistry
เคมีลปิ ิ ด
Lipid Chemistry
โปรตีนในอาหารขั้นสู ง
Advanced Food Proteins
ชีวเคมีอาหารขั้นสู ง
Advanced Food Biochemistry
ไฮโดรคอลลอยด์ อาหาร
Food Hydrocolloids
สารอาหารเสริมสร้ างสุขภาพขั้นสู ง
Advanced Functional Food Ingredients
เคมีและเทคโนโลยีอาหารนมขั้นสู ง
Advanced Dairy Chemistry and Technology

3(2-3-7)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7) หน่ วยกิต
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)3(2-3-7) หน่ วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

รหัส

รายวิชา

กอ.889
FD.889
กอ.896
FD.896

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการปลดปล่ อยกลิน่ รส
Flavor Release Science and Technology
หัวข้ อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
Current Topics in Food Science and Technology

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3.1.3.2.4 วิทยานิพนธ์
รหัส
กอ.900
FD.900

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
36(0-108)

วิทยานิพนธ์
Dissertation
3.1.4 แผนการศึกษา
กอ.700
กอ.801
กอ.xxx

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
การวิเคราะห์ อาหารขั้นสู ง
วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หรื อ 4 หน่ วยกิต
9 หรื อ 10 หน่ วยกิต

นักศึกษาทีไ่ ม่ เคยศึกษาวิชาการแปรรู ปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร และ จุลชีววิทยาทางอาหาร หรื อเทียบเท่ า จะต้ อง
ศึกษาวิชา กอ.603 ประมวลความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ปริญญาเอก โดยไม่ นับหน่ วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กอ.890
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1
1 หน่ วยกิต
กอ.xxx
วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
กอ.xxx
วิชาเลือก
3 หรื อ 4 หน่ วยกิต
รวม
7 หรื อ 8 หน่ วยกิต
นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กอ.900

วิทยานิพนธ์
รวม

นักศึกษาสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ (Proposal defense)

9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กอ.900

กอ.891
กอ.900

วิทยานิพนธ์
รวม

9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 2
วิทยานิพนธ์
รวม

1
9
10

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
กอ.900

วิทยานิพนธ์
รวม

นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กอ.603 ประมวลความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
6(6-0-18)
FD603 Comprehensive Study in Food Science and Technology
ประมวลความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารทั้งทางด้ านจุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร และการประกันคุณภาพ
กอ.700
FD700

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
3(2-3-7)
Research Methodology in Food Science and Technology
การวางแผนงานวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร การประยุกต์ ใช้ หลักทางสถิตใิ นการวิจยั การเขียน
ข้ อเสนอโครงการวิจยั และรายงานวิจยั การเขียนบทความวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ ท้งั ในระดับชาติและ
นานาชาติ การวิเคราะห์ บทความวิจยั
กอ.739 การวิเคราะห์ ความเสี่ยงในอาหาร
3(2-3-7)
FD739 Risk Analysis in Foods
การวิเคราะห์ ความเสี่ยงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ จากการบริโภคอาหารทีม่ กี ารปนเปื้ อน การประเมินความเสี่ยง การ
จัดการความเสี่ยง การสื่ อสารความเสี่ยง และการตัดสินใจโดยอาศัยการวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยง สิ่งมีชีวติ ทีด่ ดั แปรทางพันธุกรรม
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.788
FD788

เคมีกลิน่ รส
Flavor Chemistry

3(3-0-9)

โครงสร้ างทางเคมีระดับโมเลกุล การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ ใช้ สารให้ กลิน่ รสในอาหาร ปฏิสัมพันธ์
ของสารให้ กลิน่ รสกับองค์ ประกอบต่ างๆ ทั้งในระบบจาลองอาหารและในอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.789
FD789

