
 
 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 

 

 

 

 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

 

 

 

วิทยาลยัการศึกษาและการจัดการทางทะเลและบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม



 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 

 

 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

 

 

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลและบัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 

หลักสูตรที่ขอเปดน้ีไดผานความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ

วิทยาลัยการศึกษาและและการจัดการทางทะเล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2563 

 

 

 

                                                               (ลงนาม).........................................                                                                                                          

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี วังเตือย)  

                                                               คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

                                                        วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม   บณัฑิตวิทยาลัย   

และวิทยาลยัการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Food Innovation and Bioindustry 

 

2. กลุมหลักสูตร : วิชาการ  

 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ) 

  : ช่ือยอ   วท.ม. (นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ) 

 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Master of Science (Food Innovation and Bioindustry) 

  : ช่ือยอ   M.S. (Food Innovation and Bioindustry) 

4. วิชาเอก (ถามี) - 
 

5. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป  และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา  

  

 

 



 

6.2 ภาษาท่ีใช  

 ภาษาไทย  

 ภาษาอังกฤษ  

 6.3 การรับเขาศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาตางชาติ 

  ในกรณีแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) นักศึกษาตองสามารถสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได 

สำหรับแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) นักศึกษาตองสื่อสารภาษาไทยได 

      6.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอี่น 

 ช่ือสถาบัน  ………………………   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการรวม 

  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

  รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

       6.5  การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวาหน่ึงสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปรญิญาของแตละสถาบัน 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปรญิญารวมกับ …………………………     

 ใหปริญญามากกวาหน่ึงสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563  

 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม  

พ.ศ. 2563 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม  

พ.ศ. 2563 

 

 



 

8. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2564 

9. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)  

 นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 พนักงานฝายผลิต/ฝายประกันคุณภาพ/ฝายวิจัยและพัฒนา/ฝายวางแผนและควบคุมการผลิต และ

ฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 เจาหนาที่ใหคำปรึกษาหรือตรวจรบัรองระบบการบรหิารการผลิต/ระบบการบรหิารคุณภาพ และที่

เกี่ยวของในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน/ในตางประเทศ 

 ผูประกอบการ/เจาของธุรกจิ 

 

10. ชื่อ ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุตำแหนงวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ประเทศ, ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.สุธี วังเตือย - Ph.D. (Food Engineering and Bioprocess Technology), 

Asian Institute of Technology (AIT), 2009 

- วท.ม. (ผลิตภัณฑประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 

- วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล, 2542 

2. อ.ดร.อุทมุพร สุระยศ - Ph.D. (Applied Marine Biotechnology and Engineering), 

Gangneung-Wonju National University, Korea, 2015 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554 

- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548 

3. ผศ.ดร.อำพิน กันธิยะ - วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547 

- วท.ม. (จลุชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

- Dipl (Agri. Sci) Lincoln University, New Zealand, 1991 

- วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525 

 

 



 

11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  ในสถานทีต้ั่ง วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ภาคผนวกที่ 7) 

 นอกสถานที่ต้ัง ไดแก ...................................... 

 

12. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 

12.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนแผนหลักระยะยาวในการพัฒนาประเทศไทย มี

เปาหมายไปสูความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน รวมถึงการปรับโครงสรางประเทศไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 

มุงเนนการพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยีสมัยใหมและการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนแผนแรกที่ใชแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบติั เปน

จุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนา    ในแผนฯ ฉบับที่ 12 น้ีมียุทธศาสตรดานการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งและเพิ่มความสามารถในการนำมาประยุกตใช เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนคุณภาพชีวิต     ในการกำหนดแนวทางการ

พัฒนาประเทศใหเปนประเทศเศรษฐกิจใหมไดกำหนดใหกลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อยูในกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) ที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ   ลาสุดคณะรัฐมนตรียังได

ใหความเห็นชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561-2570  โดยมีเปาประสงคที่จะให

ประเทศไทยเปน Bio Hub ของอาเซียนภายในป 2579       นอกจากน้ีประเทศไทยในฐานะสมาชิกยังตองมี

แผนพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals–

SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งตองการใหบรรลุในเวลา 15 ป (2558-2573) 

  

12.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 ประเทศไทยเปนประเทศในกลุมเกษตรกรรม มีความไดเปรียบในเรื่องของวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย

ในการนำมาแปรรูปหรือใชในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งในปจจุบันยังมีการแขงขันคอนขางสูงและยังคงประสบ

ปญหาที่สำคัญประการหน่ึงคือ ยังขาดการพัฒนาบุคลากรและการถายทอดความรูที่ทันสมัย ขาดการ

ประยุกตใชองคความรูเชิงลึกและเทคโนโลยีเฉพาะทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีนวัตกรรมสูงข้ึนเพื่อ

สรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน   ประกอบกับสถานการณและแนวโนมสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคม

สูงวัย สงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต ทำใหมีการบริโภคสินคาและบริการเพิ่มข้ึน จึงความ

จำเปนตองคิดคนนวัตกรรมทางดานอาหารเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงวัยทางดานอาหารและ

โภชนาการ ซึ่งถือเปนทั้งโอกาสและความทาทาย ในสวนของประชากรทั่วไปก็มีความต่ืนตัวในเรื่องของสุขภาพ



 

และความปลอดภัยทางอาหารมากข้ึน มีแนวโนมปรับเปลีย่นการบริโภคสูธรรมชาติ โดยการลดและปรับเปลี่ยน

ข้ันตอนหรือลดเวลาที่ใชในการผลิต นอกจากน้ียังมีการใหความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของโลก  

 

13. ผลกระทบจาก ขอ 12.1 และ 12.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากแนวโนมสถานการณการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทำใหตองมีการพัฒนา

บุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยเรงการผลิตมหาบัณฑิตสาย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพใหมีทั้งความรูและความเขาใจ

ในเทคโนโลยี รวมถึงการบูรณาการศาสตรตางๆเขาดวยกัน ดังน้ัน วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเปนศาสตรที่มีการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ตลอดจนการตลาด เพื่อสราง

มหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง โดยคำนึงถึงการสรางมหาบัณฑิตพันธุใหมใหสามารถทำงานวิจัย ยกระดับงานวิจัย 

หรือผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตอยอดองคความรูเดิม สรางองคความรูใหม และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม  

ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง รวมไปถึงสามารถถายทอดเทคโนโลยีที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปสูชุมชนหรือ

ผูประกอบการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของภาค

การผลิตและบรกิาร รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี มหาบัณฑิตจากหลักสูตรฯ ยังจะตองเปนผูรู

จริง คิดเปน ปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถและทักษะในดานตาง ๆ แหงศตวรรษที่ 
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13.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ เปนหลักสตูรที่มี

วัตถุประสงคสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังน้ี 

 13.2.1 จัดการศึกษาที่มุงเนนมาตรฐาน คุณภาพ และความเปนเลิศทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ ซึ่งมีความตระหนักถึงความสำคัญในความเสมอภาคทางการศึกษา และตองควบคูไปกับความ

มีคุณธรรมของบัณฑิต 

 13.2.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรม

ชีวภาพ โดยมุงเนนการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ สามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนา

ดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 



 

 13.2.3 มีการใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมตามความตองการของชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนแก

สังคมสวนรวม 

 13.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความย่ังยืนอยางแทจริง 

 

14. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

14.1 ความสัมพันธของกระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน    

หมวดวิชา กระบวนวิชา 

 

เปนกระบวนวิชา

ของหลักสูตร

โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 

ท่ีเปดสอนกระบวนวิชานี ้

 

 หมาย

เหตุ 

กระบวนวิชาเลือกใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 604732  

หลักการประเมินความ

เสี่ยงในอาหาร    

ไมใช สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

2. 605741  

การประเมินอายุการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑ 

ไมใช สาขาวิชาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

3. 605751  

เทคโนโลยีผูบริโภค

และการจัดการ

ผลิตภัณฑใหม 

ไมใช สาขาวิชาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

14.2 ความสัมพันธของกระบวนวิชาในหลักสูตร ท่ีใหหลักสูตรอ่ืนมาเรียนดวย 

- ไมมี 

 

14.3 การบริหารจัดการ   

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพจะจัดการเรียนการ

สอนที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร เปนหลัก ใน

กรณีกระบวนวิชาเลือกตามขอ  14.1 น้ัน จะจัดที่ วิทยาลัยการ ศึกษาและการจัดการทางทะเล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร หรือจัดผานจอภาพ (Video Conference) จากคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 



 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดป 

 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

  1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 ระบบหนวยการศึกษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) 

 มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 ไมมีภาคการศึกษาพิเศษ 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   

 -ไมม-ี 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ระบบการศึกษาตลอดป (เดือน.................ถึง..................) 

    ในเวลาราชการ 

    นอกเวลาราชการ (ระบุ).......................................................................... 

 

   ระบบทวิภาค 

       ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

       ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 

     ในเวลาราชการ (แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

     นอกเวลาราชการ (ระบุ) เสาร-อาทิตย  (แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  

 

   ระบบหนวยการศึกษา (Module)  (เดือน.................ถึง.......................) 

    ในเวลาราชการ 

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

 

 



 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

  หลักสูตร แบบ 1 (แผน  ก แบบ ก1) 

1. เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรบัสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับ 

บัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 

2. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทางดานวิทยาศาสตร สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางผลิตภัณฑทางทะเล 

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีคะแนนสะสมไมต่ำกวา 3.00 หรือเทียบเทา ในกรณีที่มีคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ำกวา  3.00 จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังน้ี 1) หนังสือรับรองจากหนังสือรับรอง

จากผูบังคับบัญชา หัวหนางาน หรืออาจารยในสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วามีพื้น

ฐานความรู ความสามารถ และมี ศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธได หรือ 2) มี

ประสบการณการวิจัยหรือทำงานตอเน่ืองในสาขาวิทยาศาสตรอยางนอย 1 ป 

3. ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำ

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1.  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรบัสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับ 

บัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 

2. เปนผูสำเรจ็การศึกษาปรญิญาตรหีรือเทียบเทาทางดานวิทยาศาสตรสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางผลิตภัณฑทางทะเล หรอืสาขาอื่นที่

เกี่ยวของ โดยมีคะแนนสะสมไมต่ำกวา 2.50 หรือเทียบเทา ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ

กวา  2.50 จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังน้ี 1) หนังสือรับรองจากหนังสือรบัรองจาก

ผูบังคับบญัชา หัวหนางาน หรืออาจารยในสถานศึกษาที่สำเรจ็การศึกษา วามีพื้นฐานความรู 

ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอทีจ่ะทำวิทยานิพนธได หรือ 2) มีประสบการณการวิจัย

หรือทำงานตอเน่ืองในสาขาวิทยาศาสตรอยางนอย 1 ป 

3.  ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำ

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 

 



 

2.3 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลกั 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 

 อื่น ๆ แบบศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
2.4 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559    

2. เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา    

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหนวยกิต            

         หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หนวยกิต 

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

 3.1.2.1 โครงสรางหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) (เนนวิทยานิพนธ) 
จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร    36 หนวยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ     

    627798 วท.นอ.798  วิทยานิพนธปริญญาโท        36  หนวยกิต  

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. นักศึกษาจะตองนำเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธในการสัมมนาอยางนอย 3 

ครั้ง โดยแบงเปนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษา

จะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการ

ตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล 

TCI Tier 1 หรือไดรับการจดสิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดย

หนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง 



 

3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการนำเสนอ ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง 

4. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลยัทราบทุกภาคการศึกษา โดยผาน

ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 

     ค. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 

            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 

            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี 

 
3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา           36  หนวยกิต 

    ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา   24 หนวยกิต 

                          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา       24 หนวยกิต 

              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา       24 หนวยกิต 

              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ       18 หนวยกิต

     627711 วท.นอ.711   กระบวนการสรางนวัตกรรมอาหาร      3  หนวยกิต 

                  และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

     627712 วท.นอ.712   เครื่องมือวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหาร      3  หนวยกิต 

                  และอุตสาหกรรมชีวภาพ       

     627713 วท.นอ.713  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหาร           2  หนวยกิต 

                 และอุตสาหกรรมชีวภาพ    

     627731 วท.นอ.731  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากทรพัยากรทางทะเล 3  หนวยกิต 

        627732 วท.นอ.732  ความย่ังยืนของทรัพยากรอาหารทะเล      2  หนวยกิต 

     627741 วท.นอ.741  การตลาดสำหรบันวัตกรรมอาหาร      3  หนวยกิต 

                 และอุตสาหกรรมชีวภาพ                                        

     627794 วท.นอ.794  สัมมนา 1           1  หนวยกิต   

     627795 วท.นอ.795  สัมมนา 2                    1  หนวยกิต   

 

             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา                 6   หนวยกิต 

       โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลาน้ี หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ 

       บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหความเห็นชอบ    

      627714 วท.นอ.714 นวัตกรรมการแชแข็งอาหารทะเล                     3   หนวยกิต 

     627715 วท.นอ.715 นวัตกรรมการแปรรปูอาหารทะเล                     3   หนวยกิต 



 

     627716 วท.นอ.716 หนาที่และการประยุกตใชคารโบไฮเดรตทางทะเล  3   หนวยกิต 

     627717 วท.นอ.717 โปรตีนและเปปไทดทางทะเล    3   หนวยกิต 

     627718 วท.นอ.718 นวัตกรรมบรรจุภัณฑอาหาร                           3   หนวยกิต 

     627719 วท.นอ.719 อาหารเชิงหนาที่ โภชนเภสัช และสุขภาพ            3   หนวยกิต 

                           627733 วท.นอ.733 เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร                         3   หนวยกิต 

                           627734 วท.นอ.734 จุลชีววิทยาอาหารข้ันสงู      3   หนวยกิต 

                           627735 วท.นอ.735 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล                          3   หนวยกิต 

     627742 วท.นอ.742 ความเปนผูประกอบการนวัตกรรมอาหาร     3   หนวยกิต 

                                                    และอุตสาหกรรมชีวภาพ                  

      627727 วท.นอ.727 หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและ    1   หนวยกิต 

                       อุตสาหกรรมชีวภาพ 1 

     627728 วท.นอ.728 หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและ    2   หนวยกิต 

                       อุตสาหกรรมชีวภาพ 2 

     627729 วท.นอ.729 หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและ    3   หนวยกิต 

                       อุตสาหกรรมชีวภาพ 3 

      604732 อ.วอ.732   หลักการประเมินความเสี่ยงในอาหาร      3   หนวยกิต 

     605741 อ.ทพ.741  การประเมินอายุการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ       3   หนวยกิต 

