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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร6การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25 4 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร̂ 

วทิยาเขตปìตตานี คณะวทิยาศาสตร̂และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวทิยาศาสตร̂การอาหารและโภชนาการ 

 

หมวดท่ี 1 ขKอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสตูร (ถ*าม)ี: 25540101104725 
   
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
   (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร^การอาหารและโภชนาการเชิง 

   นวัตกรรม 

  (ภาษาอังกฤษ) : Mast r of S i n  Program in Innovativ  Food S i n  and Nutrition 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร̂การอาหารและโภชนาการเชิง 

    นวัตกรรม) 

  (ภาษาอังกฤษ) : Mast r of S i n  (Innovativ  Food S i n  and Nutrition) 

2.2 ช่ือย`อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วทิยาศาสตร̂การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม) 

  (ภาษาอังกฤษ)   : M.S . (Innovativ  Food S i n  and Nutrition) 
 
3. วิชาเอก (ถ*ามี)  
 ไมDมี 

 

4. จำนวนหน̀วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก 1 / แผน ก 1 Hi-FI  36 หนDวยกิต 

 แผน ก 2 / แผน ก 2 Hi-FI  36 หนDวยกิต 

 แผน ข   36 หนDวยกิต 

  

5. รปูแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

  þ หลักสูตรปริญญาโท 
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3. หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนRวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร  
 R แผน ก 1  36 หนวยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 36 หนวยกิต  

 R แผน ก 1 Hi-FI 36 หนวยกิต 

  - วิทยานพินธ8 36 หนวยกิต  

 R แผน ก 2 36 หนวยกิต  

  - หมวดวิชาบังคับ 1  หนวยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 3 หนวยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 15 หนวยกิต  

 R แผน ก 2 Hi-FI 36 หนวยกิต  

  - หมวดวิชาบังคับ 13 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 3 หนวยกิต 

  - วิทยานิพนธ8 20 หนวยกิต  

 R แผน ข 36 หนวยกิต  

  - หมวดวิชาบังคับ 1  หนวยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต 

  - สารนิพนธ8 6 หนวยกิต   

 
3.1.3 รายวิชา / ชุดวิชา (Mod le) 

  3.1.3.1 แผน ก 1 

ก. หมวดวิชาบังคับ    -  หนRวยกิต  

ข. หมวดวชิาเลือก    -  หนRวยกิต  

ค. หมวดวิชาวิทยานพินธ5/สารนิพนธ5 36   หนRวยกิต  

 712-561 วทิยานิพนธ8 

Thesis     

36(0-10 -0) 

  3.1.3.2 แผน ก 1 Hi-FI 

ก. หมวดวิชาบังคับ    -  หนRวยกิต  

ข. หมวดวชิาเลือก    -  หนRวยกิต  

ค. หมวดวิชาวิทยานพินธ5/สารนิพนธ5 36   หนRวยกิต  

 712-562 วทิยานิพนธ8 

Thesis     

36(0-10 -0) 

หมายเหต ุนักศึกษาแผน ก 1 และ แผน ก 1 Hi-F  ตIองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) และไดIผลการเรียน S ใน

รายวิชา 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิวัตน8 และ 
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วชิา 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลิมกับพฤติกรรมดIานสุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา

นวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

 3.1.3.3 แผน ก 2  
ก. หมวดวิชาบังคับ    18  หนRวยกิต  

 712-511 ชดุวิชาการประยุกต8ใชIวิทยาศาสตร8การอาหาร

และโภชนาการเพื่อนวัตกรรม 

Module: Applications of Food Science 

and Nutrition for nnovation 

6((5)-3-10) 

 712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

Module: nnopreneurship 

5((4)-3- ) 

 712-512 หลักการพัฒนาตIนแบบนวัตกรรมอาหาร 

Principles of Prototyping in Food 

nnovation Development 

3((2)-3-4) 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวทิยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภ-ิ