วิทยาศาสตร์ เนื้อสัตว์ ข้นั สู ง
3(3-0-9)
Advanced Meat Science
โครงสร้ างระดับโมเลกุลเชิงลึกของกล้ ามเนื้อ สมบัตทิ างกายภาพ เคมี และชีวเคมีของเนื้อสัตว์ ปัจจัยก่ อนและหลังการ
ฆ่ าทีม่ ผี ลต่ อคุณภาพเนื้อและเนื้อทีผ่ ่านการแปรรูป ความสัมพันธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบของเนื้อสัตว์ ส่ วนผสมในสู ตร เทคโนโลยี
การแปรรู ป และสภาวะการเก็บรักษาทีม่ ตี ่ อคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ เนื้อสัตว์
กอ.801
FD801

การวิเคราะห์ อาหารขั้นสู ง
3(2-3-7)
Advanced Food Analysis
ความก้ าวหน้ าของการวิเคราะห์ อาหารด้ วยวิธีการขั้นสู ง การประยุกต์ ใช้ วธิ ีการวิเคราะห์ อาหารให้ เหมาะสมกับประเภท
อาหารและสถานการณ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.826
FD826

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Food Industrial Microbiology
การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางจุลชีววิทยา เคมี ชีวเคมี พันธุวศิ วกรรม วิศวกรรมกระบวนการผลิต และการปรับปรุง
โครงสร้ างโมเลกุลของเอ็นไซม์ ในการผลิตและเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารตั้งแต่ ระดับห้ องปฏิบัตกิ ารถึง
ระดับอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ชีวภาพในระดับโมเลกุลในการวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหาร มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
กอ.827
FD827

จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลในอาหารขั้นสู ง
4(3-3-10)
Advanced Molecular Microbiology in Foods
ความสาคัญของจุลนิ ทรีย์ สารพันธุกรรม เอ็นไซม์ และผลิตภัณฑ์ ทจี่ ุลนิ ทรีย์สังเคราะห์ ขนึ้ ในระดับโมเลกุล
การประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวเคมี และเคมีในการวิเคราะห์ จุลนิ ทรีย์ และชีวโมเลกุลต่ างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ทีจ่ ุลนิ ทรีย์สังเคราะห์ ขนึ้ ในผลิตภัณฑ์ อาหาร และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการผลิตอาหาร กลไกและสภาวะการสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ จาก
จุลนิ ทรีย์เพื่อประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.828
FD828

สารพิษในอาหาร
3(3-0-9)
Toxic Substances in Foods
ชนิดและแหล่ งกาเนิดของสารพิษโดยเฉพาะจากจุลชีพ กลไกการสร้ างสารพิษในธรรมชาติ เมแทโบลิซึมของสารพิษ
และกลไกการเกิดพิษในสิ่งมีชีวติ วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปื้ อน และสารปนเปื้ อนทีเ่ ป็ นพิษ การเปลีย่ นแปลงในกระบวนการ
แปรรู ปอาหารทีก่ ่ อให้ เกิดสารพิษ การจัดการกับสารพิษเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.846 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารขั้นสู ง
FD846 Advanced Food Product Research and Development

3(2-3-7)

การใช้ เทคนิคและการวางแผนการทดลองขั้นสู งในงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ความก้ าวหน้ าทางด้ านการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
กอ.847
FD847

การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัสขั้นสู ง
3(2-3-7)
Advanced Sensory Analysis
วิธีการทดสอบทางประสาทสั มผัสขั้นสู งที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการยอมรั บของผู้บริโภค เทคนิค
สถิตขิ ้นั สู งทีใ่ ช้ กบั ข้ อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
กอ.856 การเปลีย่ นวัฏภาคและสถานะในอาหาร
3(3-0-9)
FD856 Phase and State Transitions in Foods
ความหมายและลักษณะของการเปลีย่ นวัฏภาคและสถานะ ความสั มพันธ์ ระหว่ างสถานะทางกายภาพและการเคลื่อนที่
ของโมเลกุล การเปลีย่ นวัฏภาคและสถานะของนา้ ในอาหาร ปรากฏการณ์ และการตรวจติดตามการเปลีย่ นวัฏภาคและสถานะที่
เกิดขึน้ ในระบบอาหาร ผลของการเปลีย่ นวัฏภาคและสถานะของอาหารต่ อการแปรรู ปและการเก็บรักษา
กอ.857
FD857