                       อุตสาหกรรมเกษตร                

    605751 อ.ทพ.751  เทคโนโลยีผูบริโภคและการจัดการผลติภัณฑใหม       3   หนวยกติ 

 

                                 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      

                1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ      ไมมี 

               1.2.2 กระบวนวิชาเลือก      ไมมี 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงเรียนวิชาอื่นของบัณฑิตศึกษาภายใตความเห็นชอบของอาจารยทีป่รกึษา 

      

                  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง        

       กรณีที่ นักศึกษาขาดความรูพื้นฐานบางประการที่จำเปนสำหรับการศึกษา 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจำวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

                    ข.  ปริญญานิพนธ 

                        627799 วท.นอ.799  วิทยานิพนธปริญญาโท                                    12   หนวยกิต 

 



 

ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือตอบรับใหตีพิมพ 

ในวารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 

หรือไดรับการจดสิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานระดับชาติ

หรือนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง หรือ 

2. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการเผยแพรเปนบทความฉบับ

เต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่

เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน โดยมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง และใหเปนไปตาม

ขอกำหนดในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

3. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษา โดยผานความ

เห็นชอบของสาขาวิชา 

             ง. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 

            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 

            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

      ในกรณีนักศึกษาที่ไมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ เทคโนโลยีทางผลิตภัณฑทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาจะพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิต

สะสมในกระบวนวิชาดังตอไปน้ี 

      - 627751 วท.นอ.751 พื้นฐานทางเคมอีาหารและการวิเคราะห 

      - 627752 วท.นอ.752 พื้นฐานทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 

      - 627753 วท.นอ.753 พื้นฐานทางจลุชีววิทยาทางอาหาร 

โดยวัดผลดวยลำดับข้ัน S (เปนที่พอใจ) และ U (ไมเปนที่พอใจ) หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรประจำสาขาวิชา 

 

3.1.2.1 Type 1 (Plan A Type A1) 

 Degree Requirements Total             36    credits 

 A.  Thesis       

 627798 FIB798  Master’s Thesis       36   credits 

 

    

 

 



 

B.  Academic Activities 

1. A student has to present seminars on the topic related to his thesis once every 

semesters for at least 3 semesters and attend seminars every semesters that the 

course is offered.  

2. The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in an 

international journal or a national journal listed in TCI database Tier 1 or granted 

patent or innovation award with approval by national or international organization. 

A student must be the first author of publication at least 1 paper 

3. The whole or part of a thesis must be presented in an international conference 

which is approved by the program committee at least 1 paper 

4. A student must report the study progress to the Graduate School every semester 

with approval of the program committee. 

 

     C.  Non-credit Courses  

  1.  Graduate School requirement : a foreign language 

  2.  Program requirement :    None 

   

  3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A2) 

 Degree Requirements               a minimum of          36   credits 

 A.  Coursework a minimum of 24 credits 

  1. Graduate Courses a minimum of          24 credits 

       1.1Field of Specialization a minimum of 24 credits 

    1.1.1 Required courses  18 credits 

   627711 FIB711 Innovation Process in Food Innovation and  3 credits 

            Bioindustry 

   627712 FIB712 Research Instruments for Food Innovation and  3 credits 

            Bioindustry 

   627713 FIB713 Research Methodology for Food Innovation 2 credits  

            and Bioindustry           

   627731 FIB731 Bioactive Compounds from Marine Resources   3    credits 

   627732 FIB732 Sustainability of Marine Food Resources    2    credits                        

   627741 FIB741 Marketing for Food Innovation and  3    credits 



 

            Bioindustry      

   627794 FIB794  Seminar 1  1 credit 

   627795 FIB795  Seminar 2    1 credit 

 

    1.1.2 Elective courses a minimum of  6  credits 

A student can enroll the following courses or the others which the graduate 

education executive committee approves.  

                    

   627714 FIB714  Innovation in Marine Food Freezing  3  credits 

   627715 FIB715  Innovation in Marine Food Processing    3  credits 

   627716 FIB716  Functions and Applications of Marine   3  credits 

         Carbohydrate 

   627717 FIB717  Marine Proteins and Peptides  3  credits 

   627718 FIB718  Innovation in Food Packaging   3  credits 

   627719 FIB719  Functional Foods, Nutraceuticals and Health    3   credits 

   627733 FIB733  Enzymes in Food Industry                 3  credits      

   627734 FIB734  Advanced Food Microbiology                            3   credits                                                                  

   627735 FIB735  Cell Culture Technology    3  credits 

   627742 FIB742  Entrepreneurship in Food Innovation  3  credits 

             and Bioindustry   

   627727 FIB727  Selected Topics in Food Innovation and    1  credit 

         Bioindustry 1 

   627728 FIB728    Selected Topics in Food Innovation and   2  credits 

           Bioindustry 2 

   627729 FIB729    Selected Topics in Food Innovation and   3  credits 

           Bioindustry 3 

   604732 FE732     Principle of Risk Assessment in Foods   3  credits  

   605741 PDT 741  Shelf Life Evaluation of Agro-Industrial   3  credits 

           Products  

   605751 PDT 751  Consumer Technology and New Product   3  credits  

            Management        

    



 

     

    1.2 Other course  

        1.2.1   Required courses None 

1.2.2   Elective courses None 

Note The student may enroll other graduate courses under the agreement of the advisor 

 

2.  Advanced Undergraduate Courses  

  In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for education, 

the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the 

recommendation of program administrative committee 

    B. Thesis    

  627799  FIB799  Master’s Thesis    12 credits  

 

     C.  Academic Activities 

         1. The whole or part of a thesis must be published or accepted for publication in an 

international journal or a national journal listed in TCI database Tier 1 or patented 

or innovation award with approval by national and international organization. 

   A student must be the first author of publication at least 1 paper, or 

  2. The whole of part of a thesis must be published as a full paper in a proceeding of 

an international conference which is approved by the program committee at least 

1 paper. A student must be the first author of publication following the 

announcement of the Graduate School, Chiang Mai University. 

  3. A student must report the study progress to the Graduate School every semester 

with approval of the program committee. 

 

 D.  Non-credit Courses  

  1.  Graduate School requirement : a foreign language 

  2.  Program requirement  

  Students who do not posses with the background of Food Science and Technology or 

Biotechnology or Marine Product Technology or related fields are required to enroll the 

following courses, which will not be counted as cumulative credits by suggestion from program 

committee 



 

     - FIB 751 (627751) Fundamental of Food Chemistry and Analysis     

     - FIB 752 (627752) Fudamental of Food Processing Technology  

        - FIB 753 (627753) Fundamental of Food Microbiology 

 The students enroll in classes will receive S/U grading: "S" stands for "satisfactory" work 

and "U" stands for "unsatisfactory" work, or with the approval of the program committee. 

