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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Food	Technology	and	Nutrition

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)		 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Science	(Food	Technology	and	Nutrition)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Sc.	(Food	Technology	and	Nutrition)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 136	หน่วยกิต	 ใช้ระยะเวลาในการส�าเร็จการศึกษาไม่เกิน	 4	ปี	 แบ่งย่อยออกเป็น	 

2	โปรแกรม	คือ	โปรแกรมปกติ (Non-Cooperative Education) และโปรแกรมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)   

โครงสร้างหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิต

      หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 39	หน่วยกิต 39		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเอก	 61	หน่วยกิต			 61	หน่วยกิต			

				 	 	 -	 วิชาเอกบังคับ 50		หน่วยกิต 48		หน่วยกิต

	 	 	 -	 วิชาเอกเลือก 10		หน่วยกิต 4		หน่วยกิต

	 	 	 -	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1		หน่วยกิต 9		หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น                 -                           -

				 	 	 -	 วิชาบังคับ

				 	 	 -	 วิชาเลือก                 -                           -

 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต

  การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิต	 ให้เป็นไปตาม

ระเบียบของหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  100  หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก ก�าหนดให้เรียน 39  หน่วยกิต

	 0201	104	 คณิตศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Mathematics	

	 0201	105	 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Technology

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป			 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical		Methods

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์		 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry		

	 0202	231	 เคมีฟิสิกัลเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introductory	Physical	Chemistry

	 0202	241	 ชีวเคมี		 4(4-0-8)

	 	 Biochemistry	

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 0202	296	 ปฏิบัติการชีวเคมี		 1(0-3-0)

	 	 Biochemistry	Laboratory

	 0202	350	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 Analytical	Chemistry

	 0202	395	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-0)

	 	 Analytical	Chemistry	Laboratory

	 0203	110		 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(2-3-4)

	 	 Microbiology

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป		 1(0-2-1)

	 	 General	Physics	Laboratory

  2.2 วิชาเอก 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

    หลักสูตรปกติ เรียน วิชาเอกบังคับ 50 หน่วยกิต 

    หลักสูตรสหกิจศึกษา เรียน วิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต

	 0803	200	 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Food	Technology		

	 0803	210	 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	 2(1-2-3)

	 	 Principles	of	Food	Industrial	Plant	Design

	 0803	230	 จุลชีววิทยาทางอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 Food		Microbiology

	 0803	231	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร	 1(0-3-0)

	 	 Food		Microbiology	Laboratory

	 0803	310	 วิศวกรรมอาหาร	1	 3(2-2-5)

	 	 Food	Engineering	1	

	 0803	311	 วิศวกรรมอาหาร	2	 2(1-2-3)

	 	 Food	Engineering	2	

	 0803	320	 การแปรรูปอาหาร	1	 2(2-0-4)

	 	 Food	Processing	1

	 0803	321	 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร	1	 1(0-3-0)

	 	 Food	Processing		Laboratory		1

	 0803	322	 การแปรรูปอาหาร	2	 2(2-0-4)

	 	 Food	Processing	2

	 0803	323	 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร	2	 1(0-3-0)

	 	 Food	Processing		Laboratory		2

	 0803	340	 เคมีอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 Food	Chemistry

	 0803	341	 ปฏิบัติการเคมีอาหาร	 1(0-3-0)

	 	 Food	Chemistry	Laboratory

	 0803	342	 หลักการวิเคราะห์อาหาร	 3(2-3-4)

	 	 Principles	of	Food		Analysis		

	 0803	350	 หลักมูลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	 1(1-0-2)

	 	 Fundamental	of	Anatomy	and	Physiology

	 0803	351	 หลักโภชนาศาสตร์และการประเมิน	 2(2-0-4)

	 	 ภาวะโภชนาการ

	 	 Principle	of	Nutrition	and	Nutrition	Assessment

	 0803	360	 ความปลอดภัยอาหารและการสุขาภิบาล	 2(2-0-4)

	 	 โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

	 	 Food	Safety	and	Food	Plant	Sanitation

	 0803	361	 การประกันคุณภาพอาหาร		 2(2-0-4)

	 	 Food	Quality	Assurance

	 0803	362	 การประเมินคุณภาพอาหารทางกายภาพ	 3(2-3-4)	

	 	 และทางประสาทสัมผัส

	 	 Physical	and	Sensory	Quality	Evaluation	of	Food	
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	 0803	370	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร	 2(2-0-4)

	 	 Food	Technological	Research	Methodology

	 0803	450	 โภชนาการเพื่อสุขภาพ		 1(1-0-2)

	 	 Nutrition	During	the	Life	Cycle

	 0803	451	 โภชนคลีนิคและการก�าหนดอาหาร	 3(2-3-4)

	 	 Clinical	Nutrition	and	Dietetic

	 0803	460	 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอาหาร	 1(1-0-2)

	 	 Food	Law	and	Regulations

	 0803	470	 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Food	Technology	and	Nutrition

	 0803	471*	ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร	 3(0-6-3)

	 	 และโภชนาการ

	 	 Special	Problems	in	Food	Technology	

	 	 and	Nutrition	

	 0803	472** การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร	 1(1-0-2)

	 	 Preparation	of	Cooperative	Education	

	 	 in	Food	Technology

	 0803	480	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 					3(2-3-4)

	 	 Food	Product	Development

หมายเหตุ * : *โปรแกรมการศึกษาที	่1	แบบปกต	ิเรยีนทกุรายวชิา	ยกเว้น

รายวิชา	0803	472		การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร

	 	 **โปรแกรมการศึกษาที่	 2	 แบบสหกิจศึกษา	 เรียนทุก

รายวิชา	ยกเว้นรายวิชา	0803	471	ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร

และโภชนาการ	

  2.2.2 วิชาเอกเลือก

  -	 แบบไม่เป็นสหกิจศึกษา	 เรียนวิชาเอกเลือกจ�านวนไม่น้อยกว่า				

10	หน่วยกิต

  -	 แบบสหกิจศึกษา	 เรียนวิชาเอกเลือกจ�านวนไม่น้อยกว่า	 4	

หน่วยกิต

	 0803	301	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Food	Technologist

	 0803	312	 การท�าความเย็นและปรับอากาศ	 2(2-0-4)

	 	 Refrigeration	and	Air	Conditioning

	 0803	324	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม	 3(2-3-4)

	 	 Dairy		Product	Technology

	 0803	325	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ	 3(2-3-4)

	 	 Bakery	Product	Technology

	 0803	326	 เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	 3(2-3-4)

	 	 Non-Alcoholic	Beverage	Technology

	 0803	327	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้	 3(2-3-4)

	 	 Fruit	and	Vegetable	Product	Technology

	 0803	328	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์	 3(2-3-4)

	 	 Meat	Science	and	Technology

	 0803	329	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง	 3(2-3-4)

	 	 Fishery	Product	Technology

	 0803	333	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก	 3(2-3-4)

	 	 Fermented	Food	Product	Technology

	 0803	344	 เทคโนโลยีธัญพืช	 3(2-3-4)

	 	 Cereal	Technology

	 0803	345	 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 3(2-3-4)

	 	 Post	Harvest	Technology

	 0803	380	 หลักการตลาดอาหาร	 2(2-0-4)

	 	 Principle	of	Food	Marketing	

	 0803	420	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ลูกกวาด	 3(2-3-4)

	 	 Confectionary	Product	Technology

	 0803	440	 สารเจือปนในอาหาร	 3(2-3-4)

	 	 Food		Additives

	 0803	452	 การให้ค�าปรึกษาและการสื่อสารด้านอาหาร	 2(2-0-4)

	 	 และโภชนาการ

	 	 Food	and	Nutritional	Counseling

	 	 and	Communication

	 0803	453	 ระบบการให้บริการและการจัดการด้านอาหาร	 3(2-3-4)

	 	 Food	Catering	Service	System	

	 	 and	Management

	 0803	454	 โภชนาการชุมชน	 2(1-2-3)

	 	 Community	Nutrition

	 0803	461	 การจัดหาน�้าและการก�าจัดน�้าเสีย	 2(2-0-4)

	 	 ในอุตสาหกรรม

	 	 Industrial	Water	Supply	and	Waste	

	 	 Water	Treatment

	 0803	481	 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร		 2(2-0-4)

	 	 Agro-industrial	Business	Management

	 0803	482		 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	 3(2-3-4)

	 	 Packaging	Technology

  2.2.3  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

	 0803	400*	การฝึกงาน	 1(200	ชม.)

	 	 Field	Training

	 0199	499**	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)	

	 	 Co-operative	Education

หมายเหตุ : 	 *	โปรแกรมปกต	ิเรียนวิชา	0803	400	การฝึกงาน

	 	 **	โปรแกรมสหกิจศกึษา	เรยีนวิชา	0199	499	สหกจิศกึษา
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

โปรแกรมปกติ และ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา จ�านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิถีสังคม 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

0201	104 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General	Mathematics	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิถีสังคม 2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

0201	105 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี
Mathematics	for	Technology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา	1
Biology	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1
Biology	Laboratory	1

1(0-3-0)	 1(0-3-0)	

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics

3(3-0-6)	 3(3-0-6)	

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	
General	Physics	Laboratory

1(0-2-1) 1(0-2-1)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19
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ปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx

วิชาศึกษาทั่วไป		กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
วิชาศึกษาทั่วไป		กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิชาศึกษาทั่วไป		กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

2	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต

2	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต

xxxx xxx เลือกวิชาศึกษาทั่วไป
-	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
-	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
-	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
-	กลุ่มวิถีสังคม

4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

0202	221 เคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0203	231 จุลชีววิทยา
Microbiology

3(2-3-4) 3(2-3-4)

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0803	200 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
Introduction	to	food	Technology

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19

ปีที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป	
General	Statistical	Methods	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	231 เคมีฟิสิกัลเบื้องต้น
Introductory	Physical	Chemistry

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	241 ชีวเคมี	
Biochemistry	

4(4-0-8) 4(4-0-8)

0202	296 ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0803	230 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food		Microbiology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0803	231 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food		Microbiology	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0803	210 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Principles	of	Food	Industrial	Plant	Design

2(1-2-3) 2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

2	หน่วยกิต 2	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18
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ปีที่ 3   ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

0202	350 เคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	395 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0803	310 วิศวกรรมอาหาร	1	

Food	Engineering	1	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0803	320 การแปรรูปอาหาร	1

Food	Processing	1

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0803	321 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร	1

Food	Processing	Laboratory	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0803	340 เคมีอาหาร

Food		Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0803	341 ปฏิบัติการเคมีอาหาร

Food	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0803	350 หลักมูลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Fundamental	of	Anatomy	and	Physiology

1(1-0-2) 1(1-0-2)

0803	360 ความปลอดภัยอาหารและการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	

Food	Safety	and	Food	Plant	Sanitation

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17

ปีที่ 3   ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

0803	311 วิศวกรรมอาหาร	2	

Food	Engineering	2	

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0803	322 การแปรรูปอาหาร	2

Food	Processing	2

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0803	323 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร	2

Food	Processing	Laboratory	2

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0803	342 หลักการวิเคราะห์อาหาร

Principles	of	Food	Analysis

3(2-3-4) 3(2-3-4)

0803	351 หลักโภชนาศาสตร์และการประเมินภาวะโภชนาการ

Principle	of	Nutrition	and	Nutrition	Assessment

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0803	361 การประกันคุณภาพอาหาร

Food	Quality	Assurance

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0803	362 การประเมินคุณภาพอาหารทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส

Physical	and	Sensory	Quality	Evaluation	of	Food

3(2-3-4) 3(2-3-4)

0803	370 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร

Food	Technological	Research	Methodology

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17
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ปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

0803	400 ฝึกงาน*

Field	Training

1(200	ชม.) -

0803	472 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร**	

Preparation	of	Co-operative	Education	in	Food	Technology

- 1(1-0-2)

0803	450 โภชนาการเพื่อสุขภาพ	

Nutrition	During	the	Life	Cycle

1(1-0-2) 1(1-0-2)

0803	451 โภชนคลีนิคและการก�าหนดอาหาร

Clinical	Nutrition	and	Dietetic

3(2-3-4) 3(2-3-4)

0803	460	 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอาหาร

Food	Law	and	Regulations

1(1-0-2) 1(1-0-2)

0803	470 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	

Seminar	in	Food	Technology	and	Nutrition	

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0803	480 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Food	Product	Development

3(2-3-4) 3(2-3-4)

0803	xxx วิชาเอกเลือก

Major	Electives

3	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี	

Free	Electives

4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 18

หมายเหตุ:	*	ผลการประเมินเป็น	S/U

ปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

จ�านวนหน่วยกิต จ�านวนหน่วยกิต

0803	471 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	

Special	Problems	in	Food	Technology	and	Nutrition

3(0-6-3) -

0803	xxx วิชาเอกเลือก

Major	Electives

7	หน่วยกิต -

0199	499 สหกิจศึกษา*

Co-operative		Education

9	(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 9

หมายเหตุ: *	ผลการประเมินเป็น	S/U
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  100 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  39 หน่วยกิต

 0201 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป                      3(3-0-6)      

  General Mathematics  

	 	 เซต	ตรรกศาสตร์	จ�านวนจริง		อัตราส่วน	ร้อยละ	การวัด	

ระบบสมการและเมทริกซ์	 ฟังก์ชันพีชคณิต	 ฟังก์ชันอดิศัย	 	 ลิมิตและ

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์

	 	 Set,	 logic,	 real	 number,	 ratio,	 percentage, 

measurement,	 system	 of	 equations	 	 and	metrics	 algebraic 

functions,	 transcendental	 functions,	 limits	 and	derivatives	 of	

one	variable	functions	and	applications

 0201 105 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)

  Mathematics for Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป

Prerequisite :  0201 104 General Mathematics

	 	 การหาปริพันธ์	ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร	ล�าดับและอนุกรม	

อนุพันธ์ย่อย	การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์

	 	 Integration	 of	 one	 variable	 functions,	 sequence	

and	 series,	 partial	 derivative,	 integration	 of	multi-variable	 

functions	and	applications

 0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป 3(3-0-6)

  General Statistical Methods 

	 	 แนวคดิพืน้ฐานของสถติ	ิสถติพิรรณา	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู	

การแจกแจงความน่าจะเป็น	 การสุ ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและ 

การทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอสิระ

โดยการทดสอบไคสแคว์	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ  ์

แบบอย่างง่าย	การน�าสถิติไปใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 	 Basic	 concepts	 of	 statistics,	 descriptive	 

statistics,	 data	 collection,	 probability,	 sampling	distribution,	

estimation	 and	 hypothesis	 testing,	 analysis	 of	 variance,	 

chi-square,	regression	and	correlation	analysis,	applications	in	

research	by	using	statistical	packages

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry 

	 	 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ 

สารสมัพนัธ์	เทอร์โมไดนามิกส์		จลนศาสตร์เคม	ี	สมดลุเคม	ี	สมดลุกรด-เบส 

สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมีเบื้องต้น

	 	 Atomic	 structure,	 periodic	 table,	 chemical	 

bonding,	 stiochiometry	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	matters	and	state	of	matters,	 

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	 

biochemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป หรอือาจเรยีน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or  

Co-requisite         

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0202	 100 

เคมีทั่วไป

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	100	

General	Chemistry

 0202 221 เคมีอินทรีย์   3(3-0-6)

  Organic Chemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

	 	 โครงสร้างและปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่าง	ๆ	 เช่น	 อัลเคน	อัลคีน	อัลคายน์	 ไดอีน	 เบนซีล	อารีน	อัลคิลเฮไลด์	 

อัลกอฮอล์และฟีนอล	 อีเธอร์และเอพอกไซด์	 อัลดีไฮล์และคีโตน 

กรดอินทรีย์		รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 	 Structure,	 reaction	 and	 stereochemistry	 of	 

organic	compounds	such	e.g.,	alkane,		alkane,	diene,	benzene,	

aryl,	 alkyl	 halide,	 alcohol,	 phenol,	 phenol,	 ether,	 epoxide,	 

aldehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives

 0202 231 เคมีฟิสิกัลเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introductory Physical Chemistry 

	 	 ศึกษาเกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส  ์

เทอร์โมไดนามิกส์ของแก๊ส	 และสารละลาย	 หลักจลหพลศาสตร  ์

จลหพลศาสตร์เคมี	และเคมีไฟฟ้า

	 	 The	study	of	basic	principles	in	thermodynamics	

of	 gas	 and	 solution,	 kinetic	 principle,	 chemical	 kinetic	 and	

electrochemistry
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 0202 241 ชีวเคมี  4(4-0-8)

  Biochemistry  

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

	 	 ความหมายของชีวเคมี	 โครงสร้าง	 สมบัติ	 และหน้าที่ 

ของชีวโมเลกุลต่าง	ๆ	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	ลิปิด	กรดนิวคลีอิก	 เอนไซม์	

วิตามิน	และฮอร์โมน	การแปรรูปและการสังเคราะห์	ชีวโมเลกุลในร่างกาย	

ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี้	 	 การถ่ายทอด	

พลังงานในสิ่งมีชีวิต		การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ

	 	 An	 introductory	 course	 to	 biochemistry	 :	 

Structures,	 properties	 and	 functions	 of	 biomolecules	 i.e.	 

carbohydrates,	 lipids,	proteins,	nucleic	acid,	enzyme,	vitamin	

and	hormones.	Metabolism	of	biomolecules.		Interrelation	and	

control	of	the	metabolic	processes.		Bioenergetics.	Application	

of	biochemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์       1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	121	

Organic	Chemistry

 0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)

  Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry or 

Co-requisite 

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0202	 241	 

Biochemistry

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	241	

Biochemistry

 0202 350 เคมีวิเคราะห ์ 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์ 

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

	 	 การเกบ็ตวัอย่างในการวเิคราะห์	การค�านวณข้อมลูทางสถติ	ิ

ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห	์	การวิเคราะห์ปริมาณสารโดย

การชัง่น�า้หนกัของสารโดยปฏกิริยิาการตกตะกอน	การวเิคราะห์หาปรมิาณ

สารโดยการวัดปริมาตรของสารด้วยปฏิกิริยาสะเทิน	ปฏิกิริยาตกตะกอน	

ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน	ปฏิกิริยารีดอกซ์	และการหาปริมาณสารด้วย

เครื่องมือบางชนิด

	 	 The	management	and	organization	of	samples	in	

chemical	analysis,	statistical	calculation	of	data,	accuracy	and	

precision	 in	 chemical	 analysis,	 quantitative	 analysis	 by	 

weighing	 the	precipitants	 in	 reaction,	 volumetric	 analysis	 of	

acid-base	titration	and/or	neutralization,	precipitation	reaction,	

redox	 reaction,	 complex	 reaction,	 quantitative	 analysis	 of	 

substances	by	some	instruments

 0202 395 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0)

  Analytical Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 350 เคมีวิเคราะห์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 350 Analytical Chemistry 

or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	0202	350	เคมี

วิเคราะห	์

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	350	

Analytical	Chemistry

 0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1 

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต	

การแบ่งเซลและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์	 กระบวนการในการด�ารงชีวิตของ 

สิ่งมีชีวิต	 การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

การสบืพนัธุแ์ละการเจรญิของสิง่มชีวีติ	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบันเิวศวทิยา

และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 Structure	 and	 function	 of	 prokaryotic	 and	 

eukaryotic	 cells.	Cell	 division	 and	 chemical	 reaction	 in	 cell;	

physiological	processes;	regulation	of	body	fluids;	homeostasis;	

hormonal	 and	neural	 control	 of	 biological	 functions.	 Physical	

basis	 of	 heredity;	 cytoplasmic	 inheritance	 and	 transmission	

genetics	in	plants,	animals	and	man.	Reproduction;	evolution	

and	 classification	 of	 living	 things;	 fundamental	 aspects	 of	 

ecology	and	environmental	science
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 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)

  Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 

  หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0203 110 Biology 

  or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0203	 100		

ชีววิทยาทั่วไป

	 	 Laboratory	experiments	 to	accompany	0203	100	

General	Biology

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)

  Microbiology 

	 	 การจ�าแนกสัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

พันธุกรรม	 ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 การเกิดโรค 

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 โปรโตซัว	 สาหร่าย	 และ 

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 	 The	discrimination	 of	morphological	 structures,	

growth	and	genetic	characteristics,	 the	 relationship	between	

man	and	environments,	birth	and	control	of	bacteria,	viruses,	

protozoa,	algae	and	immunological	status	of	the	body

 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป    3(3-0-6)

  General Physics 

	 	 การเคลื่อนที	่อุณหพลศาสตร์	ของไหล	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	

คลื่น	แสงและทัศนศาสตร	์ เสียง	สมบัติของสาร	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	ฟิสิกส์ 

ยุคใหม่

	 	 Motion,	 thermodynamics,	 fluid,	 electricity	 and	

magnetism,	waves,	light	and	optics,	sound,	properties	of	matter,	

nuclear	physics,	modern	physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป   1(0-2-1)

  General Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0204 100 General Physics or  

Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0204	 100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	 associated	with	 0204	 100	General	

Physics

 2.2 วิชาเอก     50   หน่วยกิต

 -  วิชาเอกบังคับ 	โปรแกรมปกต	ิ50	หน่วยกิต		โปรแกรมสหกิจศึกษา	

48	หน่วยกิต

 0803 200 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to Food Technology  

	 	 ความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

ส่วนประกอบของอาหาร	กรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร	ผลติภณัฑ์อาหารต่างๆ	

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	

	 	 The	importance	of	food	science	and	technology,	

food	 ingredients,	 food	processing,	 food	products,	 food	plant	

sanitation,	and	food	product	development

 0803 230 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6)

  Food Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology

	 	 ลักษณะทางสรีรวิทยาและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ 

กับอาหาร	 ผลของการแปรรูปอาหารต่อจุลินทรีย์ในอาหาร	 หลักการ 

ถนอมอาหาร	 การเสื่อมเสียของอาหารประเภทต่างๆ	 โดยจุลินทรีย  ์

โรคที่เกิดจากอาหารเบื้องต้น

	 	 The	physiology	and	interactions	of	microorganisms	

in	foods.	The	effect	of	food	processing	on	the	microflora	of	foods,	

principle	of	food	preservation,	spoilage	of	various	kinds	of	foods	

by	microbe,	introduction	in	food-borne	disease	

 0803 231 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-3-0)

  Food Microbiology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา, 0803 230 

จุลชีววิทยาทางอาหาร หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0203 231 Microbiology, 0803 

230 Food Microbiology or  

Co-requisite

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	 0803	 230 

จุลชีววิทยาทางอาหาร

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0803	230	

Food	Microbiology

 0803 210 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร    2(1-2-3)

  Principles of Food Industrial Plant Design

	 	 ประเภทของโรงงานอาหาร	การขออนญุาตต้ังโรงงานอาหาร	

การขออนญุาตผลติอาหารเพือ่การค้า	กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจอาหาร	การวางผังโรงงานตามกรรมวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร		ความรู้

พื้นฐานในการออกแบบโรงงาน	หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
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	 	 Food	processing	plant	classification,	permission	

for	food	processing	plant	setup,	permission	for	commercial	food	

production.	Law	and	regulation,	plant	layout	according	to	Good	

Manufacturing	Practices	 (GMP).	Principle	of	processing	plant	

design	and	drawings

 0803 310 วิศวกรรมอาหาร 1   3(2-2-5)

  Food Engineering 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป, 0204 190 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

Prerequisite : 0204 100 General Physics, 0204 

190 General Physics Labora-

tory

	 	 มิติและหน่วยทางวิศวกรรม	สมดุลมวลสารและพลังงาน		

กลไกการไหลของของไหล	การถ่ายโอนความร้อน	การค�านวณเวลาฆ่าเชื้อ

ด้วยความร้อน	และอุณหพลศาสตร์	

	 	 Engineering	 dimension	 and	 unit,	 mass	 and	 

energy	balance,	principles	of	fluid	flow,	heat	transfer,	thermal	

process	calculation,	and	thermodynamics

 0803 311 วิศวกรรมอาหาร 2 2(1-2-3)

  Food Engineering 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 310 วิศวกรรมอาหาร 1

Prerequisite : 0803 310 Food Engineering 1 

	 	 สมดุลของเฟสในอาหาร	 หลักการแลกเปลี่ยนมวลสาร	 

การท�าความเย็น	การระเหย	การท�าแห้ง	การกลั่น	การสกัด	การกรองและ

การลดขนาดอาหาร

	 	 Phase	 equilibrium	 in	 foods,	 mass	 transfer,	 

refrigeration,	evaporation,	dehydration,	distillation,	extraction,	

filtration	and	size	reduction

 0803 320 การแปรรูปอาหาร 1 2(2-0-4)

  Food Processing 1 

	 	 คณุภาพวตัถดุบิอาหาร	และผลกระทบต่อปฏบิตักิารแปรรปู

อาหาร	 หลักและเทคนิคในการแปรรูปอาหาร	 ได้แก่	 กระบวนการให ้

ความร้อน	การแช่เยือกแข็ง	กระบวนการปลอดเชื้อ	และบรรจุภัณฑ์อาหาร	

	 	 Qualities	 of	 raw	 food	materials	 and	 impacts	 on	

food	processing	operation,	 principles	 and	 techniques	 of	 food	

processing	such	as	thermal	processing,	freezing,	dehydration,	

and	food	packaging

 0803 321 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-0)

  Food Processing Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 320 การแปรรปูอาหาร 1 หรอื

อาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0803 320 Food Processing 1 

or Co-requisite

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	 0803	 320 

การแปรรูปอาหาร	1

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0803	320	

Food	Processing	1	

 0803 322 การแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4)

  Food Processing 2 

	 	 หลกัการถนอมอาหารด้วยกระบวนทางชวีภาพ	การท�าแห้ง	

การท�าให้เข้มข้น	การหมัก	การแปรรูปอาหารด้วยวิธีการอื่นๆ		การประเมิน

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร	 การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมในการผลติอาหาร	ผลกระทบของเทคโนโลยีการแปรรปูอาหาร

กับคุณค่าทางโภชนาการ

	 	 Principles	of	food	preservation	by	bioprocessing,	

dehydration,	 concentration,	 fermentation	 and	 other	 food 

processing	methods.	Food	shelf-life	evaluation,	environmentally 

friendly	food	processing.	Effects	of	food	processing	technology	

on	nutritional	quality

 0803 323 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-0)

  Food Processing Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 322 การแปรรปูอาหาร 2 หรอื

อาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0803 322 Food Processing 2 

or Co-requisite

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	 0803	 322	 

การแปรรูปอาหาร	2

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0803	322	

Food	Processing	2	

 0803 340 เคมีอาหาร 3(3-0-6)

  Food Chemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี 

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry 

	 	 โครงสร ้างสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน ้า ท่ีของ 

องค์ประกอบอาหาร	เช่น	น�้า	โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	วิตามิน	เกลือแร	่

สารให้สี	 และสารท่ีส�าคัญอื่นๆ	 เป็นต้น	 เคมีของการเปลี่ยนแปลงองค์

ประกอบอาหาร	ในระหว่างกระบวนการแปรรูปอาหาร	การเก็บรักษา	และ

การน�าไปใช้ประโยชน์	สารเจือปนในอาหาร	และอันตรายทางเคม	ี
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	 	 Structure,	chemical	and	 functional	properties	of	

food	components	including	water,	protein,	carbohydrates,	lipids,	

vitamins,	minerals,	pigments	and	others.	Chemistry	of	changes	

in	food	components	occurring	during	processing,	storage,	and	

utilization.	Food	additives	and	chemical	toxicology		

 0803 341 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0)

  Food  Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี

Prerequisite : 0202 241  Biochemistry

	 	 หลกัการ	วธิกีาร	และเทคนิค	ในการวิเคราะห์อาหาร	ปฏบิตัิ

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหารทั้งชนิดและ

ปริมาณ

	 	 Principles,	 methods	 and	 techniques	 in	 food 

analysis.	 Laboratory	 in	 qualitative	 and	 quantitative	 of	 food	

chemical	compositions	and	physical	properties	analysis

 0803 342 หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-4)

  Principles of Food Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 350 เคมีวิเคราะห์

Prerequisite : 0202 350 Analytical Chemistry

	 	 หลกัการวเิคราะห์อาหารเชงิคณุภาพและปรมิาณทีใ่ช้วธิทีาง

เคมีตามองค์กรมาตรฐานสากลและวิธีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ	ปฏิบัติการที่

สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	

	 	 Principles	of	qualitative	and	quantitative	analyses	

of	 foods	using	chemical	 standard	methods	and	 instrumental	

methods.	Laboratory	experiments	related	to	the	lecture	topics

 0803 350 หลักมูลกายวิภาคและสรีรวิทยา 1(1-0-2)

  Fundamental of Anatomy and Physiology

	 	 ศกึษาเกีย่วกบัร่างกายมนษุย์	โครงสร้าง	รปูร่างต�าแหน่งท่ีต้ัง	

ส่วนประกอบ	และหน้าที่ของเซลล์	 เนื้อเยื่อ	 อวัยวะและระบบต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย	 เพื่อเป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ	 เช่น	 โภชนศาสตร์

อาหารเฉพาะโรค		รวมทัง้น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้สมัพนัธ์กบัการก�าหนด

อาหารและการประเมินภาวะโภชนาการ

	 	 Studies	of	the	entire	structure	of	a	human	organism,	

its	shape,	composition	as	well	as	functions	of	cells,	tissues,	organs	

and	the	body	system.	Its	server	as	the	basic	for	other	advance	

topics	 such	 as	 nutrition	 education,	 dietetics	 and	 nutrition	 

assessment

 0803 351 หลักโภชนาศาสตร์และการประเมิน 2(2-0-4)

  ภาวะโภชนาการ 

  Principle of Nutrition and Nutrition 

  Assessment

	 	 ความหมายและความส�าคัญของอาหารและสารอาหาร 

การใช้ประโยชน์จากสารอาหารของร่างกาย	 ระบบการย่อยและการดูดซึม

สารอาหาร	 สารอาหารชนิดต่างๆ	 ท่ีให้ประโยชน์	 โรคที่เกิดจากการขาด 

สารอาหาร	หลกัวิธีการประเมนิภาวะโภชนาการท้ังในระดบัโลก	ชมุชน	และ

ระดับบุคคล

	 	 The	meaning	 and	 importance	 of	 Foods	 and	 

nutrients,	nutrient	utilization	in	humans,	digestion	system	and	

metabolism,	nutrient	benefits	on	human	health,	disease	 from	

lack	of	nutrients,	principle	of	global,	community	and	individual	

nutritional	assessment

 0803 360 ความปลอดภัยอาหารและการสุขาภิบาล 2(2-0-4)

  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

  Food Safety and Food Plant Sanitation 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 230 จุลชีววิทยาทางอาหาร

Prerequisite : 0803 230 Food Microbiology

	 	 หลักสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	 	 สุขอนามัย 

ส่วนบุคคล	การควบคุมคุณภาพน�้าใช้	 การบ�าบัดน�้าเสีย	 และก�าจัดขยะ 

การควบคุมพาหะน�าโรค	 	 จุลินทรีย ์ที่ เกี่ยวข ้องกับการสุขาภิบาล 

โรงงานอาหาร	 หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร	 ระบบวิเคราะห์

อันตราย	และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

	 	 Principles	 of	 food	 plant	 sanitation,	 personal	 

hygiene,	 control	 of	water	 quality,	waste	 and	waste	water	 

treatment,	pest	control,	microorganisms	significant	to	sanitation	

of	 food	 plant.	Good	manufacturing	 practice	 (GMP),	Hazard	

Analysis	and	Critical	Control	Point	(HACCP)

 0803 361 การประกันคุณภาพอาหาร 2(2-0-4)

  Food Quality Assurance 

	 	 คณุภาพ	หลกัการควบคมุคณุภาพและการประกนัคณุภาพ	

การควบคมุคณุภาพด้วยวธิทีางสถติ	ิแผนการชกัตวัอย่าง	และระบบประกนั

คุณภาพต่างๆ	

	 	 Quality,	principles	of	quality	control	and	quality	

assurance.	Statistical	quality	control,	sampling	plan	and	quality	

assurance	systems
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 0803 362 การประเมินคุณภาพอาหารทางกายภาพ 3(2-3-4)

  และทางประสาทสัมผัส

  Physical and Sensory Quality Evaluation 

  of Food 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

Prerequisite : 0201 201 General Statistical 

Methods

	 	 หลกัการประเมินคุณภาพอาหารทางกายภาพและประสาท

สัมผัส	เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพทางกายภาพของอาหาร	วิธีการที่ใช้ในการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร

	 	 Fundamentals	 of	 physical	 and	 sensory	 quality	

evaluation,	equipment	for	physical	quality	evaluation,	methods	

applied	for	evaluation	sensory	quality	of	foods

 0803 370 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลย ี 2(2-0-4)

  การอาหาร

  Food Technological Research Methodology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

Prerequisite : 0201 201 General Statistical 

Methods

	 	 หลกัการของการออกแบบการทดลองเพือ่ใช้ในการวจัิยทาง

เทคโนโลยกีารอาหาร	การเขยีนโครงการ	การจดัการข้อมูล	และการวเิคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ	

	 	 Principles	 of	 experimental	 designs	 in	 food	 

technology,	 project	writing,	 data	 handling	 and	 statistical	 

analysis

 0803 450 โภชนาการเพื่อสุขภาพ  1(1-0-2)

  Nutrition During the Life Cycle

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 351 หลักโภชนาศาสตร์และ

การประเมินภาวะโภชนาการ

Prerequisite : 0803 351 Principle of Nutrition 

and Nutrition Assessment 

	 	 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับร่างกายมนุษย์ในช่วงวยัต่างๆ	

ความต้องการสารอาหาร	 การจัดอาหารที่เหมาะสมกับวัยส�าหรับคนปกติ	

โภชนาการส�าหรบัจดุมุง่หมายพเิศษ	เช่น	อาหาร	ส�าหรบัเวชศาสตร์การกฬีา	

อายุรวัฒน์

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 human	 life	 cycle,	 

nutrients	 requirements.	Appropriated	 diet	 plan	 for	 human.	

Nutrition	of	special	purposes	such	as	food	for	sport	medicine,	

anti-aging	medicine

 0803 451 โภชนคลีนิคและการก�าหนดอาหาร 3(2-3-4)

  Clinical Nutrition and Dietetic

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 351 หลักโภชนาศาสตร์และ

การประเมินภาวะโภชนาการ

Prerequisite : 0803 351 Principle of Nutrition 

and Nutrition Assessment

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับพยาธิสภาพของโรค	 

หลักโภชนบ�าบัดส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 เช่น	หัวใจ

และหลอดเลอืด	โรคไขมนัในเลอืดสงู	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสงู	โรค

ตับ	โรคไต	และโรคเก๊าต์	โภชนาการส�าหรบัผูป่้วยหลงัผ่าตัด	การให้อาหารทาง

หลอดเลอืดด�าและสายให้อาหาร	การฝึกปฏบิตักิารก�าหนดอาหารส�าหรบัผูป่้วย

	 	 Relationship	between	nutrition	and	pathology	of	

the	disease,	 principles	 of	 nutrition	 therapy	 for	 patients	with	

specific	 diseases	 and	 non-communicable	 diseases	 such	 as	

cardiovascular,	 hypercholesterolemia,	 diabetes,	 hypertension,	

liver	disease,	 kidney	disease,	 and	gout.	Diet	plan	 for	 surgery	

patients,	parenteral	nutrition.	Laboratory	in	dietetic	for	patients

 

 0803 460 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอาหาร 1(1-0-2)

  Food Law and Regulations 

	 	 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอาหาร	ทั้งในประเทศ	

และนานาชาติ

	 	 Food	laws	and	regulations	both	in	the	country	and	

international	countries

 0803 470 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 1(0-2-1)

  Seminar in Food Technology and Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 320 การแปรรูปอาหาร 1, 

  0803 230 จุลชีววิทยาอาหาร, 

  0803 340 เคมีอาหาร, 

  0803 370 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง

ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

Prerequisite : 0803 320 Food Processing 1,

  0803 230 Food Microbiology,

  0803 340 Food Chemistry,

  0803 370 Food Technological 

Research Methodology

	 	 การศึกษาค้นคว้างานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร/

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/	 โภชนาการ	 การน�าเสนอและเขียนรายงานการ

ศึกษาค้นคว้า

	 	 A	 study	 of	 research	work	 in	 the	 field	 of	 food	 

technology/food	product	development/nutrition,	oral	presentation 

and	report	writing
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 0803 471 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-6-3)

  และโภชนาการ

  Special Problems in Food Technology 

  and Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 320 การแปรรูปอาหาร 1,

  0803 230 จุลชีววิทยาอาหาร, 

  0803 340 เคมีอาหาร, 

  0803 370 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง

ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

Prerequisite : 0803 320 Food Processing 1,

  0803 230 Food Microbiology, 

  0803 340 Food Chemistry,

  0803 370 Food Technological 

Research Methodology

	 	 การท�าวิจัยตามหัวข้อที่เลือกเพื่อจะศึกษาในด้านเทคโนโลยี

การอาหารหรอืโภชนาการ	การรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมลู	และการแปร

ผลการวิจัย	การสรุปผลการวิจัย	การจัดท�ารูปเล่มรายงาน	พร้อมการน�าเสนอ

	 	 Conducting	the	experiments	on	topic	selected	from	

special	problems	in	food	technology	or	nutrition,	data	collection,	

data	 analysis	 and	 interpretation,	making	 conclusion,	 report	

writing	and	presentation	

 0803 472 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี 1(1-0-2)

  การอาหาร

                 Preparation of Co-operative Education 

  in Food Technology

	 	 การเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการ	

การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม	การเขียนจดหมายสมัครงาน	

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน	การพัฒนาบุคลิกภาพ	มารยาทสังคม	จริยธรรม

วชิาชพี	ทกัษะพืน้ฐานส�าหรับผูป้ฏบิตังิาน	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์

ข้อมูล	 อธิบายและสรุปผลการศึกษา	 วัฒนธรรมองค์กร	 อาชีวอนามัย	

มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับแรงงานและสถานประกอบการ

	 	 Student	preparation	on	both	 theoretical	 skill	 for	

working	in	the	private	sector;	contact	and	selection	of	suitable	

workplace,	 resume	writing	 and	 job	 interview	 techniques,	 

personality	 development	 and	 good	 social	manner	 training,	

professional	 ethics,	 basic	 competency	 for	 organization,	 data	

collection	 and	 analysis,	 interpretation,	 discussion,	 and	 

summary,	 report	writing	 and	 presentation,	 psychology	 and	 

organization	 culture,	 quality	 control	 and	 standardization	 of	

production,	 sanitary	 and	 standard	 for	 work	 safety	 in	 the	 

workplace,	 low	 involved	 in	 labor	 rights	 and	 workplace	 

regulation

 0803 480 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)

  Food Product Development 

	 	 ความส�าคัญและบทบาทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์	

กระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์	โครงการการพฒันาผลติภณัฑ์	การสร้างและ

คดัเลอืกแนวคดิผลติภณัฑ์ใหม่	การออกแบบและระบุข้อก�าหนดผลติภณัฑ์	

การสร้างสูตรผลิตภัณฑ์	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 หลักในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ		นวัตกรรมและการน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

	 	 Importance	 and	 role	 of	 product	 development,	

product	development	process,	generation	and	screening	of	new	

product	idea,	development	of	product	concept,	product	design	

specifications,	 product	 formulation,	 product	 development	 

project,	principle	of	product	prototype	development,	innovations	

and	product	commercialization

 - วิชาเอกเลือก ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้	 โดยโปรแกรมปกติ	 

เรียนอย่างน้อย	10	หน่วยกิต		และโปรแกรมสหกิจศึกษา	เรียนอย่างน้อย	

4	หน่วยกิต

 0803 301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4)

  English for Food Technologist 

	 	 ค�าศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

หลักการใช้ภาษาอังกฤษและการน�าเสนอผลงานเฉพาะทางเทคโนโลยีการ

อาหาร

	 	 Technical	terms	in	food	science	and	technology,	

principles	of	English	using	and	presentation	for	food	technologist

 0803 315 การท�าความเย็นและปรับอากาศ 2(2-0-4)

  Refrigeration and Air Conditioning 

	 	 ประวตักิารท�าความเยน็		หลกัการของการท�าความเยน็		สาร

ท�าความเย็น		ระบบท�าความเย็น		ฉนวนกันความร้อน	และการประยุกต์ใช	้

หลักการการออกแบบเบ้ืองต้นส�าหรับระบบท�าความเย็น	 เครื่องแช่เยือก

แข็ง	การประยุกต์การท�าความเย็นทางอุตสาหกรรม

	 	 Refrigeration	 history,	 theory	 of	 refrigeration,	 

refrigerants,	 refrigeration	system.	 Insulations	and	application.	

Principle	of	refrigeration	design,	freezing,	and	theirs	applications

 0803 324 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)

  Dairy Product Technology 

	 	 องค์ประกอบ	คณุสมบตัทิางเคม	ีกายภาพ	จลุชวีวทิยาและ

คุณค่าทางโภชนาการของนมและผลิตภัณฑ์นม	 กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง	ๆ	

	 	 Composi t ions 	 and	 chemica l , 	 phys ica l ,	 

microbiological	 and	 nutritional	 qualities	 in	milk	 and	milk	 

products,	various	milk	and	milk	product	processing
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 0803 325 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-4)

  Bakery Product Technology 

	 	 องค์ประกอบและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

ขนมอบ	กรรมวธิกีารผลติขนมอบชนิดต่างๆ	การตรวจสอบและการควบคมุ

คณุภาพ	สาเหตขุองการเส่ือมเสยีและการเกบ็รกัษาของผลติภณัฑ์	ขนมอบ	

ผลของการแปรรูปต่อคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์

	 	 Compositions	and	properties	 of	 bakery	product	

materials,	 process	 of	 various	 bakery	 products,	 quality	 

measurement	and	quality	control	of	bakery	products,	causes	of	

deterioration	 and	 storage	 of	 bakery	products.	 Effects	 of	 food	

processing	on	product	nutritional	quality

 0803 326 เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3(2-3-4)

  Non-Alcoholic Beverage Technology 

	 	 ส่วนประกอบและชนิดของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ประเภทต่าง	ๆ	วิธีการผลิตเครื่องดื่มชนิดอัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ	เครื่องดื่ม

ผง		เครื่องดื่มจากชา	กาแฟ	โกโก้และอื่นๆ

	 	 Compositions	and	non-alcoholic	beverage	types,	

manufacture	 of	 gas-compressed	 and	 carbonated	 beverages,	

powdered	beverage,	tea,	coffee,	cocoa	and	others

 0803 327 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 3(2-3-4)

  Fruit and Vegetable Product Technology 

	 	 ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาที่มีต่อคุณภาพในระหว่างเก็บ

รกัษา		และผลกระทบจากกระบวนการแปรรปู	กรรมวธิกีารแปรรูปผักและ

ผลไม้ชนิดต่าง	ๆ	และการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากการแปรรูป

	 	 Relation	of	physiology	to	storage	life	quality	and	their	

effects	on	food	processing,	various	fruit	and	vegetable	processing,	

utilization	of	waste	from	fruit	and	vegetable	processes

 0803 328 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์  3(2-3-4)

  Meat Science and Technology 

	 	 วทิยาศาสตร์เนือ้สตัว์และสตัว์ปีกเบือ้งต้น	เทคโนโลยีเกีย่ว

กับการฆ่าและช�าแหละสัตว์	 โครงสร้างของกล้ามเนื้อสัตว์	 ปัจจัยที่แสดง

คุณภาพเนื้อสัตว์	การแปรรูปเนื้อสัตว์

	 	 An	 introduction	 to	meat	 and	 poultry	 science,	

technological	 and	manipulative	 skills	 in	 slaughtering	 and	 

processing,	muscle	structure	and	function	as	indicators	of	meat	

quality	and	meat	processing

 0803 329 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4)

  Fishery Product Technology 

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาของปลาทะเลและปลาน�้า

จืดที่มีต่อคุณภาพและการเสื่อมเสีย	ผลกระทบจากกระบวนการแปรรูป

อาหาร		กรรมวิธีการแปรรูปเนื้อปลา	การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง

	 	 Relation	 of	 physiology	 of	marine	 fish	 and	 fresh	

water	fish	to	quality	and	deterioration,	the	effect	of	food	processing,	

methods	of	fish	meat	processing	and	utilization	of	processing	

waste

 0803 333 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(2-3-4)

  Fermented Food Product Technology 

	 	 จุลชีววิทยากับเทคนิคการหมักผลิตภัณฑ์นม	 ผัก	 เนื้อ	

ธัญพืชและผลไม้	การหมักเพื่อผลิต	วัตถุเจือปนและสารอาหาร

	 	 Microbiological	 and	 technical	 aspects	 of	milk,	

vegetable,	meat,	grain,	and	fruit	fermentation,	fermentation	for	

food	additive	and	nutrient	production	

 0803 344 เทคโนโลยีธัญพืช 3(2-3-4)

  Cereal Technology

	 	 องค์ประกอบทางเคมี	 คุณสมบัติทางเคมี	 คุณค่าทาง

โภชนาการของธัญพืช		การผลิตแป้งและการแปรรูปอาหารจากธัญพืช	

	 	 Chemical	composition	and	properties,	nutritional	

qualities	of	cereals,	manufacture	of	flour	and	cereal	products

 0803 345 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4)

  Post Harvest Technology 

	 	 คุณภาพของผลิตผลเกษตร	ไข่	นม	เนื้อสัตว์	สัตว์ปีกและ

อาหารทะเล	การสญูเสยีหลงัการเกบ็เกีย่ว	การจดัการและเกบ็รกัษาผลติผล

เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว	การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ	การเสื่อมเสียและ

การป้องกันผลิตผลสด	การบรรจุและการขนส่ง

	 	 Quality	of	agricultural	products;	eggs,	dairy,	meat,	

poultry	and	seafood,		their	post	harvest	loss,	post	harvest	handling	

and	storage,	changes	of	the	quality,	deterioration	and	preserva-

tion	of	fresh	products,	packing	and	transportation

 0803 380 หลักการตลาดอาหาร  2(2-0-4)

  Principle of Food Marketing   

	 	 หลักของการตลาดทั่วไป	 และส่วนประสมทางการตลาด	

การวางแผนการตลาด	 กลยุทธ์ทางการตลาดและการประยุกต์ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์อาหาร	 แนวโน้มในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค	 การศึกษา 

ผู้บริโภคทางด้านอาหาร
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	 	 Principles	of	marketing	and	marketing	mix,	market	

planning	 and	market	 strategies	 applied	 to	 food	 products.	 

Consumer	trends	in	food	consumption	and	food	consumer	study

 0803 420 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ลูกกวาด 3(2-3-4)

  Confectionary Product Technology 

	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ลูกกวาด	 รวมถึง

อุตสาหกรรมการผลิตลูกกวาด	 และขนมหวานชนิดต่างๆ	 เช่น	 ลูกกวาด		

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช		ขนมหวาน	ขนมหวานจากนมและช็อกโกแลต

	 	 Science	and	technology	of	confectionary	products	

as	well	as	manufacturing	of	various	types	of	confectionaries	and	

dessert	 such	 as	 candies,	 cereal	 base	 products,	 sweetening	 

desserts,	dairy	products	and	chocolates

 0803 440 สารเจือปนในอาหาร 3(2-3-4)

  Food Additives 

	 	 คุณสมบัติทางเคมี	ทางชีวเคมี	คุณสมบัติเชิงหน้าที่	คุณค่า

ทางโภชนาการและความเป็นพษิของสารเจือปนอาหารตามธรรมชาตแิละที่

สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

	 	 Chemical,	 biochemical,	 functional	 properties,	

nutritional	qualities	and	toxicology	of	natural	and	artificial	food	

additives

 0803 452 การให้ค�าปรึกษาและการสื่อสารด้านอาหาร 2(2-0-4)

  และโภชนาการ

  Food and Nutritional Counseling 

  and Communication

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 451 โภชนคลีนิคและการ

ก�าหนดอาหาร

Prerequisite : 0803 451 Clinical Nutrition 

and Dietetic 

	 	 ทฤษฎีการสือ่สาร	หลกัการให้ค�าปรกึษาด้านโภชนาการ	สือ่

ประเภทต่างๆ	และการใช้สื่อที่เหมาะสมเพื่อความส�าเร็จในการสื่อสารด้าน

โภชนาการ

	 	 Communication	 theory	 and	 principle	 of	 nutri-

tional	counseling,	and	using	appropriate	media-based	nutrition	

program

 0803 453 ระบบการให้บริการและการจัดการด้านอาหาร 3(2-3-4)

  Food Catering Service System 

  and Management  

	 	 หลักการจัดอาหารส�าหรับงานเลี้ยงและบริการอาหารใน

สถานบริการหรือหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 การจัดบริการอาหารในโรงเรียน	 

โรงพยาบาล	 หรือสถานประกอบการ	 การจัดงานเลี้ยงแบบมีบริกรและ

บริการตนเอง	 หรือธุรกิจค้าปลีก	 การก�าหนดรายการอาหาร	 การจัดซื้อ	 

การเตรียม	การประกอบและการบริการอาหาร	การควบคมุต้นทุนการผลติ	

การก�าหนดราคา	การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการอาหาร	

การสขุาภบิาลครวั	การจดัสถานที	่มารยาทในการรับประทานและการบรกิาร	

	 	 Principles	 of	 food	 catering	 and	 food	 service	 in	 

organizations	 and	 institutes	 such	 as	 schools,	 hospitals	 or	 

establishment,	as	well	as	Banquet	and	Buffet	or	 retail.	 It	also	

includes	food	service	planning	such	as	menu	setting,	material	

purchasing,	food	preparation	and	food	service,	food	safety	and	

quality	control,	kitchen	sanitation,	cost	-volume-profit	analysis	

and	place	management	and	table	manner

 0803 454 โภชนาการชุมชน 2(1-2-3)

  Community Nutrition 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0803 351 หลักโภชนาศาสตร์และ

การประเมินภาวะโภชนาการ

Prerequisite : 0803 351 Principle of Nutrition 

and Nutrition Assessment

	 	 แนวคิด	 และความรู ้พื้นฐานทางโภชนาการ	 ในการส่ง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน	สถานการณ์ด้านอาหารและ

โภชนาการในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการ	การประเมินภาวะ

โภชนาการและการให้ค�าแนะน�าด้านโภชนาการในชุมชน

	 	 Concepts	and	fundamental	knowledge	of	health	

promotion	and	disease	prevention	in	community,	current	food	

and	 nutrition	 situation,	 nutrition	 practice,	 and	 nutritional	 

assessment	and	counseling	in	the	community

 0803 461 การจัดหาน�้าและการก�าจัดน�้าเสีย 2(2-0-4)

  ในอุตสาหกรรม

  Industrial Water Supply and Waste 

  Water Treatment 

	 	 คุณภาพของน�้าและการจัดหาแหล่งน�้า	 หลักการท�าน�้า

ประปาและการปรับปรุงคุณภาพน�า้	วิธีการบ�าบัดน�้าเสีย

	 	 Water	 quality	 and	water	 supply,	 principles	 of	

water	supply	and	treatment,	methods	of	waste	water	treatments

 0803 481 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  2(2-0-4)

  Agro-industrial Business Management

	 	 ความส�าคญัของอตุสาหกรรมเกษตรต่อการพฒันาประเทศ	

ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร	 ตลาดและการ

จัดการทางการตลาด	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 การค้าระหว่างประเทศ	
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	 	 Importance	 of	 agro-industry	 for	 country	 

development,	inter-relation	between	agriculture	products	and	

agro-industry,	the	cost	and	returns	of	agro-industrial	production,	

market	and	marketing	management,	supply	chain	management,	

international	 trade,	 policy	 and	 trend	 in	 agro-industry	 

development	of	the	country

 0803 482 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 3(2-3-4)

  Packaging Technology 

	 	 กระบวนการ	 และการใช้เคร่ืองจักรกลในการขนส่งและ

บรรจุ	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ	 ภาชนะบรรจุ	 การแปรรูปอาหารและ

คณุภาพของผลติภณัฑ์	การประเมนิคุณภาพของทางเคมีและทางกายภาพ

ของวสัดเุพือ่การบรรจอุาหารการเกบ็รกัษา	และอายกุารเกบ็ของผลติภณัฑ์

อาหารในภาชนะบรรจุ	กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัสดุบรรจุ

	 	 Processes	and	machinery	used	in	the	packaging	

and	transportation,	a	relationship	between	packaging	materials,	

food	processing	operations	and	product	quality,	chemical	and	

physical	properties	evaluation	of	food	package	materials	storage,	

and	shelf-life	of	packaged	food	products,	Law	and	regulations	of	

food	packaging

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 0803 400 การฝึกงาน 1(200 ชม.)

  Field Training

เงื่อนไขรายวิชา : 0803 230 จุลชีววิทยาทางอาหาร, 

  0803 320 การแปรรูปอาหาร 1, 

  0803 340 เคมีอาหาร 

Prerequisite : 0803 230 Food Microbiology, 

  0803 320 Food Processing 1, 

  0803 340 Food Chemistry 

	 	 ฝึกงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและ

โภชนาการในสถาบันของรัฐหรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 200	 ชั่วโมง	

โดยตอ้งเปน็นิสติปทีี่	4	หรอืได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ของภาควิชาฯ

	 	 Training	 and	 practice	 in	 food	 technology	 and	

nutrition	at	government	agency	or	private	sector	not	less	than	

200	 hours,	must	 be	 a	 senior	 standing	 or	 approval	 from	 an	 

instructor	of	the	department

	 วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต	มีเกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เป็น	S	

(Satisfactory)	และประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์เป็น	U	(Unsatisfactory)

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Co-operative Education 

	 	 การปฏิบตังิานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานิสติให้มีความ

รู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบการ	มี

ความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกต

การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินท�าให้นิสิตมี

คุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

	 วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต	มีเกณฑ์การประเมินผลผ่านเกณฑ์เป็น	S	

(Satisfactory)	และประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์เป็น	U	(Unsatisfactory)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	