สมบัตทิ างเคมีกายภาพของอาหาร
3(3-0-9)
Physicochemical Properties of Foods
การเปลีย่ นแปลงทางเคมีกายภาพเชิงลึกขององค์ ประกอบอาหารระหว่ างแปรรู ปและเก็บรักษา ปริมาณนา้ อิสระ สถานะ
คล้ ายแก้ ว การเกิดอิมัลชัน โฟมและเจล รีโอโลจี การแข็งตัวและตกผลึกของไขมัน ปฏิกิริยาการเกิ ดสี น้าตาล และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างของเซลล์ ความสาคัญของการเปลีย่ นแปลงเหล่ านีต้ ่ อการแปรรู ปอาหาร ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กอ.858
FD858

โครงสร้ างทางเคมีกายภาพของไอศกรีม
3(2-3-7)
Physicochemical Structure of Ice Cream
หน้ าทีข่ องส่ วนผสมในโครงสร้ างของไอศกรีม อันตรกิริยาของส่ วนผสมในไอศกรีม การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ าง
การผลิตและการเก็บรักษาไอศกรีม ผลของฟองอากาศและผลึกนา้ แข็งทีเ่ กิดขึน้ กับเสถียรภาพของโครงสร้ างของไอศกรีม
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.859
FD859

การประยุกต์ ใช้ รีโอโลจีในอาหาร
3(2-3-7)
Application of Rheology in Foods
สมบัตทิ างรีโอโลจีของของเหลว กึง่ ของแข็ง และของแข็ง การวิเคราะห์ สมบัตทิ างรีโอโลจีของระบบอาหาร
การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลทางรีโอโลจีของอาหารเพื่อการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหาร ความก้ าวหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
รีโอโลจีของอาหาร
กอ.866
FD866

การถ่ ายโอนความร้ อนและมวลสารขั้นสู งในระบบอาหาร
3(3-0-9)
Advanced Heat and Mass Transfer in Food Systems
กลไกการถ่ ายโอนความร้ อนและมวลสาร การถ่ ายโอนความร้ อนและมวลสารในหนึ่งและหลายมิติ วิธีเชิงตัวเลขสาหรับ
การถ่ ายโอนความร้ อนและมวลสารในสภาวะคงทีแ่ ละไม่ คงที่ ความคล้ ายคลึงกันของการถ่ ายโอนความร้ อนและมวลสาร การถ่ าย

โอนความร้ อนและมวลสารที่เกิดขึ้นขณะเดียวกัน การประยุกต์ ใช้ หลักการถ่ ายโอนความร้ อนและมวลสารในหน่ วยปฏิบัติการ
ทางการแปรรู ปอาหาร
กอ.867 การสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ในการแปรรูปอาหาร
3(2-3-7)
FD867 Mathematical Modeling in Food Processing
การวิเคราะห์ และจาลองกระบวนการ การสร้ างแบบจาลองเอ็มไพริคอล
การสร้ างแบบจาลองทางจลนพลศาสตร์
การประยุกต์ ใช้ วธิ ีวเิ คราะห์ และวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ ไขปัญหาในกระบวนการแปรรู ปอาหาร การสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ของการถ่ ายเทความร้ อนและมวลสารในการแปรรู ปอาหาร
กอ.868
FD868