 
 

3.1.3 กระบวนวิชา   
 
 (1) หมวดวิชาบังคับ                  หนวยกิต 
 627711 วท.นอ.711  กระบวนการสรางนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 3(3-0-6) 
         (Innovation Process in Food Innovation and Bioindustry) 
 627712 วท.นอ.712  เครื่องมือวิจัยสำหรบันวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ    3(2-3-4) 
                  (Research Instruments for Food Innovation and Bioindustry) 
 627713 วท.นอ.713  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและอตุสาหกรรมชีวภาพ 2(2-0-4) 
                  (Research Methodology for Innovation in Food Innovation 
                                     and Bioindustry) 
 627731 วท.นอ.731  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากทรพัยากรทางทะเล  3(3-0-6) 
                  (Bioactive Compounds from Marine Resources) 
 627732 วท.นอ.732  ความย่ังยืนของทรัพยากรอาหารทะเล    2(2-0-4) 
                  (Sustainability of Marine Food Resources) 

627741 วท.นอ.741  การตลาดสำหรบันวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ        3(3-0-6) 
                                   (Marketing for Innovation in Food Innovation and  

Bioindustry) 
 627794 วท.นอ.794  สัมมนา 1       1(1-0-2) 
        (Seminar 1) 
 627795 วท.นอ.795 สัมมนา 2       1(1-0-2) 
        (Seminar 2) 
   
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   
 627714 วท.นอ.714 นวัตกรรมการแชแข็งอาหารทะเล    3(3-0-6) 
       (Innovation in Marine Food Freezing) 
 627715 วท.นอ.715 นวัตกรรมการแปรรปูอาหารทะเล    3(3-0-6) 
       (Innovation in Marine Food Processing) 
 627716 วท.นอ.716 หนาที่และการประยุกตใชคารโบไฮเดรตทางทะเล  3(3-0-6) 
       (Functions and Applications of Marine Carbohydrate) 
     627717 วท.นอ.717 โปรตีนและเปปไทดทางทะเล     3(3-0-6) 



 

       (Marine Proteins and Peptides) 
     627718     วท.นอ.718 นวัตกรรมบรรจุภัณฑอาหาร     3(3-0-6) 
                        (Innovation in Food Packaging) 
     627719     วท.นอ.719 อาหารเชิงหนาที่ โภชนเภสัช และสุขภาพ                              3(3-0-6) 
                        (Functional Foods, Nutraceuticals and Health) 
     627733     วท.นอ.733 เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร                                           3(3-0-6) 
                        (Enzymes in Food Industry) 
 627734 วท.นอ.734 จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง     3(3-0-6) 
      (Advanced Food Microbiology)            
 627735 วท.นอ.735 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล     3(3-0-6) 
      (Cell Culture Technology) 
 627742 วท.นอ.742 ความเปนผูประกอบการนวัตกรรมอาหารและอตุสาหกรรมชีวภาพ 3(3-0-6) 
    (Entrepreneurship in Food Innovation and Bioindustry) 
 627727 วท.นอ.727หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ1 1(1-0-2) 
    (Selected Topics in Food Innovation and Bioindustry 1) 
 627728 วท.นอ.728 หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ2  2(2-0-4) 
    (Selected Topics in Food Innovation and Bioindustry 2) 
 627729 วท.นอ.729 หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ3  3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Food Innovation and Bioindustry 3) 
 604732 อ.วอ.732 หลกัการประเมินความเสี่ยงในอาหาร    3(3-0-6) 
      (Principle of Risk Assessment in Foods)  
 605741 อ.ทพ.741 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
      (Shelf Life Evaluation of Agro-Industrial Products) 
 605751 อ.ทพ.751 เทคโนโลยีผูบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑใหม    3(3-0-6) 
      (Consumer Technology and New Product Management) 
  
หมายเหตุ  รหสัวิชา (สามตัวแรก) ที่ข้ึนตนดวย 627 เปนวิชาเฉพาะในสาขา 
 รหสัวิชา (สามตัวแรก) ที่ข้ึนตนดวยรหัสอื่นๆเปนวิชาเฉพาะนอกสาขา 
 
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
- ไมม ี
 
(4) หมวดปริญญานิพนธ 

627798 วท.นอ.798  วิทยานิพนธปริญญาโท     36 หนวยกิต 
   (Master’s Thesis) 

627799 วท.นอ.799 วิทยานิพนธปริญญาโท    12 หนวยกิต 
   (Master’s Thesis) 
 



 

(5) หมวดวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 
627751  วท.นอ.751  พื้นฐานทางเคมีอาหารและการวิเคราะห  

      (Fundamental of Food Chemistry and Analysis) 
627752  วท.นอ.752 พื้นฐานทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  

(Fundamental of Food Processing Technology) 
627753  วท.นอ.753 พื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร  

(Fundamental of Food Microbiology) 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหสักระบวนวิชา 

  รหสักระบวนวิชาที่ใชกำหนดเปนตัวเลข 6  หลัก  ดังตอไปน้ี 

 1. 627   แสดงถึง  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ  

      วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

  604   แสดงถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  605   แสดงถึง  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 2. เลขหลักรอย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมูในสาขาวิชา  

 4. เลขหลักหนวย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมูของวิชา   

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ปที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

627798 วิทยานิพนธปริญญาโท 

Master’s Thesis 

6 627798 วิทยานิพนธปริญญาโท 

Master’s Thesis 

12 

 จัดทำโครงรางวิทยานิพนธ 

Thesis proposal 

-  นำเสนอผลงาน 

Thesis presentation 

- 

 นำเสนอผลงาน  

Thesis presentation 

-    

 เสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

Present thesis proposal 

-    

 สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ 

Pass foreign language examination 

requirement 

-    

 รวม 6  รวม 12 

 

 



 

ปที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

627798 วิทยานิพนธปริญญาโท 

Master’s Thesis 

12 627798 วิทยานิพนธปริญญาโท 

Master’s Thesis 

6 

 นำเสนอผลงาน 

Thesis presentation 

-  นำเสนอผลงาน  

Thesis presentation 

- 

    สอบวิทยานิพนธ 

Thesis defense 

- 

 รวม 12  รวม 6 

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

 
3.1.4.2  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

ปที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

627751 

 

*พ้ืนฐานทางเคมีอาหารและการวิเคราะห 

Fundamental of Food Chemistry and 

Analysis 

- 627794 สัมมนา 1 

Seimar1 

1 

627752 

 

*พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 

Fundamental of Food Processing 

Technology 

 

- 627731 สารออกฤทธ์ิทางชวีภาพจาก

ทรัพยากรทางทะเล 

Bioactive Compounds from 

Marine Resources 

3 

627753 *พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร 

Fundamental of Food Microbiology 

- 627741 การตลาดสำหรับนวัตกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

Marketing for Food Innovation 

and Bioindustry 

3 

627711 กระบวนการสรางนวัตกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

Innovation Process in Food Innovation 

and Bioindustry 

3 627799 วิทยานิพนธปริญญาโท 

Master’s Thesis 

3 

627712 เคร่ืองมือวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

Research Instruments for Food 

Innovation and Bioindustry 

3 627xxx วิชาเลือก 

Elective courses 

3 

627713 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

Research Methodology for Food 

Innovation and Bioindustry 

2  เสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

Present thesis proposal 

- 

627732 ความย่ังยืนของทรัพยากรอาหารทะเล 2    



 

Sustainability of Marine Food 

Resources 

 สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ 

Pass foreign language examination 

requirement 

-    

 รวม 10  รวม 13 

 

*หมายเหตุ รายวิชาดังกลาวสำหรับกรณีนักศึกษาที่ไมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือ 

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ เทคโนโลยีทางผลิตภัณฑทางทะเล หรือสาขาที่เก่ียวของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาจะพิจารณาให

ลงทะเบียนเรียน 

 

 

