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คณะอตุสำหกรรมเกษตร 
ภำควชิำเทคโนโลยชีีวภำพอตุสำหกรรม 

   
853-211   3 (3-0-6) 
จุลชีววทิยำทำงอุตสำหกรรมอำหำร           
(Microbiology in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
   บทน ำ จุลชีววิทยำทำงอำหำร ประวติัและวิวฒันำกำร
ของจุลชีววิทยำทำงอำหำร ลกัษณะเฉพำะและควำมส ำคญัของ
เช้ือจุลินทรียใ์นอำหำร แหล่งของเช้ือจุลินทรียใ์นอำหำร ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ในอำหำร กำร
ปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์และกำรเส่ือมเสียของอำหำร โรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอำหำร          กำรใชป้ระโยชน์จำกเช้ือจุลินทรียใ์น
อำหำร กำรควบคุมเช้ือจุลินทรียใ์นอุตสำหกรรมอำหำร กำร
เพำะเล้ียง     กำรเก็บ และกำรรักษำสภำพเช้ือจุลินทรีย ์คุณภำพ
และควำมปลอดภยัทำงจุลชีววทิยำในอุตสำหกรรมอำหำร 
 Introduction to food microbiology, history and 
development of food microbiology, characteristics and 
significances of microorganisms predominant in foods, 
sources of microorganisms in foods, factors influencing 
growth of microorganisms in foods, microbial contamination 
and spoilage of foods, foodborne diseases, applications of 
microorganisms in foods, control of microorganisms in food 
industry, microbial cultivation preservation and maintenance, 
microbiological quality and safety in food industry 
 
853-212   1 (0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำทำงอุตสำหกรรมอำหำร           
(Microbiology in Food Industry Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
  กำรปฏิบัติกำรเก่ียวกับเทคนิคต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นทำง          
จุลชีววิทยำ กำรท ำให้ปรำศจำกเช้ือและกำรเตรียมอำหำรเล้ียง
เช้ือ กำรใชก้ลอ้งจุลทรรศน์และกำรเตรียมสไลด์แบคทีเรีย ยีสต ์

รำ กำรตรวจนบัและกำรวิเครำะห์จุลินทรีย ์ลกัษณะรูปร่ำง
ของจุลินทรีย ์กำรตรวจนบัและวิเครำะห์จ ำนวนจุลินทรีย์
ในผลิตผลเกษตร บทบำทของจุลินทรียใ์นกำรท ำใหอ้ำหำร
และผลิตผลเกษตรเน่ำเสีย จุลินทรีย์ท่ีก่อโรคและกำร
ป้องกนั กำรเก็บรักษำจุลินทรีย ์
   Laboratory microbiological techniques needed, 
sterilization and media preparation, microscopy and 
preparing slide of bacteria, yeast, fungus, microbial 
enumeration, methods for microbial enumeration in food 
and agricultural samples, roles of spoilage 
microorganisms and prevention, characteristics and 
prevention of food borne pathogens, microbial cultivation 
preservation 
 
853-213   2 (2-0-4)          
กำรสุขำภบิำลอำหำร 
(Food Sanitation and Hygiene) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
 ควำมส ำคัญและบทบำทของกำรสุขำภิบำลใน
อุตสำหกรรมอำหำร  โปรแกรมกำรสุขำภิบำล กำรวำงผงั
และออกแบบโรงงำน  กำรออกแบบเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรผลิต  กำรท ำควำมสะอำดและกำร
ฆ่ำเช้ือ  กำรปรับปรุงคุณภำพน ้ ำใช้  กำรจัดกำรของเสีย  
กำรควบคุมแมลงสัตวพ์ำหะน ำโรค   บุคลำกรและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับพนักงำนท่ีถูกหลกัเกณฑ์กำร
ผลิตท่ีดีในกระบวนกำรผลิตอำหำร   
  An important role in sanitation in food industry; 
sanitation program; plant layout and design; machines, 
tools and equipment design for food processing; cleaning 
and sanitizing; water treatment; waste management; 
pestcontrol; employee good manufacturing practices and 
sanitary facility 
 



853-214   1 (0-3-0)          
ปฏิบัตกิำรกำรสุขำภบิำลอำหำร       
(Food Sanitation and Hygiene Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
  กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเช้ือ กำรปรับปรุง
คุณภำพน ้ ำใช ้กำรจดักำรของเสีย สุขลกัษณะพนกังำน 
  Cleaning and sanitizing; water treatment; waste 
management; employee good manufacturing practices 
 
853-215   3 ((3)-0-6)          
จุลชีววทิยำในอุตสำหกรรมอำหำรและบรรจุ       
(Microbiology in Food and Packaging Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
 บทน ำ ประวัติและวิว ัฒนำกำรของจุลชีววิทยำทำง
อำหำร  คุณลักษณะเฉพำะ ชนิด จุ ลินทรีย์  บทบำทและ
ควำมส ำคัญของจุลินทรย์ในอุตสำหกรรมอำหำรและบรรจุ
ภณัฑ ์แหล่งของจุลินทรีย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ  
จุลินทรียใ์นอำหำร และบรรจุภณัฑ์ กำรปนเป้ือนและกำรเน่ำ
เสียจำกจุลินทรีย์  กำรใช้ประโยชน์จำกเ ช้ือจุลินทรีย์ใน
อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์
ในกำรควบคุมจุลินทรียใ์นกำรแปรรูปอำหำรและเทคโนโลยี   
เฮอร์เดิล  ตลอดจนกำรประเมิน คุณภำพและควำมปลอดภยัทำง
จุลชีววทิยำของอำหำรและบรรจุภณัฑ ์
 Introduction, history and development of food 
microbiology, characteristics, types, roles and significances of 
microorganisms in food industry, sources of microorganisms, 
factors influencing growth of microorganisms in foods and 
packaging, microbial contamination and spoilage, beneficial 
microorganisms in packaging industry, application of 
packaging technology for controlling microorganisms in food 
processing and hurdle technology, microbiological quality and 
safety in food and packaging 
  
 
 
 
  

 853-216   1 (0-3-0)          
ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำในอุตสำหกรรมอำหำรและบรรจุ
(Microbiology in Food and Packaging Industry 
Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
 ภำคปฏิบั ติ เ ก่ียวกับ พ้ืนฐำนทำง จุล ชีววิทยำ          
กำรตรวจวิเครำะห์ นับจ ำนวนจุลินทรีย ์กำรตรวจหำและ  
บ่งช้ีเช้ือก่อโรคทำง อำหำร กำรแปรผลกำรตรวจวิเครำะห์
ท่ีเช่ือมโยงบรรจุภณัฑ์กบัคุณภำพและควำมปลอดภยัของ
กำรผลิตอำหำร กำรตรวจ คุณภำพทำงจุลชีววิทยำของ
บรรจุภณัฑ์และกำรประเมินประสิทธิภำพเชิงหน้ำท่ีของ
บรรจุภัณฑ์ในกำรควบคุมและป้องกันกำรปนเป้ือน
จุลินทรีย์ในอำหำร รวมถึงเกณฑ์ทำงจุลชีววิทยำของ    
บรรจุภณัฑอ์ำหำรและผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Laboratory practices relating to basic 
microbiology; microbiological testing, enumeration, 
foodborne pathogen identification and interpretation of 
the packaging data relating to food quality and safety, 
microbiological testing for packaging quality and 
functionality in controlling and preventing microbes in 
foods; associated microbiological criteria of food 
packaging as well as other related products 
 
853-431 3 (2-3-4) 
เทคโนโลยกีำรหมกั  
(Fermentation Technology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  850-333 
Prerequisite : 850-333 
 ควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมกำรหมกั กำรแยก
และคัดเลือกจุลินทรีย์ท่ีมีควำมส ำคัญในอุตสำหกรรม     
กำรปรับปรุงสำยพนัธ์ุจุลินทรีย ์กำรเตรียมอำหำรเล้ียงเช้ือ
และหัวเช้ือเร่ิมต้น ถังหมักและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องใน
กระบวนกำรหมกั กำรเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์กำร
หมักท่ีเป็นอำหำรและไม่ใช่อำหำร  ศึกษำดูงำนนอก
สถำนท่ี 
 Importance of fermentation industry; isolation 
and selection of important microorganisms in industry; 
improvement of microorganisms; media and inoculum 



preparation; fermentors and equipment related to fermentation 
process; product recovery; food and non-food fermented 
products; field trips 
 
853-441   2 (2-0-4) 
กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมอำหำร
เพ่ือควำมยัง่ยืน  
(Sustainable Environmental Management in Food-
Industry Supply Chain) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
 ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ระบบกำร
จดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ISO 18000 กำรจดักำร
ของเสีย กำรลดของเสีย กำรใช้ประโยชน์จำกของเสีย  กำร
บ ำบัด    ของเสีย กำรก ำจดัอย่ำงปลอดภยั เทคโนโลยีสะอำด 
กำรอนุรักษพ์ลงังำน น ้ ำ และวสัดุ กำรประเมินวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ กลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำด หลักกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำรเพ่ือควำมยัง่ยนื 
 Environmental management system, ISO 14000; 
occupational heath and safety management system, ISO 
18000; waste management, waste minimization, waste 
utilization, waste treatment, safe disposal; clean technology, 
energy conservation, water conservation, material 
conservation; life cycle assessment (LCA); clean development 
mechanism (CDM); product and process design for 
sustainability 
 
853-442  1 (0-3-0) 
(ปฎบิัตกิำรกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทำน
อุตสำหกรรมอำหำรเพ่ือควำมยัง่ยืน)  
  (Sustainable Environmental Management in Agro-
Industry Supply Chain Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  ไม่ม ี
Prerequisite :  - 
 กำรจดักำรของเสียในอุตสำหกรรมเกษตร กำรลดของ
เสีย กำรใชป้ระโยชน์จำกของเสีย กำรบ ำบดัของเสีย กำรก ำจดั
อยำ่งปลอดภยั เทคโนโลยสีะอำด กำรอนุรักษพ์ลงังำน น ้ ำ วสัดุ 
และกำรออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

 Waste management, waste minimization, waste 
utilization, waste treatment, safe disposal; clean 
technology, energy conservation, water conservation, 
material conservation, product design 
 
853-461 3(2-3-4) 
เทคโนโลยชีีวภำพในอุตสำหกรรมอำหำร 
(Biotechnology in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : 850-231, 850-232   
Prerequisite : 850-231, 850-232 
 เทคโนโลยีชีวภำพท่ีน ำมำใช้ในอุตสำหกรรม
อำหำร โดยรวมถึงเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม เทคโนโลยี
เอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภำพเพื่อกำรตรวจวินิจฉัย และ
เทคโนโลยีชีวภำพจุลินทรีย์ ท่ีมีผลกระทบต่อคุณภำพ
วตัถุดิบ คุณค่ำทำงโภชนำกำร และกระบวนกำรแปรรูป
ตลอดจนบรรจุภณัฑ ์กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีชีวภำพใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตเคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑ์นม ผลิตภณัฑ์
ผกัผลไม ้อำหำรหมกัพ้ืนบำ้น และกำรบ ำบดัของเสียจำก
อุตสำหกรรมอำหำร เป็นตน้ กำรใชเ้ทคนิคทำงชีวโมเลกุล
ในด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรและสำธำรณสุข รวมถึง
จ ร ร ย ำบ ร รณค ว ำ มป ลอดภัย แ ล ะข้อ บั ง คับ ท ำ ง
เทคโนโลยชีีวภำพอำหำร 
 Biotechnology for food industry including 
recombinant DNA technology, enzyme technology, 
diagnostic biotechnology and microbial technology that 
effect on quality of raw material, nutrition values, 
processing and packaging; application of biotechnology 
in baverage industry, dairy products, fruit and vegetable 
products, tradition fermented food safety and waste 
treatment from food industry; application of molecular 
technique in food industry and sanitation; ethics in safety 
and regulation related to food biotechnology   
 
854-211 3 (3-0-6) 
วศิวกรรมกระบวนกำรพื้นฐำน   
(Fundamental Processing Engineering) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  322-102 
Prerequisite :  322-102 



 ควำมรู้ พ้ืนฐำนทำงด้ำนวิศวกรรม  หน่วยและมิติ      
เทอร์โมไดนำมิกส์ประยกุต์  เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ   ระบบกำรท ำ
ควำมเยน็  แผนภูมิควำมช้ืน  สมดุลมวลสำร  สมดุลพลงังำน  
กำรถ่ำยโอนควำมร้อน และกำรถ่ำยโอนมวล 
 Fundamental knowledge of engineering; units and 
dimension; applied thermodynamics; boiler; refrigeration; 
humidity chart, mass balance; energy balance; momentum 
transfer, heat transfer and mass transfer 
 
854-214 3(3-0-6) 
วศิวกรรมกระบวนกำรพื้นฐำน 
(Fundamental Process Engineering) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  322-102 
Prerequisite : 322-102 
 หลักกำรพ้ืนฐำนทำงด้ำนวิศวกรรม หน่วยและมิติ  
เทอร์โมไดนำมิกส์ประยกุตป์ระกอบดว้ยเคร่ืองก ำเนิด     ไอน ้ ำ
และระบบกำรท ำควำมเยน็ สมดุลมวลสำร สมดุลพลงังำน กำร
ถ่ำยโอนโมเมนตมั  กำรถ่ำยโอนควำมร้อน กำรถ่ำยโอนมวล  
 Basic principles of engineering; units and dimensions; 
applied thermodynamics including boiler and refrigeration; 
mass balance; energy balance; momentum transfer;   heat 
transfer; mass transfer  
 
854-215 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมกระบวนกำรพื้นฐำน 
(Fundamental Process Engineering Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  854-214 หรือเรียนควบคู่กนั 
Prerequisite : 854-214 or concurrent 
 กำรประยุกต์ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรค ำนวณ 
กำรเขียนกรำฟ และกำรหำค่ำตวัแปรในสมกำรทำงคณิตศำสตร์  
เคร่ืองก ำเนิดไอน ้ ำ ระบบท ำควำมเย็น สมดุลมวลสำรและ
สมดุลพลงังำน  คุณสมบติัทำงควำมร้อนของอำหำร ระบบส่ง
ถ่ำยของเหลว กำรถ่ำยโอนควำมร้อน  กำรถ่ำยโอนมวล 
 Application of computer program for calculation; 
graphing and parameters determination in mathematical 
equations; boiler; refrigeration; mass and energy balances; 
thermal properties of foods; fluid transport system; heat 
transfer; mass transfer  
 

854-411  3 (2-3-4) 
เทคโนโลยกีระบวนกำรชีวภำพ 
(Bioprocess Technology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  328-302, 854-214 
Prerequisite : 328-302, 854-214 
 จลนพลศำสตร์ของจุลินทรีย์และเอนไซม์ใน
ปฏิกรณ์ชีวภำพ ปรำกฏกำรณ์ถ่ำยโอน กำรออกแบบและ
วิเครำะห์ถังปฏิกรณ์ชีวภำพ อุปกรณ์วัดและควบคุม
กระบวนกำรชีวภำพ ยนิูตออเปอเรชนัในกระบวนกำรเก็บ
เก่ียวผลิตภัณฑ์ชีวภำพ และเศรษฐศำสตร์กระบวนกำร
ชีวภำพ 
 Kinetics of microorganisms and enzyme in 
bioreactor; transfer phenomena; design and analysis of 
bioreactor; instruments for measurement and bioprocess 
control; unit operation for recovery of biological products 
and economic in bioprocess system    
                   
854-441       3 (2-3-4) 
เทคโนโลยกีำรวดัและกำรควบคุมกระบวนกำร                
(Measurement and Process Control Technology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  854-214 
Prerequisite : 854-214 
 อุปกรณ์กำรวดัพำรำมิเตอร์เชิงกล ควำมดนั อตัรำ
กำรไหล อุณหภูมิ ควำมช้ืน ฯลฯ  ท่ีใช้ในอุตสำหกรรม                  
ลำปลำสทรำนสฟอร์ม ทรำนสเฟอร์ฟังก์ชัน่ ระบบลูปเปิด 
ระบบควบคุมแบบต่ำงๆ กำรวิ เครำะห์ควบคุม กำร
อินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์กบัเซนเซอร์  และระบบควบคุม
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 Instruments used in industry for measurement of 
mechanical parameters such as pressure, flow rate, 
temperature, moisture, etc.; laplace transform; transfer 
function; open loop system; control system; control 
analysis; interphase between computer and sensor and 
computer control system    
     
 
         
 

 