วตัน8 

Advance and nnovation in Globalization 

of Food and Nutrition Science 

1(0-3-0) 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development 

1((1)-0-2) 

 712-515 ระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาศาสตร8อาหารและ

โภชนาการ    

Research Methodology in Food Science 

and Nutrition 

2((2)-0-4) 

ข. หมวดวชิาเลือก    3  หนRวยกิต  

    นกัศึกษาแผน ก 2 สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตอไปนีต้ามความสนใจ จำนวนไมนIอยกวา 3 

หนวยกิต กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไมนบัหนวยกติ (Audit) ตIองไดIผลการเรียน S  

712-521 ผลไมI ผัก และสมุนไพรกับการพัฒนาอาหารสขุภาพ         3((3)-0-6)

  Fruit, Vegetable and Herb for Development of Health Food Product 

712-522 แป\งและการประยกุต8ใชIเพื่อนวัตกรรมอาหาร    3((2)-3-4) 

  Starch and t Application for Food nnovation 
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712-523 นวัตกรรมโปรตีนอาหาร    3((3)-0-6) 

               Food Protein nnovation 

712-524 ไขมันและน้ำมันในอาหารและโภชนาการมนุษย8   3((3)-0-6) 

             Fats and Oils in Food and Human nutrition 

712-525 การประยุกต8ใชIเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาอาหารหมักพื้นบIาน   3((2)-3-4)  

  Application of Technology for Development Traditional   

  Fermented Food   

712-526 เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ8อาหาร   3((3)-0-6)  

  Technology and nnovation for Food Packaging  

712-527 เทคโนโลยีหลังการเกบ็เก่ียวขั้นสูง   3((2)-3-4) 

  Advanced Post-harvest Technology 

712-52  อาหารฟ;งก8ชัน    3((3)-0-6) 

  Functional Foods  

712-531 อาหารเพือ่สุขภาพ    3((2)-3-4) 

  Food for Health 

712-532 การดูแลทางโภชนาการสำหรับผูIสูงอายุ    3((3)-0-6) 

             Nutritional Care for Elders  

712-542 กลยุทธ8สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี   3((3)-0-6) 

  nnovation and Technology Strategy 

712-543  ภาวะผูIประกอบการนวัตกรรม    3((3)-0-6) 

             nnovation Entrepreneurship 

712-544  การตลาดระหวางประเทศและการตลาดฮาลาล    3((3)-0-6) 

             nternational Marketing and Halal Marketing 

712-551  วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีอาหารสำหรับผูIประกอบการ   3((3)-0-6) 

        Food Science and Technology for Entrepreneur 

712-552  โภชนศาสตร8และสุขภาพ    3((3)-0-6) 
            Nutrition and Health 

ค. หมวดวิชาวิทยานพินธ5/สารนิพนธ5  1    หนRวยกิต  

 712-563 วทิยานิพนธ8 

Thesis     

15(0-45-0) 

3.1.3.4 แผน ก 2 Hi-FI 

ก. หมวดวิชาบังคับ     13  หนRวยกติ  

 712-511 ชดุวิชาการประยุกต8ใชIวิทยาศาสตร8การอาหาร

และโภชนาการเพื่อนวัตกรรม 

Module: Applications of Food Science 

6((5)-3-10) 



27 

 

and Nutrition for nnovation 

 712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

Module: nnopreneurship 

5((4)-3- ) 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิ

วตัน8 

Advance and nnovation in Globalization 

of Food and Nutrition Science 

1(0-3-0) 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถิน่ภาคใตI 

Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development 

1((1)-0-2) 

ข. หมวดวชิาเลือก     3  หนRวยกติ  

  นักศึกษาแผน ก 2 Hi-F  สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจ หรือตามคำแนะนำของ

อาจารย8ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ8 จำนวนไมนIอยกวา 3 หนวยกิต กรณีลงทะเบียนเรียนรายวชิาแบบไมนบัหนวยกติ (Audit) 