พลศาสตร์ การบรรจุ
3(3-0-9)
Packaging Dynamics
พฤติกรรมทางพลศาสตร์ ของผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุระหว่ างการขนส่ ง การกระแทกและการสั่นสะเทือนของระบบ
ภาชนะบรรจุพร้ อมผลิตภัณฑ์ สมบัตแิ ละการออกแบบวัสดุกนั กระแทก การทดสอบและประเมินสมรรถนะของภาชนะบรรจุใน
สภาวะจาลอง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.876 เคมีคาร์ โบไฮเดรต
3(3-0-9)
FD876 Carbohydrate Chemistry
สมบัตทิ างเคมี กายภาพ และเชิงหน้ าทีข่ องคาร์ โบไฮเดรต ปฏิกริ ิยาเคมีของคาร์ โบไฮเดรต ปฏิกริ ิยาทีใ่ ช้ ดดั แปร
คาร์ โบไฮเดรต การประยุกต์ ใช้ คาร์ โบไฮเดรตสาหรับผลิตภัณฑ์ พื้นฐานและผลิตภัณฑ์ ทมี่ ลี กั ษณะพิเศษ ผลของกระบวนการแปรรูป
และเก็บรักษาต่อคาร์ โบไฮเดรตในอาหาร วิธีการใหม่ ในการวิเคราะห์ คาร์ โบไฮเดรต
ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ด้ านเคมี
คาร์ โบไฮเดรต
กอ.877
FD877

เคมีลปิ ิ ด
3(3-0-9)
Lipid Chemistry
สมบัตทิ างเคมีและเชิงหน้ าทีข่ องลิปิดทีใ่ ช้ บริโภค ผลของการแปรรู ปต่ อองค์ ประกอบ ความคงตัว และสมบัตเิ ชิงหน้ าที่
ของลิปิดในระบบอาหาร ปฏิกริ ิยาทีท่ าให้ ลปิ ิ ดเสื่ อมคุณภาพ วิธีการใหม่ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ลปิ ิ ด ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ด้ าน
ลิปิดอาหาร
กอ.878
FD878

โปรตีนในอาหารขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Food Proteins
ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างและสมบัตเิ ชิงหน้ าทีท่ สี่ าคัญของโปรตีน ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง
และสมบัตเิ ชิงหน้ าทีข่ องโปรตีน การดัดแปรโปรตีนเพื่อการนาไปใช้ ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมอาหาร การประเมินคุณภาพทาง
ชีวภาพของโปรตีน ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ด้ านโปรตีนในอาหาร
กอ.879
FD879

ชีวเคมีอาหารขั้นสู ง
Advanced Food Biochemistry

3(3-0-9)

การเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีในวัตถุดบิ อาหารระหว่ างกระบวนการแปรรู ป และการเสื่ อมเสียของอาหาร ความก้ าวหน้ า
ของงานวิจยั ด้ านชีวเคมีในอาหาร
กอ.886 ไฮโดรคอลลอยด์ อาหาร
3(2-3-7)
FD886 Food Hydrocolloids
ลักษณะ สมบัติ และหน้ าทีข่ องไฮโดรคอลลอยด์ ในอาหาร การใช้ โพลิแซคคาไรด์ โพลิแซคคาไรด์ ดดั แปรและโปรตีน
อย่ างใดอย่ างหนึ่งหรื อร่ วมกับสารอื่นเพื่อเพิม่ ความหนืด ทาให้ เกิดเจล ฟิ ล์ มหรื อลดแรงตึงผิวในอาหาร อันตรกิริยาระหว่ างไฮโดร
คอลลอยด์ และส่ วนประกอบของอาหาร ความคงตัวทางเคมีกายภาพของคอลลอยด์ ความก้ าวหน้ าของงานวิจยั ด้ านไฮโดรคอลลอยด์
ในอาหาร
กอ.887 สารอาหารเสริมสร้ างสุขภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
FD887 Advanced Functional Food Ingredients
หน้ าทีข่ องสารอาหารเสริมสร้ างสุขภาพทีม่ ตี ่ อระบบของร่ างกาย ความสัมพันธ์ ระหว่ างสารอาหารเสริมสร้ างสุ ขภาพ
และสารสาคัญ การระบุชนิด การทวนสอบ และการศึกษาเสถียรภาพของสารอาหารเสริมสร้ างสุ ขภาพและสารสาคัญในผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสร้ างสุขภาพ
กอ.888
FD888