ปที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

627795 สัมมนา 2 

Seminar2 

1 627799 วิทยานิพนธปริญญาโท 

Master’s Thesis 

3 

627xxx วิชาเลือก 

Elective courses 

3  สอบวิทยานิพนธ 

Thesis defense 

- 

627799 วิทยานิพนธปริญญาโท 

Master’s Thesis 

6    

 รวม 10  รวม 3 

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

 -ไมม-ี 

4.2 ชวงเวลา  

 -ไมม-ี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 -ไมม-ี 

5. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   

 นักศึกษาทุกคนตองทำวิทยานิพนธตามแผนการศึกษาของนักศึกษาในหัวขอที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีการ

กำหนดข้ันตอนและระยะเวลาของการนำเสนอหัวขอและโครงรางเพื่อทำวิทยานิพนธ การนำเสนอผลงานทาง

วิชาการ การสงผลงานทางวิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ โดยมุงเนนประเด็นการวิจัย 

ดังน้ี 1. การวิจัยและพัฒนาทางดานนวัตกรรมอาหาร ชีวผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางทะเล 2. การบูรณาการ

องคความรูจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และพื้นที่ใกลเคียง เพื่อนำไปสู

การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑชีวภาพ 3. สรางเครือขายพันธมิตรรวมกับชุมชนและ/หรือ

ผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและรวมกันวิจัยอยางเปนระบบ จัดทำแผนงานการวิจัยและ

นวัตกรรมที่ชัดเจน และดำเนินการแบบมีสวนรวมกับผูทำการวิจัยและผูใชประโยชนจากงานวิจัย เพื่อใหเกิด

นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑชีวภาพที่สามารถนำไปใชประโยชนไดอยางสูงสุด 

5.1 คำอธิบายโดยยอ  

หัวขอวิทยานิพนธจะเปนหัวขอที่ นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติม แกไขปญหา คิด

วิเคราะห และพัฒนาได โดยประยุกตทฤษฎีหรือสรางทฤษฎีใหม มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทำเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

5.2 ชวงเวลา  

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปที่ 2 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปที่ 2 

 

5.3 จำนวนหนวยกิต  

 วิทยานิพนธ 

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวน 36 หนวยกิต 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวน 12 หนวยกิต 



 

5.4 การเตรียมการ  

 มีการกำหนดใหนักศึกษารายงานความกาวหนา ปญหา อุปสรรคอยางตอเน่ืองตลอดภาคการศึกษา

โดยมีอาจารย/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทำหนาที่วางแผนการศึกษา แนะนำการศึกษาและทำ

วิทยานิพนธของนักศึกษา มีการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน มีการกำหนดวันเสนอหัวขอและโครงราง เพื่อ

ทำวิทยานิพนธและกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ 

 

5.5 กระบวนการประเมินผล  

 มีการประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทำงานวิจัยและประเมินผลจากผลสำเร็จของ

ผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งไดรับการแตงต้ังไมนอยกวา 3 ทานประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอาจารยประจำในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผลงานวิจัยจะตอง 

 

 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

5.6.1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับให

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 หรือไดรับการจด

สิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเปน

ช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

5.6.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการนำเสนอ ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

5.6.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือตอบรับใหตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 หรือไดรับการจดสิทธิบัตร หรือ

ไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยาง

นอย 1 เรื่อง หรือ 

5.6.4 ผลงานวิทยานิพนธหรอืสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม 

(Full paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่ เปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน โดยมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง และใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  

 ใชระบบอักษรลำดับข้ันและคาลำดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวนวิชา              

โดยแบงการกำหนดอักษรลำดับข้ันเปน 3 กลุม คือ อักษรลำดับข้ันที่มีคาลำดับข้ัน อักษรลำดับข้ันที่ไมมีคา

ลำดับข้ัน และอักษรลำดับข้ันที่ยังไมมีการประเมินผล  

  1.1 อักษรลำดับข้ัน ใหกำหนด ดังน้ี 

   อักษรลำดับข้ัน       ความหมาย      คาลำดับข้ัน 

    A ดีเย่ียม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good) 3.50 

    B ดี  (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช (fairly good) 2.50 

    C พอใช (fair)  2.00 

   D+ ออน (poor)  1.50 

    D ออนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 1.2 อักษรผลการศึกษาที่ไมมีคาลำดับข้ัน ใหกำหนดดังน้ี 

  อักษรลำดับข้ัน   ความหมาย 

   S เปนที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไมเปนทีพ่อใจ (unsatisfactory) 

 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไมมีการประเมินผลหรือยังไมมีการประเมินผล ใหกำหนด ดังน้ี 

  อักษรลำดับข้ัน   ความหมาย 

   I การวัดผลยังไมสมบรูณ  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress) 

   V เขารวมศึกษา   (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 

   T ปริญญานิพนธ   (thesis in progress) 

    ยังอยูในระหวางดำเนินการ             

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ นักศึกษาจะตองไดคา

ลำดับข้ันไมต่ำกวา C หรือ S มิฉะน้ันจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ำอีก 

  กระบวนวิชาที่กำหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลำดับข้ัน S หรือ U ไดแกกระบวนวิชา 

627751 627752 627753 627794 627795 627797 627798 และ 627799 



 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนระดับรายวิชาใน มคอ. 3 ตามผลสัมฤทธ์ิตาม

มาตรฐานการเรียนรู 

2. อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบเพื่อใชประกอบการจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 

3. อาจารยประจำหลักสูตรสรุปผล แจงผล และแนวทางปรับปรุงตออาจารยผูสอนและ

รายงานคณะและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการสอน เน้ือหาและความทันสมัยและ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอน 

2. ใชระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษา 

3. ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ระยะเวลาในการไดงานทำ ความคิดเห็นตอความรู

ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพการงาน 

4. การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการสงแบบสอบถาม 

5. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่นในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอมและ

สมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงข้ึนใน

สถานศึกษาน้ัน ๆ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

มีการสำรวจผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและนำผลที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการ

สอนและหลักสูตร โดยมีการดำเนินการดังน้ี  

1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษา 

2. มีการติดตามขอมูลของบัณฑิตตอการไดงานทำเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

4. ประเมินจากบัณฑิตที่จบไปประกอบอาชีพในดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่

เรียนในหลักสูตรทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 

5. ประเมินจากผูใชบัณฑิต โดยการสงแบบสอบถาม 



 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงือ่นไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติครบตามเงือ่นไขของสาขาวิชา 

3. สอบผานการสอบประมวลความรู   (Comprehensive Examination)  

4. สอบผานการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ และเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงการนำเสนอผล

การทำปริญญานิพนธ และ/หรือ ซกัถามได 

5. ผลงานวิทยานิพนธหรอืสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการตอบรบัให

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 หรือไดรับ

การจดสิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรบัโดยหนวยงานระดับชาติหรอื

นานาชาติ โดยมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

6. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการนำเสนอ ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง 

7. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ

ศักด์ิของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

3. มีผลการศึกษาไดคาลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา 3.00 และคาลำดับข้ันสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 

4. สอบผานการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ และเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงการนำเสนอผล

การทำปริญญานิพนธ และ/หรือ ซกัถามได 

5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือตอบรับใหตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 หรือไดรับการจด

สิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

เผยแพร เป นบทความฉบับ เต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุม วิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรบัในสาขาวิชาน้ัน ทั้งน้ี ผลงานที่เผยแพรน้ันจะตองมี

นักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง และใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  



 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ

ศักด์ิของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 

• การเผยแพรผลงานปริญญานิพนธและเกณฑการสำเร็จการศึกษา  

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 หรือไดรับการจด

สิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมี

นักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ

ตองไดรับการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 

เรื่อง 

หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือตอบรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ หรือวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 หรือไดรับการจดสิทธิบัตร หรือ

ไดรับรางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเผยแพรเปน

บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ

นานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ทั้งน้ี ผลงานที่เผยแพรน้ันจะตองมีนักศึกษาเปนช่ือแรกอยาง

นอย 1 เรื่อง และใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 หลักสตูรแบบ 1 

(แผน ก แบบ ก1) 

 

หลักสูตรแบบ 2 

(แผน ก แบบ ก2) 

 

วารสารระดับนานาชาติ หรือ √ √ 

วารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 หรือ √ √ 

ผลงานสิทธิบัตร  หรือ √ √ 

รางวัลนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับโดยหนวยงาน

ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

√ √ 

บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพรการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติทีเ่ปน

ที่ยอมรบัในสาขาวิชา 

- √ 

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่

ยอมรบัในสาขาวิชา 

√ - 



 

ภาคผนวก 

 

1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

กระบวนวิชาบังคับ 

วท.นอ. 711 (627711)  กระบวนการสรางนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 3(3-0-6) 

   Creation Process in Food Innovation and Bioindustry 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 การคิดเชิงออกแบบสำหรับการสรางนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปญหาที่เกิดจากการใช

นวัตกรรม นวัตกรรมและกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร นวัตกรรมและกระบวนการสำหรับ

อุตสาหกรรมชีวภาพ การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม การนำนวัตกรรมออกสูตลาดเพื่อการพาณิชย การแสวงหา

และการถายโอนนวัตกรรม แนวโนมการสรางนวัตกรรมในอนาคต                                                                                       

 Design thinking for food innovation and bioindustry development, problem from 

using innovation, innovation and process for food industry, innovation and process for 

bioindustry, investment in innovative business, launching innovation to market for a 

commercial purpose, searching and transferring of innovation, future trends for creating 

innovation     

 

วท.นอ. 712 (627712)  เคร่ืองมือวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชวีภาพ 3(2-3-4) 

   Research Instruments for Food Innovation and Bioindustry 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 หลักการและเทคนิคสำหรบัการใชเครือ่งมือวิจัย ไมโครเวฟ อัลตราซาวด โครมาโทกราฟ อิเล็กโตรโฟรี

ซิส สเปกโทรสโกป เทคนิคทางความรอน เทคนิคทางชีวภาพ การกระเจิงแสงเลเซอรแบบมัลติแองเกิ้ล กลอง

จุลทรรศน 

 Principles and techniques for using research instruments, microwave, ultrasound, 

chromatography, electrophoresis, spectroscopy, thermal techniques biological techniques, 

multi angle laser light scattering, microscopy 

 

วท.นอ. 713 (627713)  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 2(2-0-4) 

   Research Methodology for Food Innovation and Bioindustry 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 หลักการและวิธีการในการจัดทำโครงการวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

จริยธรรมและการคัดลอกผลงานวิชาการ กระบวนการและเทคนิคในการทำวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและ



 

อุตสาหกรรมชีวภาพ การวางแผนและการจัดการโครงการวิจัยสำหรับนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรม

ชีวภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย การวิเคราะหและประเมินผลการวิจัย วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนาขอเสนอโครงการสำหรับนวัตกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมชีวภาพ การเขียนรายงานและบทความเพื่อตีพิมพ หัวขอวิจัยที่ทันสมัยทางดานนวัตกรรมอาหาร

และอุตสาหกรรมชีวภาพ    

 Concept and methods of preparing research project for food innovation and 

bioindustry, ethics and plagiarism, research process and techniques for food innovation and 

bioindustry, planning and management of research project for food innovation and 

bioindustry, data collection, analysis, and assessment, statistical method for food innovation 

and bioindustry research, proposal development for food innovation and bioindustry, report 

and article writing for publication, current research topics in food innovation and bioindustry 

 

วท.นอ. 731 (627731)  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรทางทะเล 3(3-0-6) 

   Bioactive Compounds from Marine Resources 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ภาพรวมสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากทรัพยากรทางทะเล เทคโนโลยีสมัยใหมในการสกัดสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากปลา สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากสาหราย สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

จากสัตวน้ำที่มีเปลือกแข็ง สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากจุลินทรียทะเล การแยกไบโอแอคทีฟเปปไทดจาก

ทรัพยากรทางทะเล การใชประโยชนของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

 Overview of bioactive compounds from marine resources, new technologies for 

extracting bioactive compounds, bioactive compounds derived from fish, bioactive 

compounds derived from algae, bioactive compounds derived from crustaceans, bioactive 

compounds derived from marine resources, isolation of bioactive peptides from marine 

resources and application of bioactive compounds in food industry 

 

วท.นอ. 732 (627732)  ความยั่งยืนของทรัพยากรอาหารทะเล 2(2-0-4) 

   Sustainability of Marine Food Resources 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 สถานการณการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของโลกและประเทศไทย การใชประโยชนและการ

แปรรูปทรัพยากรอาหารทะเล หลักการเพื่อความย่ังยืนของทรัพยากรอาหารทะเล ปญหาความย่ังยืนในการ

จัดหาอาหารทะเลของโลก กฎระเบียบสาธารณะของการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การควบคุมอาหาร



 

ทะเลผานตลาด แนวทางเลือกใหมของความย่ังยืนของอาหารทะเล ความเขาใจทางสังคมเพื่อการเคลื่อนไหว

ดานความย่ังยืนของอาหารทะเล ศาสตรแหงความยั่งยืนสำหรับทรัพยากรนานน้ำสีเขียว 

 State of the world and Thailand fisheries and aquaculture, marine food resources 

utilization and processing, principles for sustainability in marine food resources, sustainability 

problems in global seafood provision, public regulation of fisheries and aquaculture, 

governing seafood through markets, alternative approaches to seafood sustainability, social 

understanding for the sustainable seafood movement, sustainable science for green ocean 

resources   

 

วท.นอ. 741 (627741)  การตลาดสำหรับนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 3(3-0-6) 

   Marketing for Food Innovation and Bioindustry           

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 หลักการของการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค ตัวแบบธุรกิจและการพัฒนาแผนการตลาดสำหรับ

นวัตกรรม การวิเคราะหโซคุณคาและตลาดสำหรับนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ทรัพยสินทาง

ปญญาและการอนุญาตใหใชสิทธ์ิ กลยุทธตราสินคาและความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับตราสินคา การ

ตอบสนองของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑและรายละเอียดฉลากผลิตภัณฑ กลยุทธการกำหนดราคาและการ

วิเคราะหชองทางการตลาด การตลาดคาปลีกสำหรับนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ การตลาด

ดิจิทัล ประเด็นนโยบายโลกและขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารและชีวภาพ การวิเคราะหขอมูล

ทางการตลาดสำหรับทำนายและอธิบายพฤติกรรมและการตัดสินใจ                

 Concepts of marketing and consumer behavior, business model and developing 

marketing plan for innovation, market and value chain analysis food innovation and 

bioindustry, intellectual property and licensing, branding strategies and consumer-brand 

relationship, consumer response to product packaging and labelled information, pricing 

strategies and market channel analysis, retail marketing for food innovation and bioindustry, 

digital marketing, global policy issues and regulations for innovation in food and bio-

products, market data analysis for predictive and explaining behavior and decision making 

 

วท.นอ. 794 (627794)  สัมมนา 1 1(1-0-2) 

   Seminar 1 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ศึกษาและคนควาเอกสารงานวิจัยที่เปนที่สนใจในดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ เขียนรายงานการคนควา นำเสนอและอภิปรายรวมกัน พรอมทั้งสงรายงาน 



 

 Study and selection of currently interesting research issues in food innovation and 

bioindustry or related fields, academic report writing, presentation and discussion with report 

submission   

วท.นอ. 795 (627795)  สัมมนา 2 1(1-0-2) 

   Seminar 2 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: 627794 สัมมนา 1 

 การนำเสนอความกาวหนาของวิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ โดยการนำเสนอแบบปากเปลาเปน

ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งสงรายงาน 

 Presentation of thesis or independent study progress by oral presentation in English 

with report submission 

 

วท.นอ. 799 (627799)  วิทยานิพนธปริญญาโท 12 หนวยกิต 

   Master’s Thesis 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางหรือลงทะเบียนพรอมกับการขออนุมัติหัวขอโครงรางฯ 

 

วท.นอ. 797 (627798)  วิทยานิพนธปริญญาโท 36 หนวยกิต 

   Master’s Thesis 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางหรือลงทะเบียนพรอมกับการขออนุมัติหัวขอโครงรางฯ 

 

กระบวนวิชาเลือก 

วท.นอ. 714 (627714)  นวัตกรรมการแชแข็งอาหารทะเล 3(3-0-6) 

   Innovation in Marine Food Freezing 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

  ภาพรวมของเทคโนโลยีอาหารแชแข็ง การเปลี่ยนสถานะในสภาวะสมดุลและไมสมดุลระหวาง

กระบวนการแชแข็ง การเปลี่ยนแปลงของอาหารแชแข็งระหวางการเก็บรักษา นวัตกรรมในการแชเยือกแข็ง 

การทำละลายของอาหารแชเยือกแข็ง นวัตกรรมการแชแข็งในผลิตภัณฑอาหารทะเล การประยุกตใชในอาหาร

สมัยใหม มุมมองและแนวโนมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งในอนาคต                                                                        

 Overview of frozen food technology, changing in equilibrium and non-equilibrium 

states during freezing process, changing of frozen food during storage, innovation in freezing 

process, defrosting of frozen food, innovative freezing in marine food products, application in 

novel products, perspectives and trends for future frozen seafood industry 

 



 

วท.นอ. 715 (627715)  นวัตกรรมการแปรรูปอาหารทะเล 3(3-0-6) 

   Innovation in Marine Food Processing 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ภาพรวมของการแปรรูปอาหารดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปโดยใชความดันสูง การแปรรูปโดย

ใชคลื่นอัลตราโซนิกส การแปรรูปโดยใชพัลสสนามไฟฟา นวัตกรรมการใชประโยชนไดอิเล็กทริก (ไมโครเวฟ

และคลื่นวิทยุ) การใชประโยชนจากโอโซน การแชเย็นข้ันสูง การแชแข็งและการทำละลายข้ันสูง เทคโนโลยี

การทำอาหารภายใตสูญญากาศ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหมในการใชความรอนฆาเช้ือในอาหาร 

ความกาวหนาในฟลมบริโภคไดและการเคลอืบในอาหารทะเล แนวโนมการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

 Overview of novel marine food processing, high-pressure processing of marine food, 

ultrasonication in processing, pulsed electric field processing, innovative dielectric 

applications (Microwave and Radio frequency), ozone application, advances in chilling, 

advances in freezing and thawing, sous vide technology, nanotechnology, novel thermal 

sterilization technology, advances in edible films and coatings in marine food, trends of 

processing in marine food industry 

 

วท.นอ. 716 (627716)  หนาท่ีและการประยุกตใชคารโบไฮเดรตทางทะเล 3(3-0-6) 

   Functions and Applications of Marine Carbohydrate 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ภาพรวมของเกี่ยวกับคารโบไฮเดรตทางทะเล มอนอแซคคาไรด ไดแซกคาไรค พอลิแซกคาไรค 

คารโบไฮเดรตทางทะเลในเครื่องสำอางและอาหารเสริม ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของคารโบไฮเดรตทางทะเล การ

ประยุกตใชคารโบไฮเดรตทางทะเลในผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร หัวขอทันสมัยเกี่ยวกับ

คารโบไฮเดรตทางทะเล 

 Overview of marine carbohydrates, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, 

marine carbohydrate in nutraceutical and food supplements, pharmacological activities of 

marine carbohydrate (immune system, blood coagulation, anticancer, antioxidant, antiviral, 

antilipidemic), applications of marine carbohydrates in food and non-food products, current 

topic about marine carbohydrates 

  

 

 

 

 



 

วท.นอ. 717 (627717)  โปรตีนและเปปไทดทางทะเล 3(3-0-6) 

   Marine Proteins and Peptides 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ภาพรวมสถานการณปจจุบันของโปรตีนและเปปไทดทางทะเล การสกัด การแยก และทำบริสุทธ์ิ

โปรตีนและเปปไทดที่มีสมบัติทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพจากทะเล และของเหลือทิ้งจากอาหารทะเล 

กิจกรรมทางชีวภาพ และสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนและเปปไทดทางทะเล การใชประโยชนเปปไทดและ

โปรตีนทางทะเลในผลิตภัณฑนวัตกรรม ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องด่ืม เภสัช 

และเครื่องสำอาง มุมมองอุตสาหกรรมในอนาคตและแนวโนมเชิงพาณิชยของโปรตีนและเปปไทดทางทะเลที่มี

สมบัติทางชีวภาพ  

 Overview of the current status in marine proteins and peptides, extraction, isolation 

and purification processes of bioactive proteins and peptides from marine bio-resources and 

seafood by-products, biological activities and functional properties of marine-derived 

proteins and peptides, application in novel products as food and nutraceutical, beverage, 

pharmaceutical and cosmetic industries, future industrial perspectives and commercial 

trends of bioactive marine-derived proteins and peptides 

 

วท.นอ. 718 (627718)  นวัตกรรมบรรจุภัณฑอาหาร 3(3-0-6) 

   Innovation in Food Packaging 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ภาพรวมของบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุบรรจุภัณฑอาหารและการทดสอบ การเสื่อมเสียของอาหารและ

อายุการเก็บรักษา เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร สารเคลือบผิวและฟลมบริโภคไดและยอยสลายได การพัฒนา

บรรจุภัณฑแบบแอคทีฟ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑฉลาด กฎหมายและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑอาหาร และ

หัวขอทันสมัยทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร  

 Overview of food packaging, food packaging materials and testing, food deterioration 

and shelf life, food packaging technologies, edible and biodegradable coating and films, 

development in active packaging, intelligent packaging technology, legislative and safety 

aspects of food packaging, and current topics in food packaging technology 

 

 

 

 

 



 

วท.นอ. 719 (627719)  อาหารเชิงหนาท่ี โภชนเภสัช และสุขภาพ 3(3-0-6) 

   Functional Foods, Nutraceuticals and Health 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ภาพรวมของอาหารเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค อาหารสุขภาพทางเลือก อาหารเชิงหนาที่ และ

สุขภาพ โภชนภสัช และสุขภาพ อาหารเสริมและอาหารเชิงหนาที่ในแตละชวงวัย การพัฒนาอาหารสุขภาพ 

กฎหมายและการกลาวอางทางสุขภาพ บทความวิจัยทันสมยัและแนวโนมในอนาคตของอาหารฟงกช่ัน  

 Overview of food for health, dietary behavior, alternative health foods, functional 

foods and health, nutraceutical and health, dietary supplements and functional foods with 

aging, development of healthy foods, legislation and functional health claims, and recent 

research and future trend in functional foods 

 

วท.นอ. 727 (627727)  หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 1 1(1-0-2) 

   Selected Topics in Food Innovation and Bioindustry 1 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 หัวขอเรื่องทีท่ันสมัยทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ                   

 Current topics in food innovation and bioindustry 

 

วท.นอ. 728 (627728)  หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 2 2(2-0-4) 

   Selected Topics in Food Innovation and Bioindustry 2 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 หัวขอเรื่องทีท่ันสมัยทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ                   

 Current topics in food innovation and bioindustry 

 

วท.นอ. 729 (627729)  หัวขอเลือกสรรทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 3 3(3-0-6) 

   Selected Topics in Food Innovation and Bioindustry 3 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 หัวขอเรื่องทีท่นัสมัยทางดานนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ                   

 Current topics in food innovation and bioindustry 

 

วท.นอ. 733 (627733)  เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

   Enzymes in Food Industry 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 



 

 ภาพรวมของเอนไซม เอนไซมในอุตสาหกรรมเน้ือสัตว เอนไซมในกระบวนการผลิตปลาและอาหาร

ทะเล เอนไซมในผลิตภัณฑนม เอนไซมในกระบวนการผลิตสตารชและอุตสาหกรรมผักและผลไม เอนไซมใน

การผลิตเครื่องด่ืม การใชเอนไซมเปนเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร และหัวขอทันสมัยของ

เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร  

 Overview of enzymes, production of industrial enzymes, enzymes in meat industry, 

enzymes in fish and seafood processing, enzymes in dairy products, enzymes in starch-

processing and vegetables and fruits industries, enzymes in the production of beverages, 

enzymes as analytical tools for food quality assessment, and current topics in enzymes in 

food industry 

 

วท.นอ. 734 (627734)  จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 3(3-0-6) 

   Advanced Food Microbiology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ชนิดและบทบาทของจุลินทรียในการใชประโยชนในอาหาร การจัดการทรัพยากรจุลินทรีย เทคโนโลยี

ข้ันสูงในการเตรียมเช้ือจุลินทรียต้ังตน เพปไทดออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากอาหารหมักและการสงเสริมสุขภาพ 

สารตานเช้ือจุลินทรียสำหรับการถนอมอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียใน

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร การทบทวนและการประเมินประเด็นสำคัญในปจจุบนัทาง

จุลชีววิทยา  

 Types and roles of microorganisms in food applications, management of microbial 

resources, advanced technology in starter culture preparation, bioactive peptides from 

fermented foods and health promotion, antimicrobial agents for food preservation, food 

safety, utilization of microorganisms in food and non-food industries, review and evaluate 

critical current issues in food industrial microbiology 

 

วท.นอ. 735 (627735)  เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งเซลล 3(3-0-6) 

   Cell Culture Technology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ความสำคัญและหลักการของการเพาะเลี้ยงเซลล อาหารในการเพาะเลี้ยงเซลล เครื่องมือและการ

ควบคุมกระบวนการเพาะเลีย้งเซลล ชนิดของเซลลเพาะเลีย้ง ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเซลล การประยุกตใชเซลล

เพาะเลี้ยง เมแทบอลซิึมและชีววิทยาของเซลลเพาะเลี้ยง หวัขอทันสมัยเกี่ยวกับเซลลเพาะเลี้ยง  



 

 Essentials and principle of cell culture, cell culture media, instrumentation and 

process control of cell culture, cultured cell types, cell culture procedure, applications of 

cultured cell, cultured cell metabolism and biology, current topics in cultured cell 

 

วท.นอ. 742 (627742)  ความเปนผูประกอบการนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ 3(3-0-6) 

   Entrepreneurship in Food Innovation and Bioindustry            

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 ตัวแบบธุรกิจและการวางแผนธุรกิจนวัตกรรม การเปนผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จและย่ังยืน 

ข้ันตอนการระบุธุรกิจใหเกิดผลกำไรและริเริ่มธุรกิจนวัตกรรม ตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมชีวภาพ ระบบนิเวศธุรกิจและพลวัตของธุรกิจ ทรัพยสนิทางปญญาและกฎหมายธุรกิจ การบริหาร

ความเสี่ยง การวิเคราะหความเปนไปไดสำหรับรูปแบบธุรกิจ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะหเพื่อ

ตัดสินใจ จริยธรรมวิจัยและจริยธรรมผูประกอบการนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ กรณีศึกษาการ

สรางธุรกิจนวัตกรรม 

 Business model and business plan for innovative business, a successful and 

sustainable entrepreneur, process to identify profitable business and start new innovative 

business, market for food innovation and bioindustry, business ecosystem and business 

dynamic, intellectual property and business law, risk management, feasibility analysis for 

business model, tools and techniques for decision making analysis, research ethic and ethical 

innovative entrepreneurship in food innovation and bioindustry, case studies in launching 

innovative businesses 

 

วท.นอ. 751 (627751)  พ้ืนฐานทางเคมีอาหารและการวิเคราะห 2(2-0-4) 

   Fundamental of Food Chemistry and Analysis 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 องคประกอบทางเคมีของอาหาร (น้ำ คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร) เอนไซมใน

อาหาร รงควัตถุ วัตถุเจือปน และสารปนเปอนในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารกอนการแปรรูป 

ในระหวางการแปรรูป และในระหวางการเกบ็รักษา หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหอาหาร 

  

 Chemical composition of foods (water, carbohydrates, proteins, lipids, vitamins and 

minerals), enzymes in foods, pigments food additives and contaminants, food chemical 

changes before and during processing and during storage, basic principles of food analysis 

 



 

วท.นอ. 752 (627752)  พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4) 

   Fundamental of Food Processing Technology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 หลักการพื้นฐานของการแปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปโดยไมใชความรอน (การลดขนาด การ

ผสมและการข้ึนรูป การแยกโดยทางกล การแชเยือกแข็ง) กระบวนการแปรรูปโดยใชความรอน (การลวก การ

พาสเจอไรซ การสเตอริไลซ การดันผานเกลียวอัด การทำแหง) 

 Basic principles of food processing, non-thermal processing (size reduction, mixing 

and forming, mechanical separation, freezing), thermal processing (blanching, pasteurization, 

sterilization, extrusion, drying) 

 

วท.นอ. 753 (627753)  พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร 2(2-0-4) 

   Fundamental of Food Microbiology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

 บทนำเกี่ยวกับจุลินทรียในอาหาร กลุมจุลินทรียที่สำคัญในอาหาร แหลงที่มาของจุลินทรียในอาหาร 

ลักษณะการเจริญของจุลนิทรยี ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียในอาหาร การควบคุมจุลินทรียในอาหาร 

การใชประโยชนจากจุลินทรียในอาหาร การตรวจหาจุลินทรียและความปลอดภัยในอาหาร 

 Introduction to microoraganisms in foods, the important bacterial groups in foods, 

sources of microorganisms in foods, microbial growth characteristics, factors influencing 

microbial growth in food, control of microorganisms in foods, beneficial uses of 

microorganisms in food, microbial detection and food safety 
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