ตIองไดIผลการเรียน S 

 

หมายเหตุ  ผูIเรียนในแผน ก1 และ แผน ก2 ทั้งแผนปกติและแผน Hi-F  กรรมการบริหารหลักสูตรสามารถพิจารณาใหI

นักศึกษาเขIาเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาลงทะเบียนเรียนวิชา 712-551 วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีอาหารสำหรับ

ผูIประกอบการ หรือ วิชา 712-552 โภชนศาสตร8และสุขภาพ หรือเรียนวิชาเลือกตาง ๆ ที่เก่ียวขIองกับหัวขIอวิจัยเพื่อ

วทิยานิพนธ8เพื่อเพิ่มพูนความรูIและการทำวิจัย ภายใตIความเหน็ชอบของอาจารย8ที่ปรึกษา  

 
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ5/สารนิพนธ5  20  หนRวยกิต  

 712-564 วทิยานิพนธ8 

Thesis     

20(0-60-0) 

  

 3.1.3.  แผน ข  
ก. หมวดวิชาบังคับ     18  หนRวยกติ  

 712-511 ชดุวิชาการประยุกต8ใชIวิทยาศาสตร8การอาหาร

และโภชนาการเพื่อนวัตกรรม 

Module: Applications of Food Science 

and Nutrition for nnovation 

6((5)-3-10) 

 712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

Module: nnopreneurship 

5(4)-3- ) 
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 712-512 หลักการพัฒนาตIนแบบนวัตกรรมอาหาร 

Principles of Prototyping in Food 

nnovation Development 

3((2)-3-4) 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิ

วตัน8 

Advance and nnovation in Globalization 

of Food and Nutrition Science 

1(0-3-0) 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development 

1((1)-0-2) 

 712-515 ระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาศาสตร8อาหารและ

โภชนาการ    

Research Methodology in Food Science 

and Nutrition 

2((2)-0-4) 

ข. หมวดวชิาเลือก     12  หนRวยกิต  

    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจเพื่อการประยุกต8ใชIเชิงบูรณาการระหวาง

ศาสตร8ดIานวิทยาศาสตร8การอาหาร โภชนศาสตร8 และการจัดการธุรกจินวตักรรม จำนวนไมนIอยกวา 12 หนวยกิต กรณี

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไมนบัหนวยกิต (Audit) ตIองไดIผลการเรียน S 
ค. หมวดวิชาวิทยานพินธ5/สารนิพนธ5  6   หนRวยกิต  

 712-565 สารนิพนธ8 

(Minor Thesis)   

6(0-1 -0) 

 
 3.1.3.7 ความหมายของรหัสวิชา 

   รหัสวิชาประกอบดIวยเลข 6 ตัว เชน 712-511 ฯลฯ โดยเลขแตละตัวมีความหมายดังนี ้
เลข 3 ตัวแรก    คือ 712 หมายถงึ รหัสสาขาวิชา 

                          ตัวเลขหลักรIอย หมายถึง  ระดับปริญญา หลักสูตรที่สูงกวาปริญญาตรีเร่ิมตIน 
                   จากเลข 5 เป[นตIนไป  

                    ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุมวิชาดังตอไปนี ้
          1    วทิยาศาสตร8การอาหารและโภชนการเพ่ือการสรIางสรรค8นวัตกรรม 
          2    วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีอาหาร 
           3    โภชนศาสตร8 
          4    การจัดการธุรกิจนวัตกรรม 
               5    ปรับความรูIดIานวิทยาศาสตร8การอาหารและโภชนศาสตร8 
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 6    วิทยานิพนธ8และสารนิพนธ8 
                               ตัวเลขหลักหนวย หมายถงึ ลำดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา 
 

 3.1.3.8 ความหมายของจำนวนหนRวยกิต 

 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู?ภาคทฤษฎี ใหIระบุการเขยีนหนวยกิต  เชRน 3(2-3-4) ซ่ึงมีความหมาย