เคมีและเทคโนโลยีอาหารนมขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Dairy Chemistry and Technology
สมบัตทิ างกายภาพ ทางเคมี รวมถึงสมบัตเิ ชิงหน้ าทีข่ องสารชนิดต่ างๆ ทีเ่ ป็ นองค์ ประกอบในนา้ นม การเปลีย่ นแปลง
ขององค์ ประกอบในนา้ นมระหว่ างกระบวนการผลิต การสกัดแยกสารประกอบในนา้ นมและการนามาใช้ ประโยชน์ วิทยาการใหม่ๆ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ นมชนิดต่ างๆ
กอ.889
FD889

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการปลดปล่ อยกลิน่ รส
3(3-0-9)
Flavor Release Science and Technology
กลไกการสั งเคราะห์ กลิ่นรสระดับโมเลกุลของอาหารทั้งในวัตถุ ดิบ กระบวนการผลิต และการเก็บรั กษา ปั จจัยทาง
กายภาพ เคมี ชีวเคมี และจุลชีววิทยาทีม่ ผี ลต่ อการปลดปล่ อยกลิน่ รส การใช้ สมการทางคณิตศาสตร์ ในการพยากรณ์ การปลดปล่ อย
กลิน่ รสในแบบจาลองอาหารและการประยุกต์ ใช้ ในอาหาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กอ.890 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1
1(1-0-3)
FD890 Seminar in Food Science and Technology 1
การนาเสนอความก้ าวหน้ างานวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารในหัวข้ อที่เกี่ยวกับการทาวิจัยสาหรับ
การทาวิทยานิพนธ์
กอ.891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 2
FD891 Seminar in Food Science and Technology 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่าน กอ.890
การนาเสนอผลงานวิจยั ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

1(1-0-3)

กอ.896 หัวข้ อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-9)
FD896 Current Topics in Food Science and Technology
หัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารที่เพิ่งค้ นพบใหม่ หรื อได้ รับการพัฒนาปรับปรุ งขึน้ มาใหม่
หรื อเป็ นเทคนิคทีไ่ ด้ รับความสนใจในปัจจุบัน
กอ.900
FD900

วิทยานิพนธ์
36(0-108)
Dissertation
การค้ นคว้ าและวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

4. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั
4.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การค้ นคว้ าและวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
4.2 ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจหลักการเขียนโครงร่ างวิจยั และการเขียนรายงานทางวิชาการ
2. สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ จากงานวิจยั
3. สามารถแก้ ไขปัญหาโดยวิธีการวิจยั
4. สามารถบูรณาการความรู้ จากองค์ ความรู้ ต่างๆ ในการทาวิจยั
5. สามารถใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และ/หรื อเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั
6. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูล
7. สามารถใช้ ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ ผลการทดลอง
8. สามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการโดยการเขียนและพูดได้อย่ างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 และ 3
4.4 จานวนหน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
4.5 การเตรียมการ
1. หลักเกณฑ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
(1) นักศึกษาจะต้ องขอสอบวัดคุณสมบัตหิ ลังจากศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา และมีหน่ วยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนสะสมจากวิชาบังคับและวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ าระดับ 3.00
(2) การสอบวัดคุณสมบัติจะประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า ในเนื้อหาที่ครอบคลุมความรู้ ใน
หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร การแปรรู ปอาหาร วิศวกรรมอาหาร และเคมีอาหาร
(3) นักศึกษาต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปี การศึกษาแรก
มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ ในระเบียน
2. หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
2.1. การดาเนินการทาและการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 6)

