
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยอีำหำร 

 
921-019 ฟิสิกส์วทิยำศำสตร์ชีวภำพ       3(2-3-4) 
 Life Science Physics 
 หน่วยและการวดัทางชีวภาพ แรง งาน พลังงาน 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหภูมิ อุณหพลศาสตร์ 
แสง ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ ไฟฟ้าในทางชีวภาพ นิวเคลียร์และรังสี
นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ  และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหาขา้งตน้ 
 Unit and measurement; force; work; energy; 
mechanic of fluid; heat and temperature; thermodynamic; 
light; basic of electricity; electricity in biological aspect; 
nuclear and radiation in biological aspect; laboratory 
experiments related to the lecture topics  
 
932-002 หลกัชีววทิยำ        3(2-3-4) 
 Principles of Biology 
 วิท ยาศ าสต ร์ ชี วภ าพ  ศึ กษ าส่ิ ง มี ชี วิ ต ใน แ ง่              
ของพลังงาน  องค์ประกอบ การสืบ เน่ืองวิว ัฒนาการ          
การจ าแนก การท าหน้าท่ี ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและ
พฤติกรรม และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 
 Biological science; study of life in energy, 
evolution, classification, function in ecosystem and 
behavior aspects; laboratory experiments related to the 
lecture topics 
 
933-111 ทรัพยำกรชีวภำพส ำหรับ     1((1)-0-2) 

กำรแปรรูปอำหำร 
Bioresources for Food Processing  
ประเภทของทรัพยากรชีวภาพท่ีใชใ้นการแปรรูป

อาหาร องค์ประกอบทางกายภาพ เคมีและคุณค่าทาง
โภชนาการ การปนเป้ือนของสารอนัตราย การจดัการเพื่อให้
เกิดความปลอดภยัตั้งแต่การปลูกหรือเพาะเล้ียง มาตรฐาน
ฟาร์ม โรคและจุลชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การใชส้ารเคมี
ในการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ สารตกค้างและสารพิษ
ปนเป้ือน  

Type of Bioresources for food processing; 
physical, chemical and nutritional composition; hazardous 

material contamination; cultivation management for safety; 
standard of farm; diseases and microorganisms involved in 
production; chemical residues and toxic contaminants 
 
933-112   เทคโนโลยอีำหำรเบ้ืองต้น                    1((1)-0-2)  

Introduction to Food Technology  
 ความหมายและความส าคญัของเทคโนโลยีอาหาร   
แห ล่ งอาห ารและความต้อ งการ  อ าห ารของม นุ ษ ย ์
องค์ประกอบของอาหาร การเน่าเสียของอาหาร สมบติัและ
การเปล่ียนแปลงของอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร 
บรรจุภณัฑ์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร การพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 
ร ะ บ บ ก ารผ ลิ ต อ าห าร แบ บ อั ต โน มั ติ แ ล ะก าร ใช้
ปัญญาประดิษฐก์บัอุตสาหกรรมอาหาร 

Meaning and importance of food technology; food 
source and demand for human food; food composition; food 
spoilage; food properties and qualities; food processing; 
food packaging; food control and food assurance; food 
standard and regulation; food product development; 
automation in food production system; artificial intelligence 
 
933-201 ฝึกงำน 1               ≥ 200 ช่ัวโมง 
 Practical Training II 
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป  
              การฝึกงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
รัฐวิส าห กิจ  ห รือห น่ วยงาน ราชการ  ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 200 
ชัว่โมง เม่ือการฝึกงานเสร็จส้ินแลว้นักศึกษาตอ้งส่งรายงาน
แ ล ะ น า เส น อ ผ ล  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน ต่ อ ค ณ า จ า ร ย ์                      
ในสาขาวชิา เพ่ือประเมินผลร่วมกบั ผูค้วบคุม การปฏิบติังาน
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ห รือ
หน่วยงานราชการท่ีนกัศึกษาฝึกงานและจากรายงานท่ีน าส่ง  

Practical training in industrial factory, state 
enterprise or government office related to food science and 
technology for at least 200 hours; presentation and 
submission of practical training report to the lecturer’s 



committee; evaluation of practical training based on 
lecturer’s committee and evaluation from supervisor of 
industrial factory, state enterprise or government office 
หมายเหตุ; การวดัและประเมินผลเป็นระดบั G P  หรือ F 
 
933-211 เทคโนโลยกีำรแปรรูปอำหำร 1    3((2)-3-4) 

Food Processing Technology I 
การเตรียมการก่อนการแปรรูปอาหาร หลกัการและ

เคร่ืองมือการแปรรูปอาหารโดยใช้ความเย็นและการใช้       
ความร้อน การระเหยและการท าให้ เข้มข้น การท าแห้ง          
การสกัดและการแยก การผสม การเก็บรักษาโดยการ
ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ  การอัดพอง ป ฏิบั ติการ ท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การ
ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Preparation for food processing; principle and 
equipment’s of cold temperature and thermal processing; 
evaporation; concentration; drying; extraction and 
separation, mixing; modified atmosphere storage; extrusion; 
laboratory practices related to subject contents and visiting 
related factories or enterprises; work integrated learning  

 
933-212     เทคโนโลยกีำรแปรรูปอำหำร 2    2((2)-0-4) 

Food Processing Technology II 
หลกัการแปรรูปและถนอมอาหารดว้ยเทคโนโลยี     

ท่ีพัฒนาข้ึนให ม่  ทั้ งการใช้และไม่ใช้ความ ร้อน  เช่น             
การฉายรังสี การแปรรูปนอ้ยท่ีสุดการแปรรูปและบรรจุแบบ
ปลอดเช้ือ การให้ความร้อนดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนความถ่ี
วทิย ุรังสีอินฟราเรด และแบบโอห์มิค สนามไฟฟ้าแบบพลัส์
และความดันอุทกสถิตสูง ผลของการแปรรูปและการเก็บ
รักษาต่อคุณภาพและ  การยอมรับของผลิตภณัฑ์ นวตักรรม
ของบรรจุภณัฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ ระบบการผลิตอาหาร
แบบอตัโนมติัและการใชปั้ญญาประดิษฐ์กบัอุตสาหกรรม
อาหาร การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 

Principles and new food preservation technology, 
e. g. , food irradiation, minimal processing, aseptic 
processing, microwave heating, radio wave processing, 
infrared processing, ohmic heating, pulse electric field 
processing, high pressure processing; effect of processing 

and storage on product quality and acceptance; innovation 
in food packaging; automation in food production system; 
artificial intelligence; visiting related factories or 
enterprises; work integrated learning 
 
933-213   กำรพฒันำผลติภัณฑ์อำหำร 1                2((2)-0-4) 

Food Product Development I 
ขั้ น ตอนของกระบวนการนวัตกรรมอาห าร        

การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค 
การสร้างแบบจ าลองธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้าง
ความคิดผลิตภณัฑ์นวตักรรมอาหาร การคดัเลือกความคิด
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมอาหาร การพฒันาและทดสอบแนวคิด
ผลิตภณัฑ ์การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา         การกบัการท างาน 
 Steps of food product development process; 
customer need survey; customer segmentation; business 
model canvas; business plan; build food innovation product 
concepts; selection of food innovation product concepts; 
develop and test the food innovation product concepts; 
work integrated learning 
 
933-221 จุลชีววทิยำอำหำร                   4((3)-3-6) 
 Food Microbiology 

ชนิดและการจ าแนกเช้ือจุลินทรีย ์พนัธุศาสตร์และ
การเติบโตของจุลินทรีย ์ความส าคญัของจุลินทรียใ์นอาหาร 
แหล่งท่ีมาของการปนเป้ือน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญของ
จุลินทรีย์ในอาหาร ชนิดของจุลินทรีย์ต่างๆ ในอาหาร 
จุ ลินท รีย์ ท่ี ท าให้ อ าห าร เส่ื อม เสี ย  จุ ลินท รีย์ท่ี ใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคอาหารเป็น
พิษ พนัธุวิศกรรมของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหาร วิธีการ
ตรวจสอบจุลินทรียใ์นอาหาร มาตรฐานจุลินทรียใ์นอาหาร 
ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรียใ์นอาหาร ปฏิบติัการท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 

Type and classification of microorganisms; 
genetic and growth of microorganisms; importance of 
microorganisms in food; source of contamination; factors 
affecting growth of microorganisms in food; types of 
microorganisms in food; food spoilage microorganisms; 
microorganisms used in food production process; food 



borne pathogenic microorganisms; genetic engineering of 
food microorganisms; food microorganisms determination 
methods; microorganisms standard in food; effect of 
processing on food microorganisms; laboratory experiments 
related to the lecture topics; work integrated learning 
 
933-231   เคมอีำหำร 1     2((2)-0-4) 
 Food Chemistry I 

ชนิด โครงสร้าง หน้าท่ีขององค์ประกอบเคมี         
ของอาหาร คาร์โบไฮเดรต ไลปิด  โปรตีน วิตามิน เกลือแร่   
รงควัตถุ สารให้กล่ินรสสารเติมแต่ง และบทบาทของ
เอนไซม์ในอาหารการเปล่ียนแปลงทางเคมีและกายภาพ                   
ขององค์ประกอบเคมีของอาหารท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเก็บ
รักษ าและการแปรรูปอาห าร คุณค่ าท างโภชนาการ 
ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ  ป ฏิบั ติการ ท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 

Types of food in the chemical aspect, structure 
and functions of different components of food, 
carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, minerals, 
pigments, flavours, additives, and the role of enzymes in 
food; chemical and physical transformation of food 
components that occur when preserving and processing the 
food; food and nutritive value; importance of nutrition for 
health; laboratory experiments related to the lecture topics; 
work integrated learning 
 
933-301  กำรสร้ำงธุรกจิใหม่ใน    1((1)-0-2) 
 อุตสำหกรรมอำหำร 1  
             New Venture Creation in Food Industry I 
 ระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศ อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารของไทย หลกัและวิธีการจดัการธุรกิจเกษตร
ทั้งในดา้นการผลิตและการแปรรูป 
 National agribusiness system; food production 
industry of Thailand; principles of agribusiness 
management including production and processing 
 
 
 

933-302 กำรสร้ำงธุรกจิใหม่ในอุตสำหกรรม         2((1)-2-3) 
 อำหำร 2  
 New Venture Creation in Food Industry II 

การแสวงห าและประ เมิน โอกาสท างธุร กิ จ
อุตสาหกรรมอาหาร การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู ้ป ระ กอบ ก าร  แ ผน ธุ ร กิ จ ให ม่ แ ล ะก ารระดม ทุ น                
การบริหารการตลาด การบริหารการเงินและการผลิตส าหรับ
ธุรกิจใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและความลับ
ทางการคา้ การฝึกปฏิบติัตามเน้ือหาดงักล่าว  

Search and evaluation of opportunities in food 
industrial business; new business establishment and 
entrepreneurship; business plan and funding; marketing 
management; financial management and production for new 
business; intellectual properties and trade secrets 
management; practices related to the lecture topics 
 
933-303  สัมมนำ                                         1(0-3-0) 
 Seminar                 
 การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้
ใหม่ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คนละ 1 หัวขอ้ 
แลว้น ามาวิเคราะห์เรียบเรียง เพ่ือน าเสนอต่อคณาจารย ์และ
จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 Searching for the scientific literature involving 
food science and technology; analyzing and compiling the 
collected scientific data in order to present and write a 
report approved by lecturer’s committee 
 
933-304   กำรวำงแผนกำรทดลองส ำหรับ               3((2)-2-4) 

เทคโนโลยอีำหำร    
 Experimental Design for Food Technology  

ความหมายของแผนการทดลอง ความส าคญัของ
การออกแบบและการวิเคราะห์ แผนการทดลองต่องาน              
ดา้นเทคโนโลยีอาหาร ศัพท์เทคนิคทาง การออกแบบและ         
ก า ร วิ เค ร าะ ห์ ผ ล ก าร ท ด ล อ ง  ก าร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ                   
การวเิคราะห์แผนการทดลองในแบบต่าง ๆ การใชโ้ปรแกรม
ทางสถิติ การเขียนขอ้เสนอโครงการ การวางแผนการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลขอ้มูลและการรายงานผล    
การทดลอง การท าปฏิบติั การมินิโปรเจ็ค 



Definition of experimental design; importance of 
experimental design and data analysis for food technology; 
technical terms of experimental design and data analysis; 
experimental design and data analysis; statistical programs 
for data analysis; proposal writing; experimental design; 
data analysis, interpretation and result reporting; mini 
project laboratory 
 
933-305   โภชนศำสตร์     2((2)-0-4) 