ดังตRอไปน้ี 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหนวยกิตรวม 

  ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงบรรยายตอสัปดาห8 

  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติการตอสัปดาห8 

  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงศึกษาดIวยตนเองตอสัปดาห8 

 - รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู?แบบบูรณาการท่ีใช?กิจกรรมการจัดการเรียนรู?แบบเชิงรุก (Aactive 

learning) เชRน 3((3)-0-6) มีความหมายดังตRอไปน้ี 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหนวยกิตรวม 

  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงบรรยายตอสัปดาห8 โดยใชIการจัดการเรียนรูIแบบ 

    active learning 

  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติการตอสัปดาห8 

  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จำนวนช่ัวโมงศึกษาดIวยตนเองตอสัปดาห8 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผน ก 1 

 ชั้นปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-561 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

(Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development) * 

1((1)-0-2)    หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

  * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนบัหนวยกิต 

 ชั้นปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิ

วตัน8 

(Advance and nnovation in Globalization 

of Food and Nutrition Science) * 

1(0-3-0)     หนวยกิต 

 712-561 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

  * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนบัหนวยกิต 

ช้ันปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-561 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

 ชั้นปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-561 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 
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 3.1.4.2 แผน ก 1 Hi-FI 

 ชั้นปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-562 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

(Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development) * 

1((1)-0-2)       หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

  * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนบัหนวยกิต 

ช้ันปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิ

วตัน8 

(Advance and nnovation in Globalization 

of Food and Nutrition Science) * 

1(0-3-0)     หนวยกิต 

 712-562 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

  * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนบัหนวยกิต 

 ชั้นปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 

 712-562 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

 ชั้นปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-562 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)  

9(0-27-0)    หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 
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 3.1.4.3 แผน ก 2 

 ชั้นปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-511 ชดุวิชาการประยุกต8ใชIวิทยาศาสตร8การอาหาร

และโภชนาการเพื่อนวัตกรรม 

(Module: Applications of Food Science 

and Nutrition for nnovation) 

6((5)-3-10)    หนวยกิต 

 712-512 หลักการพัฒนาตIนแบบนวัตกรรมอาหาร 

(Principles of Prototyping in Food 

nnovation Development) 

3((2)-3-4)    หนวยกิต 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

(Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development) 

1((1)-0-2)    หนวยกิต 

 

 

 รวม 10    หนRวยกิต 

 ชั้นปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

(Module: nnopreneurship) 

5((4)-3- )     หนวยกิต 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิ

วตัน8 

(Advance and nnovation in Globalization 

of Food and Nutrition Science) 

1(0-3-0)       หนวยกิต 

 712-515 ระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาศาสตร8อาหารและ

โภชนาการ    

(Research Methodology in Food Science 

and Nutrition) 

2((2)-0-4)       หนวยกิต 

 รวม 8    หนRวยกิต 

 ชัน้ปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-563 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)     

6(0-1 -0)       หนวยกิต 

 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x)         หนวยกิต     

 รวม 9    หนRวยกิต 

  วชิาเลือกเรียนจำนวนไมนIอยกวา 3 หนวยกิต 
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 ชั้นปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-563 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)     

9(0-27-0)       หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

 

 3.1.4.4 แผน ก 2 Hi-FI 

 ชั้นปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-511 ชดุวิชาการประยุกต8ใชIวิทยาศาสตร8การอาหาร

และโภชนาการเพื่อนวัตกรรม 

(Module: Applications of Food Science 

and Nutrition for nnovation) 

6((5)-3-10)    หนวยกิต 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

(Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development) 

1((1)-0-2)    หนวยกิต 

 

 

 712-564 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)     

2(0-9-0)       หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

 ช้ันปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

(Module: nnopreneurship) 

5((4)-3- )     หนวยกิต 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิ

วตัน8 

(Advance and nnovation in Globalization 

of Food and Nutrition Science) 

1(0-3-0)       หนวยกิต 

 712-564 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)     

3(0-9-0)       หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 
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 ช้ันปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-564 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)     

6(0-1 -0)       หนวยกิต 

 xxx-xxx วิชาเลือก    3(x-x-x)         หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

  วชิาเลือกเรียนจำนวนไมนIอยกวา 3 หนวยกิต 

 ชั้นปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-564 วิทยานิพนธ8 

(Thesis)     

9(0-27-0)       หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

 

 3.1.4.  แผน ข 

 ชั้นปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 712-511 ชดุวิชาการประยุกต8ใชIวิทยาศาสตร8การอาหาร

และโภชนาการเพื่อนวัตกรรม 

(Module: Applications of Food Science 

and Nutrition for nnovation) 

6((5)-3-10)   หนวยกิต 

 712-512 หลักการพัฒนาตIนแบบนวตักรรมอาหาร 

(Principles of Prototyping in Food 

nnovation Development) 

3((2)-3-4)    หนวยกิต 

 712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลมิกับพฤติกรรมดIาน

สุขภาพ และความเป[นพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนานวัตกรรมอาหารทIองถ่ินภาคใตI 

(Principles of Halal Food, Muslim Way 

with Health Behaviour and 

Multiculturalism for Food nnovation 

Development) 

1((1)-0-2)       หนวยกิต 

 รวม 10    หนRวยกิต 

 ช้ันปÇท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

(Module: nnopreneurship) 

5((4)-3- )     หนวยกติ 

 712-513 ความกIาวหนIาและนวัตกรรมดIานวิทยาศาสตร8

การอาหารและโภชนศาสตร8ในกระแสโลกาภิ-

วตัน8 

(Advance and nnovation in Globalization 

1(0-3-0)       หนวยกิต 
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of Food and Nutrition Science) 

 712-515 ระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาศาสตร8อาหารและ

โภชนาการ    

(Research Methodology in Food Science 

and Nutrition) 

2((2)-0-4)       หนวยกิต 

 รวม 8    หนRวยกิต 

 ชั้นปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 xxx-xxx วิชาเลือก     9(x-x-x)          หนวยกิต 

 รวม 9    หนRวยกิต 

   

ช้ันปÇท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 712-565 สารนิพนธ8 

(Minor Thesis)   

6(0-1 -0) 

 xxx-xxx วิชาเลือก    3(x-x-x)          หนวยกิต 

                                                    รวม 9    หนRวยกิต 

  วชิาเลือกเรียนจำนวนไมนIอยกวา 12 หนวยกิต 

  

3.1.  คําอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Mod le) 

712-511 ชดุวิชาการประยุกต8ใชIวทิยาศาสตร8การอาหารและโภชนาการ

เพ่ือนวัตกรรม 

(Module: Applications of Food Science and Nutrition 

for nnovation) 

6((5)-3-10) 

สมบัติเชิงหนIาที่และบทบาทขององค8ประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ8อาหาร เมแทบอลิซึมของสารอาหาร

หลักและสารอาหารรอง สวนประกอบอาหารเชิงฟ;งก8ชัน แนวคิด Food matrix สารอาหารตอการป\องกันและ

การรักษาโรค สถานการณ8ดIานโภชนาการและป;ญหาทางโภชนาการที่สำคัญ บทบาทอาหารฟ;งก8ชันในการ

สงเสริมภาวะโภชนาการและการป\องกันโรค แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหาร  

Functional properties and the roles of major food components  metabolism of 

macronutrient and micronutrient  funtional ngredient  the concept of food matrix  diet 

therapy  nutritional situation and the important nutritional problems  the roles of functional 

food for health promotion and diseases prevention  food innovation 

   

712-512 หลักการพัฒนาตIนแบบนวัตกรรมอาหาร 

(Principles of Prototyping in Food nnovation 

Development) 

3((2)-3-4) 

ความตIองการในการพัฒนาผลิตภัณฑ8 การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสรIางสรรค8 การสำรวจตลาด