2.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หลังจากศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาและมีหน่ วย
กิตทีล่ งทะเบียนเรียนสะสมจากวิชาบังคับและวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ P (ผ่าน)
2.3. การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(1) นัก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอโครงร่ า งวิท ยานิ พนธ์ ตามหลักเกณฑ์ และขั้น ตอนที่ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2535
(2) นักศึกษาต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาทีต่ ้ องการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
(3) ให้ คณบดีแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ มีหน้ าที่
แนะนาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์
(4) เมื่อนักศึกษาจัดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เสร็ จแล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 5 คน ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยประธานหลักสู ตรฯ หรื อผู้แทนทีเ่ ป็ นอาจารย์ ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร เป็ นประธานคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่ วมกันสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยที่คณะกรรมการ
สอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
3. อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่ วม
(ถ้ ามี) โดยมีคุณสมบัตดิ งั นี้
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้ องเป็ นอาจารย์ ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก หรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์ กนั และต้องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั
ทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ต้ องเป็ นอาจารย์ ประจาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ากว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4. นักศึกษาจะต้ องเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ หรื อขอยกเว้ นจากคณะกรรมการประจาคณะฯ เป็ นกรณี
เฉพาะรายไป
4.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพข้ อเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ที่มีคณะกรรมการสอบ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 5 คน ทีป่ ระกอบด้ วยประธานหลักสู ตรฯ หรื อผู้แทนทีเ่ ป็ นอาจารย์ ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร เป็ นประธานคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่ วมกันสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ โดยที่คณะกรรมการ
สอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
2. ประเมินความก้ าวหน้ า ในระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึ กษานับตั้งแต่ ภาคการศึ กษาแรกที่ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ จากการรายงานความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ และจากการ
สังเกตของอาจารย์ ทปี่ รึกษา

3. ประเมินการนาเสนอผลงานวิจยั โดยการตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่ อนการตีพิมพ์ อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
4. ประเมินคุณภาพของผลงานวิจยั โดยการสอบวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังนี้
(1) นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดตามหลักสู ตรในภาคการศึกษา
ทีย่ ื่นคาร้ องขอเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อการสอบและแจ้ งความจานงสอบ
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) แล้ ว
(3) นักศึกษามีสิทธิยื่นคาร้ องขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากคณะกรรมการสอบ โครงร่ างวิทยานิพนธ์ มีมติ
อนุมตั ใิ ห้ นักศึกษาผ่านการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้ ว หลังจากที่คาร้ องดังกล่ าวได้ รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้ องค้ นคว้ าและเขียน
วิทยานิพนธ์ โดยปรึกษากับอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อย่ างสมา่ เสมอนับจากวันทีไ่ ด้ รับการอนุมตั ิ จึงจะมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์
เพื่อการสอบได้
(4) เมื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาพร้ อมที่ จ ะเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ การแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลง
จะกระทาได้ ในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจาเป็ น
(5) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วย ประธานหลักสู ตรฯ หรื อผู้แทนทีเ่ ป็ นอาจารย์ ประจาภาควิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร เป็ นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ ประจา และผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกดังกล่ าว ต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรื อเทียบเท่ า
หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์ กนั และต้ องมี
ประสบการณ์ ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยทีค่ ณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) อาจเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
(6) การดาเนิ นการทาและสอบวิทยานิพนธ์ ใ ห้ เป็ นไปตามตามข้ อบัง คับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาผนวก 6)
(7) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทาโดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ าร่ วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
นักศึกษาจะต้ องสอบให้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) โดยได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ D หรื อ F ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรั บภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อ D หรื อระดับ F ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน) และ
ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
- มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้ าภาควิชาฯ แต่ งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชาฯ ประเมินความสอดคล้ อง
ของวิธีก ารวัดผลกับผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนดไว้ ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให้ ระดับ คะแนนของทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ ละปี
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 53 หน่ วยกิต ภายในเวลาไม่ เกิน 6 ปี
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3.3 ต้ องผ่ านการเป็ นผู้ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาฯ อย่ างน้ อย 1 วิชา โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
3.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามหลักสู ตรฯ
3.5 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.6 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ า โดยนาวิทยานิพนธ์ ที่ พิมพ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว
มามอบให้ มหาวิทยาลัย ตามข้ อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ ก ษาระดับบั ณ ฑิต ศึ ก ษา (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก 6)
3.7 มีผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการในระดับ
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่ อนการตีพิมพ์ อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรปริญญาเอกของภาควิชาฯ
3.8 ได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีห่ ลักสู ตร คณะฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว

