ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1 เพื่อใหเปนหลักสูตรหลักที่มเี อกภาพทีจ่ ะรองรับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกีย่ ว ซึ่งเปนโครงการที่ทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือกใหเปนโครงการยอยใน 7 โครงการของโครงการ
บัณฑิตศึกษาและวิจยั สาขาวิทยาศาสตรของทบวงมหาวิทยาลัยโดยอาศัยเงินกูธนาคารพัฒนาเอเชีย
2 เพื่อเรงสรางมหาบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ตอบสนองตอปญหาการขาดแคลน
บุคลากรดานนี้ของประเทศ
3 เพื่อประสานงานบัณฑิตศึกษากับการวิจยั ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อแกปญหาที่กําลังบั่นทอน
ความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมไทยที่เผชิญปญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วจํานวนมหาศาล
4 เพื่อใหเปนกลไกกอใหเกิดมวลวิกฤติ
ที่จะอํานวยประโยชนในการประสานงานและการทํากิจกรรม
รวมกันระหวาง ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิชาที่เกีย่ วของกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ เสริม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรในการแกปญ
 หาของประเทศ
หลักสูตรที่เปดสอน : ระดับปริญญาโท-เอก สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ระดับปริญญาโท
ชื่อปริญญา
ปริญญาที่ไดรับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว)
หลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) ทําวิทยานิพนธอยางเดียว โดยไมมกี ระบวนวิชาเรียน ซึ่ง จํานวนหนวยกิต
รวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ประกอบดวยวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ระดับปริญญาเอก
ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว)
หลักสูตร แบบ 1(2) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
คณาจารยประจําหลักสูตร
คณาจารยที่รว มสอนในหลักสูตรมาจากคณะตางๆ 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. ศาสตราจารย ดร. สายชล เกตุษา
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วของผลิตผลสดพืชสวน
2. รศ. ดร. จริงแท ศิริพานิช
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วไมผล และผัก/สรีรวิทยาพืชสวน
3. รศ.ดร. บัณฑิต จริโมภาส
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Postharvest Machinery and Packaging of Fruits & Vegetables;

Physical Properties of Agricultural, Materials; Research Management/Information System of
Agricultural Engineering & Machinery; Agricultural Electrification
4. รศ.ดร. สมศิริ แสงโชติ
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา/โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ
5. ผศ. ดร. กมลวรรณ แจงชัด
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การประเมินคุณภาพทางเคมีและทางโภชนาการ เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยวการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอุตสาหกรรมเกษตร/การพัฒนาอาหารขบเคี้ยว ขนมไทย และอาหารโภชนาการ
6. ดร. ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Fruits and Vegetable Processing, Polysaccharides Chemistry/Postharvest
Technology, Thermal Processing, Polysaccharides, Phytochemicals
7. ผศ. ดร. รังสินี โสธรวิทย
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Biodegradable and Edible Films and Coatings/Extrusion Process, Development
of Food Technology
8. ผศ. ดร. วาณี ชนเห็นชอบ
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การบรรจุอาหารและผลิตผลสด การบรรจุเพื่อการขนสง
9. ผศ. ดร. อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Non-destructive evaluation of fruit quality
10. ผศ. ดร. อนุวัตร แจงชัด
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Statistical Technique in Product Development, Modelling in Product
Development,
การวางแผนการทดลองทางพัฒนาผลิตภัณฑ
,การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและมิใช
อาหาร/Biodegradable Film and Coating, Fruit Leather Development
11. ดร. ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Physiciogy of Pathology ความสัมพันธระดับโมเลกุลของพืชและเชื้อสาเหตุ
โรคพืช การจําแนกเชื้อราโดยเชื้อโมเลกุล สารสกัดจากพืช ระบบการตรวจสอบคุณภาพทางการเกษตร/
Host-Parasite Interaction การจําแนกความแตกตางระดับพันธุกรรมของเชื้อรา เทคนิคทางชีวโมเลกุล
สําหรับการสราง c DNA Librory ระบบการจัดการทางการเกษตร
12. ดร. พุทธพร สองศรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Applied Biochemistry, Biological Physics Atmospheric Science
13. อ. วชิรญา อิ่มสบาย
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผลไม
ดอกไมและผัก/
เทคโนโลยีชีวภาพของผลิตผลสดพืชสวนหลังการเก็บเกีย่ ว
14. ดร. วราภา มหากาญจนกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ Food Microbiology, Food Sanitation/Food Safety
15. ดร. ศิวลักษณ ปฐวีรัตน

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ วิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่ วผักและผลไม/วิศวกรรมแบบไมทาํ ลายในวัสดุเกษตร
ทิศทางงานวิจยั
เนนการศึกษาทางดานสรีรวิทยา ชีวโมเลกุล คุณสมบัติทางดานเคมี และฟสิกส ของ ผัก ผลไม ไมดอก ไม
ประดับทางพืชสวน
ตัวอยางหัวของานวิจยั
 การลดความเสียหายของผลมะมวงระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา
 ความสัมพันธระหวางอาการสะทานหนาวกับ antioxidant ในมะมวงพันธุตางๆ
 การศึกษามะมวงตัดแตงที่ผานกระบวนการแปรรูปที่นอยที่สุด
 ผลของสารระเหยธรรมชาติและฟลมบางชนิดที่มีตอการสะทานหนาวและคุณภาพของมะมวงตัดแตง
พรอมบริโภค
 ผลของแสงตอการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสของมะมวง
 การจําแนกและการแสดงออก cinnamyl alcohol dehydrogense cDNA clones ที่สัมพันธกับการสราง
ลิกนินในเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
 Identification and gene expression of cinnamyl alcohol dehydrogenase cDNA clones involved in
lignification in damaged pericarp of mangosteen fruit after impact
 Development of young coconut fruit peeling machine