Nutrition 
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ การย่อย และ      

การดูดซึมสารอาหาร ความตอ้งการสารอาหารและพลงังาน             
การประเมินภาวะโภชนาการวยักบัโภชนาการ โภชนบ าบดั 
การเปล่ียนแปลงสารอาหารระหว่างการแปรรูปการเสริม
สารอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ 

Food and nutritional value; digestion and 
absorption of food; nutrients and energy need; evaluation of 
nutritive status; age and nutrition; food for specific use; 
change of nutrients during processing; food fortification; 
functional food; nutrition labeling 
 
933-306  จติวทิยำอุตสำหกรรมอำหำร    1((1)-0-2) 

Food Industrial Psychology 
 ประวติัความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ การน าจิตวิทยามาประยุกต์ใช้     
ในการคดัเลือกบุคคล การจูงใจในการท างาน ทัศนคติและ
ความพึงพอใจในการท างานในธุรกิจอาหาร กระบวนการ    
ก ลุ่มภาวะผู ้น า  การส่ือสาร การบ ริหารความขัดแย้ง 
สภาพแวดล้อมในการท างานใน ธุรกิจ ท่ี เก่ียวข้องกับ              
การผลิตอาหาร กรณีศึกษา 
 History of industrial psychology; human behavior 
in organization; application of psychology for personnel 
selection; work motivation; attitudes and job satisfaction in 
food business; group process, leadership, communication, 
conflict management, working condition in food business, 
case studies 
 
 
 

933-307 ฝึกงำน 2               ≥ 300 ช่ัวโมง 
 Practical Training II 
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป  
              การฝึกงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
รัฐวิส าห กิจ  ห รือห น่ วยงาน ราชการ  ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า    
300 ชั่วโมง เม่ือการฝึกงานเสร็จส้ินแล้วนักศึกษาต้องส่ง
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือประเมินผลร่วมกบัผูค้วบคุมการปฏิบติังานใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการท่ีนกัศึกษาฝึกงานและจากรายงานท่ีน าส่ง 

Practical training in industrial factory, state 
enterprise or government office related to food science and 
technology for at least 300 hours; presentation and 
submission of practical training report to the lecturer’s 
committee; evaluation of practical training based on 
lecturer’s committee and evaluation from supervisor of 
industrial factory, state enterprise or government office 
หมายเหตุ; การวดัและประเมินผลเป็นระดบั G  P  หรือ F 
 
933-311     วศิวกรรมอำหำร                       4((3)-3-6) 
    Food Engineering     
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 934-024 คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน, 921-019 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

มิติและหน่วยทางวิศวกรรม สมดุลมวลสาร สมดุล
พลังง าน  การ ถ่ ายโอนมวล  การ ถ่ ายโอนความ ร้อน             
การแลกเป ล่ียนความร้อน การแปรรูปด้วยความร้อน 
กลศาสตร์ของไหล สมบัติไซโครเมตริกของอากาศ การท า
ความเย็น การแช่แข็งอาหาร การปิดผนึกกระป๋องโลหะ     
การตรวจสอบคุณภาพของตะเขบ็สองชั้น การผลิตไอน ้ าและ
การใช้ ใน อุ ตสาหกรรม  ระบบป ฏิบั ติ ก ารอัต โนมั ติ              
การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร          
บทปฏิบัติการท่ี เก่ียวข้อง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี        
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Dimension and engineering unit; material 
balance; energy balance; mass transfer; heat transfer; heat 
exchange; thermal processing; fluid mechanics; 
psychometric properties of air; refrigeration; food freezing; 
metal can double-seaming; Examination of Can Double 



Seam; generation of steam and utilization; automation 
system; food plant design and layout; related laboratory 
sessions and factory visit; work integrated learning 
 
933-312   ผลติภัณฑ์ประมง 1                       3((2)-3-4) 
 Fishery Products I 

วตัถุดิบส าหรับการแปรรูปสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์
ประมงการจดัการวตัถุดิบทางทะเล และการคดัเลือก วตัถุดิบ 
การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง     
การใชไ้มโครเวฟ การทอด การยา่ง การหมกัให้เกิดกรดแลก
ติกและการดองเกลือ การสกดัน ้ าและเทคนิคการแปรรูปแบบ
ใหม่ส าหรับการแปรรูปสัตว์น ้ า และผลิตภัณฑ์ประมง 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 

Raw materials for fish and fishery products, 
management of marine raw materials, and selection of raw 
materials, thermal processing, smoking and drying, 
freezing, microwave, frying, roasting, lactic acid 
fermentation and salting, marine oil extraction and other 
new processing techniques for fish and fishery products ; 
laboratory experiments related to the lecture topics 

 
933-313 ผลติภัณฑ์ประมง 2                       3((2)-3-4) 
 Fishery Products II 

การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในสัตวน์ ้ าหลงัการตาย
และการควบคุม เอนไซมแ์ละผลของเอนไซมต์่อคุณภาพของ
สัตวน์ ้ า และผลของการแปรรูปต่อองคป์ระกอบทางเคมีของ
สัตว์น ้ าและวิธีการป้องกัน หลักการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิตภัณฑ์ประมง การใช้สถิติในการควบคุม 
คุณ ภาพ ใน กระบวนการแป ร รูป ผ ลิตภัณฑ์ สั ต ว์น ้ า             
การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี 
และประสาทสัมผัสของวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป       
มีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 

Biochemical changes in fish postmortem and 
controls, enzymes and their effects on fish quality and 
effects of processing on chemical components of fish and 
preventions, principle of quality control in fishery products 
processing, statistic quality control in fishery products 
processing. Physical, chemical, biochemical and sensory 
quality analysis and control of raw materials and finished 

products; laboratory experiments related to the lecture 
topics 
 
933-314 เทคโนโลยไีขมนัและน ำ้มนั 1                   3((2)-3-4) 
 Fat and Oil Processing I 

การจ าแนกชนิดของกรดไขมัน  การเรียก ช่ือ       
กรดไขมนั คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของกรดไขมัน 
ปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวข้องกับกรดไขมันและน ้ ามัน การเกิด
ออกซิ เดชัน  คุณค่ าท างโภชนาการของไขมันน ้ ามัน 
กระบวนการสกดั การกลัน่น ้ ามนับริสุทธ์ิส าหรับบริโภคโดย
วิ ธี ท าง เค มี แล ะกายภ าพ  ก ารแยกกรดไขมัน อิ ส ระ              
การควบคุมคุณภาพการผลิต มีปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง         
กบัเน้ือหาขา้งตน้ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Fat, oil and fatty acid characterization; fatty acid 
naming; chemical and physical properties of fatty acid; 
chemical reaction related to fatty acid and oil; oxidation 
reaction; nutritional value of fat and oil; physic-chemical 
extraction and refining process of edible oil; free fatty acid 
separation process; quality and process control; laboratory 
experiments related to the lecture topics; visiting related 
factories or enterprises 
 
933-315   เทคโนโลยไีขมนัและน ำ้มนั 2                   3((2)-3-4) 
 Fat and Oil Processing II 

กระบวนการ ท่ี ใช้ในอุตสาหกรรมการผ ลิต           
ไบโอดีเซล ครีมเทียม มาร์การีน เนยขาว นมขน้หวาน สบู่
เค ร่ืองส าอาง และผ ลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ  รวม ถึงผ ลิตภัณฑ ์           
โอเลโอเคมีคอลในเชิงพาณิชย ์ปฏิกิริยาของไขมนัและน ้ ามนั     
การผ ลิตอ นุพัน ธ์ของกรดไขมัน โมโนกลี เซอ ร์ไรน์              
ไดกลีเซอร์ไรน์ กลีเซอร์รีน การใชป้ระโยชน์ผลพลอยไดใ้น
อุตสาหกรรมไขมนัน ้ ามนั มีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ขา้งตน้ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Industrial production process of bio-diesel 
production, creamer production, margarine production, 
shortening production, condensed milk production, soap 
and cosmetic production, and others including marketing 
oleochemical products; chemical reaction related to fat and 
oil; fatty acid derivatives production; monoglyceride, 
diglyceride, glycerin; by-products utilization in fat and oil 



industry; laboratory experiments related to the lecture 
topics; visiting related factories or enterprises 
 
933-316  เทคโนโลยผีกัและผลไม้     3((2)-3-4) 
 Vegetable and Fruit Technology  

องคป์ระกอบและคุณค่าทางโภชนาการ คุณสมบติั       
ทางกายภาพ เคมี และชีวเคมีของผกัและผลไม  ้การเก็บรักษา            
การเตรียมก่อนการแปรรูป วิธีการแปรรูป เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูป  การบรรจุหีบห่อ ปฏิบัติการท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Composition and nutritional value; physical, 
chemical and biochemical characteristics of vegetables and 
fruits; storage; pre-process preparations; processing  
methods; modern processing technology;  packing; 
laboratory experiments related to the lecture topics and 
visiting related factories or enterprises 
 
933-317 เทคโนโลยชีำ กำแฟ และโกโก้    3((2)-3-4) 
 Tea, Coffee and Cocoa Technology  

การจัดการหลังการเก็บเก่ียวชา กาแฟ และโกโก ้       
ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตของ
เคร่ืองด่ืมชา กาแฟและโกโก้ การเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ระหว่างการเก็บ รักษา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์         
การพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาขา้งตน้ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Post-harvest of tea, coffee and cocoa; types, 
groups, components and production processes of tea, coffee 
and cocoa; quality changes during storage; quality control 
of products; new product innovation development; 
laboratory experiments related to the lecture topics and 
visiting related factories or enterprises 
 
933-318   กำรพฒันำผลติภัณฑ์อำหำร 2             3((2)-3-4) 
 Food Product Development II 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ตน้แบบ การทดสอบผลิตภณัฑ์ การประเมินอาย ุ  
การเก็บรักษา การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ การวางแผน   
การผลิต การก าหนดราคา การคิดต้นทุนการผลิตและ

จุดคุม้ทุน การวางแผนการตลาดและการน าผลิตภณัฑ์ออก   
สู่ตลาด การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Project feasibility; formulation of prototype 
product; process development; product testing; shelf life 
evaluation; design labelling; costing a new products; 
consumer testing and launching of the product; product 
shelf life calculation; packaging design; laboratory 
experiments related to the lecture topics; work integrated 
learning 
 
933-331 เคมอีำหำร 2                    3((2)-3-4) 

Food Chemistry II 
ปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนในอาหารและ

ผลิตภณัฑ์อาหาร หลกัการพ้ืนฐานของเทคนิค การวิเคราะห์
อาหาร เช่น การวิเคราะห์โดยน ้ าหนัก การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร UV-spectrometer, gas chromatography (GC), high 
performance liquid chromatography (HPLC), infrared 
spectra (IR), atomic absorption spectrometry (AA), 
electroanalytical, electrophoresis แ ล ะ มี ป ฏิ บั ติ ก า ร ท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 

Chemical and biochemical reactions in food. 
Introductory of basic analytical techniques for food such as 
gravimetric, volumetric, UV-spectrometer, gas 
chromatography (GC), high performance liquid 
chromatography (HPLC), infrared spectra (IR), atomic 
absorption spectrometry (AA), electroanalytical, 
electrophoresis; laboratory experiments related to the 
lecture topics 

 
933-341 ชุดวชิำกำรควบคุมและกำรจดักำร         9((4)-15-8) 

ระบบคุณภำพอำหำร                       
Food Quality Control and Management 

System 
              ความส าคญัของคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร ปัจจยัคุณภาพอาหารดา้นต่างๆ หลกัการ และวิธีการ
ตรวจวดัคุณภาพอาหาร สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
หลกัการประกนัคุณภาพอาหาร องค์กรและการบริหารงาน
คุณภาพ ข้อปฏิบัติท่ีดีในการเพาะปลูก (GAPs) สุขาภิบาล
โรงงานอาหาร สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร(GMPs)   



การผลิตอาหารฮาลาล (Halal) การวิเคราะห์อันตรายและ  
การควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) ขอ้ก าหนดระบบคุณภาพใน
ระบบไอเอสโอ (ISO) มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
(IFS) มาตรฐาน  BRC การฝึกปฏิบั ติ  เชิงบู รณาการกับ       
การท างาน 
              Importance of quality and quality control; food 
quality attributes; principle and measurement of food 
properties, statistics for quality control, concept in food 
quality assurance, Good agricultural practices (GAPs); food 
plant sanitation; good manufacturing practices (GMPs); 
halal food production; hazard analysis and critical control 
point (HACCP), requirement for quality management in 
ISO system, International Food Standard (IFS); The British 
Retail Consortium standard (BRC standard) ; work 
integrated learning 
 
933-342 ชุดวชิำกำรพฒันำผลติภัณฑ์และ 9((4)-15-8)                  
 บรรจุภัณฑ์อำหำร   
      Food Packaging and Products Development 

ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ ขั้ นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร        
การสร้างนวตักรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนศาสตร์ส่วน
บุคคล การตลาด การสร้างแบบจ าลองธุรกิจ การเขียนแผน
ธุร กิ จ  ก ารพัฒ น าต้น แบบ  ก าร เลื อกออกแบบ และ             
สร้างบรรจุภัณฑ์  การทดสอบ การประเมินอายุการเก็บ     
การทดสอบตลาด การประเมินความเป็นไปได้โครงการ    
การวเิคราะห์ตน้ทุน พร้อมปฏิบติัการ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 

Importance of health food product development; 
step of food product development process; creative health 
food innovation; personal nutrition; marketing; make 
business model; write business plan; develop prototype; 
select and design label of packaging; product texting; shelf 
life evaluation; marketing test; project feasibility; cost 
analysis; include laboratory; work integrated learning 
 
 
 
 

933-351  บรรจุภัณฑ์อำหำร                         3((3)-0-6)  
Food Packaging 

 บทบาทของบรรจุภัณฑ์  ชนิดของบรรจุภัณฑ ์
เทคนิคการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ  เทคนิค           
การวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของอาหารและบรรจุภัณฑ ์    
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักการตรวจสอบบรรจุภัณฑ ์
บรรจุภณัฑ์ย่อยสลายไดแ้ละบริโภคได ้กฎหมายต่าง ๆ และ
ความปลอดภัยท่ี เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Roles of packaging; types of packaging; modified 
atmospheric packaging techniques; food and packaging 
compatibility analysis techniques; packaging design; 
analysis and examination techniques for packaging; 
degradable and edible packaging; law and regulation for 
food packaging; work integrated learning 
 
933-352 กำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงอำหำร                3((3)-0-6) 
 Food Risk Analysis 

ส่ิงปนเป้ือนและพิษวิทยา อันเน่ืองมาจาก พืช 
จุลินทรีย์  มลพิษจากส่ิงแวดล้อม สารเคมีจากกระบวน       
การผลิต อนัตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ แหล่งท่ีมา
ของอันตราย และการบ าบัด  การวิ เคราะห์ความเส่ียง           
ในอาห ารด้านต่ าง  ๆ  ในการผ ลิตอาห าร กรณี ศึกษ า            
การทัศนศึกษานอกสถานท่ี  การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการ      
กบัการท างาน  

Contaminants and toxicology from plants, 
microorganisms, environmental pollution, chemical from 
processing; food risk analysis for food production; case 
studies and visiting related factories or enterprises; work 
integrated learning 
 
933-353 กำรจดักำรโซ่อุปทำนอำหำร                   3((3)-0-6) 
 Food Supply Chain Management 

แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน         
ในระบบการผลิตอาหาร ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนแม่บทของห่วงโซ่
อุปทาน การวางแผนปฏิบัติการในแต่ละด้านเพ่ือให้เกิด
คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ได้แ ก่          
การวางแผนการผลิต การวางแผนความต้องการวตัถุดิบ          



การจดัการการจดัซ้ือ การจดัการสินคา้คงคลงัและการจดัเก็บ 
การจดัส่งและการขนส่งสินคา้ การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน  

Fundamental concepts of supply chain 
management in food production system; factors influencing 
supply chain management; master planning of supply chain; 
operation planning for food quality and food safety 
including production planning, material requirement 
planning, procurement management, inventory and 
warehouse management, delivery and transportation 
management; work integrated learning 

  
933-354 กฎหมำยและข้อบังคบัเกีย่วกบัอำหำร   3((3)-0-6) 
 Food Law and Regulation 

ข้อบังคับทางการค้า มาตรการทางกฎหมาย 
กฎหมายอาหาร ความหมายและความส าคญัของมาตรฐาน
ต่อการค้า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมาตรฐาน มาตรฐานกับ
ระบบการสอบยอ้นกลับ การจัดตั้ งมาตรฐานของผลิตผล 
ผลิตภัณฑ์ เกษตร  และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร          
กฎขอ้บงัคบัและมาตรฐานอาหารของประเทศไทยและสากล 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Trade regulations; legislation; food law; meaning 
and importance of standards on trade; factors affecting the 
standard; traceability; standard documentation for 
agricultural and bio-products establishment of standards for 
food commodities, agricultural and food products; national 
and international food standards and regulations; work 
integrated learning 
 
933-355 องค์ประกอบของอำหำรสุขภำพ   3((3)-0-6) 
 Health Food Ingredients 
 ค านิยามขององค์ประกอบทางเคมีของอาหารเพื่อ
สุขภาพ  บทบาทขององค์ประกอบทางเคมีของอาหาร             
ในตลาดโลก ความส าคัญต่อสุขภาพ ความส าคัญทาง
โภชนาการของสารประกอบปริมาณเล็กน้อยท่ีเจือปนอยู ่
ปัญหาและ การควบคุมในขบวนการผลิต องคป์ระกอบทาง
เค มี ของอ าห าร เพ่ื อ สุ ขภ าพ ท่ี ส าคัญ  ได้แ ก่  วิต า มิ น              
สารแอนต้ีออกซิแดนซ์ เกลือแร่ กรดไขมนั นิวคลีโอไทด ์
กรดอะมิโน   ไฟโตสเตอรอล พรีไบโอติก เบตาแคโรทีน 

โปรตีน สารสกดัจากพืช การเปรียบเทียบมาตรฐานและความ
คงตวัขององคป์ระกอบทางเคมีของอาหาร การฝึกปฏิบติัเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 

Definition of nutraceuticals in the chemical 
aspect; the role of the food ingredients in the world market, 
the importance in relation to health; the nutritional 
importance of small amounts in nutraceuticals; problems 
and the control of the production process chemical 
components of important nutraceuticals such as, vitamins, 
antioxidants, mineral salts, fatty acids, nucleotides, amino 
acid, phytosterols, prebiotics, beta-carotene, proteins; 
isolation of nutraceuticals from plants; comparative 
consideration of the standards for the nutraceuticals and 
their stability; work integrated learning 
 
933-356 เทคโนโลยกีำรแปรรูปส่วนประกอบ        3((2)-3-4) 
 ของอำหำร  
 Food Ingredients Technology 
 สมบติัทางเคมี  หนา้ท่ีขององคป์ระกอบของอาหาร
ชนิดของสารเติมแต่ง สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีใช้เป็น
องคป์ระกอบทางเคมีของอาหาร คุณสมบติัทางกายภาพและ
ทางเคมีของสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ โครงสร้างทางเคมีของ
สารเติมแต่งทั้ งชนิด  สารสังเคราะห์และสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ กรรมวธีิการแปรรูป ทางเคมี การเปล่ียนแปลงทาง
เคมีในอาหาร สารพิษธรรมชาติ กฎระเบียบขอ้บังคบัและ  
การเลือกใชว้สัดุท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์ บรรจุอาหาร การติดฉลาก 
มีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาข้างต้น การฝึกปฏิบัติ     
เชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Chemical properties of the components of food 
ingredient technology; types of enhancers; physical and 
chemical properties of natural products; chemical structure 
of the enhancers of both synthetic and natural types; food 
chemical processing; chemical modification of food; natural 
toxins; regulations; materials for food containers; labeling; 
laboratory experiments related to the lecture topics; work 
integrated learning 
 
 
 



933-357 อำหำรฮำลำล     3((3)-0-6) 
 Halal Food 

นิ ยามของอาห ารฮาลาล  อ าห ารท างศาสน า 
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศไทยและต่างประเทศ 
มาตรฐานฮาลาลโคเด็กซ์ มาตรฐานฮาลาลอาเซียน บัญชี
วัตถุ ดิบฮาลาลและหะรอม  การบ ริการอาหารฮาลาล              
ก ารต รวจสอบ อ าห าร  ฮ าล าลท างห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร                
การตรวจสอบมาตรฐานอาหารฮาลาลในโรงงาน ระบบ      
ฮาลาล-จีเอ็มพีและฮาลาล-เอชเอซีซีพี การขอการรับรอง    
ตราอาหารฮาลาลในประเทศไทย การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 

Halal foods definition; food of different religions; 
industry of Thai halal food and other countries; standard 
halal codex; the association of Southeast Asian Nations; 
raw materials for halal and harom food; checking the halal 
food in laboratory; standard control of halal food on 
factories; halal-GMP and halal-HACCP methods; applying 
for the brand of halal food in Thailand; work integrated 
learning 

 
933-358  เทคโนโลยเีคร่ืองด่ืม     3((2)-3-4) 
 Beverage Technology  

ประวติั บทบาทและความส าคญัของอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืม  ประเภท บทบาทและความส าคัญ          
ของเค ร่ืองด่ืม  การแปรรูป เค ร่ืองด่ืม  รวมถึงเค ร่ืองด่ืม                
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ ม็อกเทล  ค็อกเทล 
เคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษและเคร่ืองด่ืมท่ีสกัดจากพืช ส่วนผสม
กระบวนการผลิตและบรรจุภณัฑ์ อุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองด่ืม      
ท่ี แตกต่ างกัน  ก ารบ าบัดน ้ าและ คุณ ภาพของน ้ าใน
กระบวนการให้ความหวาน  สารให้ สี  สารท่ี เป็นกรด          
การท าใหขุ้่น การท าให้ใส และสารให้กล่ินส าหรับเคร่ืองด่ืม 
การทดสอบคุณภาพ การบริการ อาหารท่ีช่วยในการเลือก
หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภค แนะน า
แนวทางการน าเสนอผลิตภัณฑ์ และทักษะการติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์  การจัดการต้นทุนและเวลาการบริการลูกค้า    
ความพึงพอใจเวลาด าเนินการและเง่ือนไขการทดลองต่าง ๆ      
ในห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การบรรยาย การเยี่ยม
ชมโรงงานและ/หรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้
ท่ีเก่ียวขอ้งการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

History; importance of beverage and beverage 
industry; types, role and importance of beverages; 
processing of beverages; various beverages including non-
alcoholic and alcoholic beverages, mocktails, cocktails, 
specialty beverages and plant extracts; ingredients, 
manufacturing and packaging process and equipment for 
different beverages; Water treatment and quality of process 
water Sweeteners, colorants, acidulants, clouding and 
clarifying and flavoring agents for beverages; quality tests; 
food service that assisting to choose or develop a right 
product for public section, guiding the product presentation 
and product labelling skills, cost and time managements, 
customer service and satisfaction, operation time and 
conditions; laboratory experiments related to the lecture 
topics and visiting factories and/or enterprises related to the 
topics covered; work integrated learning 
 
933-359  กำรแปรรูปอำหำรด้วยควำมร้อน             3((2)-3-4) 
 Thermal Processing of Food 

จุ ลิ น ท รี ย์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ ก ารพ าส เจ อ ไร ส์              
สเตอริไลส์อาหาร ความทนทานต่อความร้อนของจุลินทรีย ์
วิธีการฆ่าเช้ือและการประเมินการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน     
การทวนสอบ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฆ่าเช้ือและการใช้งาน 
ส าเห ตุ ก าร เน่ า เสี ยของอาห าร ท่ี ผ่ าน ความ ร้อนและ             
การวิเคราะห์ ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาข้างต้น 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 
 Microorganisms involved in pasteurization, 
sterilization; heat resistant of microorganisms; method and 
evaluation of heat sterilization; verification; sterilization 
equipment and its use; cause of canned food spoilage and 
its examination; laboratory experiments related to the 
lecture topics and visiting related factories or enterprises; 
work integrated learning 
 
933-360 เทคโนโลยกีำรหมกั                    3((2)-3-4) 
 Fermentation Technology   

บทบ าท และค วามส าคัญ ขอ ง จุ ลิ น ท รีย์ใน         
อาหารหมัก การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การปรับปรุง    



สายพันธ์ุจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการหมักและการควบ คุม     
การหมักอาหาร การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี       
ของอาหารระหว่างการหมัก การวิเคราะห์ ความปลอดภัย     
ของอาหารหมกั การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าในเน้ือหาท่ี เก่ียวข้อง ปฏิบัติการ              
ท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหาขา้งต้น การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการ      
กบัการท างาน 

Roles and importance of microorganisms in 
fermented food; isolation and selection of microorganisms; 
microbial strain improvement; fermentation technology and 
process control; physical and chemical changes occurred 
during fermentation; safety analysis of fermented food; 
visiting related factories or enterprises; presentation and 
report on the advanced fermentation technology; laboratory 
experiments related to the lecture topics; work integrated 
learning 
 
933-361  เทคโนโลยหีลงักำรเกบ็เกีย่ว    3((2)-3-4) 

Post-Harvest Technology 
การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา กายภาพและเคมี

ระห ว่างการ เจ ริญ เติบ โตและภายหลังการ เก็บ เก่ี ยว                
การเส่ือมสภาพของผลผลิตทางการเกษตร การปฏิบัติหลงั    
การเก็บเก่ียว การเก็บรักษาดว้ยระบบ การท าความเย็นและ    
การควบคุมบรรยากาศแบบต่าง ๆ การตลาด และการขนส่ง 
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาข้างต้น การฝึกปฏิบัติ          
เชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Physiology, physical and chemical change during 
plant growing and post harvesting; deterioration, post-
harvest practices; low temperature storage and modified 
atmosphere packaging storage; marketing and 
transportation of agricultural commodities; laboratory 
experiments related to the lecture topics; work integrated 
learning 
 
933-362 เอนไซม์ทำงอำหำร     3((2)-3-4) 
 Food Enzyme 

เอนไซม์จากจุ ลินท รีย์ช นิดต่ างๆ  ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตเอนไซม์
จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การสกัด และการท าให้

บริสุท ธ์ิ การตรึงเอนไซม์ และการน าไปใช้ประโยชน์         
ในอุตสาหกรรมอาหาร ปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกับเน้ือหา
ขา้งตน้ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Utilization of microbial enzymes in food industry; 
production of enzyme in industrial scale; enzyme extraction 
and purification; immobilized enzyme and the utilization in 
food industry; laboratory experiments related to the lecture 
topics; work integrated learning 
 
933-363 เทคโนโลยผีลติภัณฑ์เน้ือสัตว์                   3((2)-3-4) 
 สัตว์ปีกและไข่     
 Meat, Poultry and Egg Products Technology 

โครงสร้าง องค์ประกอบ  และการเส่ือมเสียของ
เน้ื อ สั ต ว์  สั ต ว์ ปี ก แ ล ะ ไข่  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เค ร่ื อ ง มื อ                   
ในการช าแหละและแปรรูป การถนอมและแปรรูป การใช้
ป ระ โยชน์ จ ากผ ลิ ต ผลพ ลอยได้  ก ารบ รร จุ หี บ ห่ อ                
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิบัติการ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาและการดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติั เชิงบูรณา
การกบัการท างาน 
 Structure, composition and spoilage of meat, 
poultry and egg; instruments and equipment for 
slaughtering and processing; preservation and processing; 
utilization of by-products; packaging; quality control and 
standard; laboratory experiments related to the lecture 
topics and visiting related factories or enterprises; work 
integrated learning 
 
 
933-364 เทคโนโลยนี ำ้นมและผลติภัณฑ์    3((2)-3-4 
 Milk and Milk Products Technology 

สรีรวิทยาการกลัน่สร้างน ้ านม องค์ประกอบและ
คุณสมบติัของน ้ านม ประเภทของผลิตภณัฑ์นม การถนอม
และแปรรูป การบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ของน ้ านมและผลิตภัณฑ์  กฎหมายของอาหารนมและ
ผลิตภณัฑ ์สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมนมและผลิตภณัฑ ์
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา การดูงานนอกสถานท่ี     
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Physiology of milk secretion; composition and 
properties of milk; types of milk products; preservation and 



processing; packaging; quality control and standard of milk 
and milk products; food law in relation with milk and milk 
products; milk and milk products plant sanitation; 
laboratory experiments related to the lecture topics and 
visiting related factories or enterprises; work integrated 
learning 
 
933-365 เทคโนโลยขีองธัญพืช  3((2)-3-4) 
 Cereal Technology 

ความหมายและชนิดของธญัพืช ลกัษณะโครงสร้าง
และคุณภาพธัญพืชท่ีใช้ในการแปรรูปอาหาร การแปรรูป      
เป็นแป้งและผลิตภณัฑ์ การเก็บรักษาและการเปล่ียนแปลง
คุณภาพของธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้ง      
กบัเน้ือหา การดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 
 Type and definition of cereals; structure and 
quality of cereal for food processing; flour milling and 
milling products; storage and quality changes of cereal and 
cereal products; laboratory experiments related to the 
lecture topics and visiting related factories or enterprises; 
work integrated learning 
 
933-366 เทคโนโลยขีองขนมอบ    3((2)-3-4) 
 Bakery Technology 

คุณสมบัติและการท างานของส่วนผสมท่ีใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ เบเกอร่ี หลักการและเทคโนโลยีขั้ น พ้ืนฐาน              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปเบเกอร่ี ประกอบดว้ย การควบคุม
คุณภาพ บรรจุภณัฑ์ การเก็บรักษาระบบการบริหารจดัการ
โรงงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเบเกอร่ีในการจัดเล้ียง
และบริการอาหารท่ีช่วยในการเลือกหรือพฒันาผลิตภณัฑ ์              
ท่ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภค แนวทางการน าเสนอผลิตภณัฑ ์
และฉลากผลิตภัณฑ์ การจัดการต้นทุน และการบริหาร
จัดการด้าน เวลา การบ ริการลูกค้าและความพึ งพอใจ         
การทดลองในห้ องป ฏิบั ติ ก าร ท่ี เก่ี ยวข้องกับหั วข้อ            
ก า รบ ร ร ย าย แ ล ะ ก าร เยี่ ย ม ช ม โ ร ง ง าน แ ล ะ /ห รื อ               
สถานประกอบการท่ี เก่ี ยวข้องกับหั วข้อ ท่ี เก่ี ยวข้อ ง            
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Properties and functions of ingredients applied in 
bakery products; principles and technology of bakery 

processing involved in various fundamental bakery 
products; quality control; packaging materials; storage 
conditions; factory management; Application of bakery 
technology into catering and food service that assisting to 
choose or develop a right product for public section, 
guiding the product presentation and product labelling 
skills, cost and time managements, customer service and 
satisfaction, operation time and conditions; laboratory 
experiments related to the lecture topics and visiting 
factories and/or enterprises related to the topics covered; 
work integrated learning 
 
933-367 เทคโนโลยขีองอำหำรไทยและขนมไทย   3((2)-3-4) 
 Thai Food and Thai Dessert Technology 

เทคโนโลยีการแปรรูปและผลของการแปรรูป      
ต่ อ คุณภาพของผ ลิตภัณฑ์ อาห ารไทยและขนมไทย             
การบรรจุ การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์
การจดัการการผลิตอาหารไทยและขนมไทย และการพฒันา
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ การจดับริการอาหาร ปฏิบติัการท่ี
สอดคล้องกับเน้ือหาและการดูงานนอกสถานท่ี  การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Processing technology and effect of processing on 
quality of Thai food and Thai dessert; packaging, storage, 
and quality control of product; management of Thai food 
and Thai dessert production and new product innovation 
development; catering service; laboratory experiments 
related to the lecture topics and visiting related factories or 
enterprises; work integrated learning 

 
933-368  หัวข้อพิเศษทำงเทคโนโลยีอำหำร       1-3(x-y-z)
 Special Topics in Food Technology 

หั วข้อ ท่ี น่ าสน ใจห รือหั วข้อ ให ม่ ท างด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  การฝึกปฏิบัติ เชิง      
บูรณาการกบัการท างาน 
 Interesting or new topics in food science and 
technology; work integrated learning 
  
 



933-401 โครงงำนนักศึกษำ 1       1(0-3-0)
 Student Project I 
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

การเลือกหั วข้อโครงงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเขา้ปรึกษาอาจารย์
ผูส้อนในหลักสูตร การสืบค้นข้อมูล และเขียนโครงร่าง
โครงงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษา
โ ค ร ง ง าน  แ ล ะ น า เส น อ เพื่ อ ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ                     
จากคณะกรรมการสอบโครงร่าง การศึกษาทดลองเบ้ืองตน้ 

Choosing the research topic related to food 
science and technology by consulting the lecturers; 
reviewing the literatures, writing a research project proposal 
under the supervision of the project advisor and proposing 
the proposal to project committee for approval; preliminary 
experiment 
 
933-402 โครงงำนนักศึกษำ 2  5(0-15-0)  
 Student Project II 
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 การศึกษาวิจัยและทดลองภายใตก้ารควบคุมของ           
อาจารย์ท่ีป รึกษา ตามหัวข้อในโครงร่างท่ีได้รับความ
เห็นชอบ ภายหลงัการศึกษาและทดลองแลว้ นักศึกษาตอ้ง
จัดท ารายงานการทดลองท่ีสมบูรณ์ส่งและน าเสนอผล
การศึกษาและทดลองเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สอบโครงงานวจิยั 

Research study and experiments under the 
supervision of the project advisor based on the approved 
project proposal; writing and submission of complete 
research project reports and presentation of the results to 
project committee for approval 
 
933-405  เตรียมสหกจิศึกษำ   ≥  3 0  ช่ั ว โ ม ง
 Co-operative Study Preparation 
 เง่ื อน ไข  : เป็ น นั ก ศึ กษ าชั้ น ปี ท่ี  3 แผน  2+2        
ร่วมกบัสถานประกอบการ และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 แผนสหกิจ 

 ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ             
ง าน ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ก า ร ค้ น ห า ปั ญ ห า เพื่ อ ก าร วิ จั ย                   
ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร แนวคิดและหลกัการแกไ้ขปัญหา 
เคร่ืองมือส าหรับการแกไ้ขปัญหา การสืบคน้ รวบรวม และ

เรียบเรียง ขอ้มูลเชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันา โครงร่าง
การวิจัยส าหรับสหกิจศึกษา การวิเคราะห์และประมวล
ผลการวจิยั การเขียนและน าเสนอรายงานผลการวจิยั 

 Preparation for co-operative education; problem 
analysis and research in food industries; concept and 
principles of problem solving; tools for solving problems, 
researching, reviewing and writing of technical 
documentations; developing of research proposal for co-
operative education; evaluation and analysis of relevant 
data; report writing and oral presentation 
 
933-406  สหกจิศึกษำ                    6(0-36-0)  
 Co-operative Study  
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 การท าวิ จั ย /โค รงงาน ท่ี มี ก ารวิ จัย เป็ น ฐ าน              
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ห รือ
หน่วยงานราชการเสมือนเป็นพนักงานจริง เป็นเวลา 1      
ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี
รับผิดชอบ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ
บุ ค ล า ก ร ข อ งห น่ ว ย ง าน นั้ น  ต่ อ เ น่ื อ ง เป็ น เว ล า                       
16 สปัดาห์  
 Research study/research project in industrial 
factory, state enterprise or government office as if the 
student is a real employee for one semester under the 
supervision of the lecturers; evaluation by the personnel of 
the organization 
 
933-441  ชุดวชิำเทคโนโลยขีองไขมนัและน ำ้มนั 9((4)-15-8)  
 Fat and Oil Technology 
    ก ารจ าแน กช นิ ด  คุ ณ ส มบั ติ  ป ฏิ กิ ริ ย า เค มี                   
คุณค่า โภชนาการของไขมนัน ้ ามนั กระบวนแปรรูปไขมนั
น ้ ามั น ก ารส กั ด  ก าร ก ลั่ น ท าบ ริ สุ ท ธ์ิ  ก าร แ ยก ไข                  
การตรวจสอบคุณภาพ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไขมัน
น ้ ามัน  และผลิตภัณฑ์  โอเลโอเคมีคอล รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากวสัดุเศษเหลือในอุตสาหกรรมไขมันน ้ ามัน 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
     Classification, characterization, chemical reaction, 
value, nutrition of fat and oil; fat and oil processing; 
milling, refining, fractionation, quality control, fat and oil 



products and oleo chemicals including by-products 
utilization in fat and oil industry; work integrated learning 
 
933-442 ชุดวชิำเทคโนโลยชีำ กำแฟ โกโก้และ 9((4)-15-8) 

ผกัผลไม้พื้นเมืองเพ่ือสุขภำพ       
 Tea Coffee Cocoa and Local Fruit Vegetable 
for Health 

องคป์ระกอบและคุณค่าทางโภชนาการ คุณสมบติั              
ทางกายภาพ เคมี และชีวเคมีของผกัและผลไม ้ชา กาแฟ และ
โกโก้  การเก็บรักษา การเตรียมก่อนการแปรรูป วิธีการ     
แปรรูป เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการแปรรูป การบรรจุหีบห่อ            
การเปล่ียนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวตักรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ปัญหาและการควบคุมในขบวนการผลิต องค์ประกอบทาง
เคมีของชา กาแฟ โกโก้และผกัผลไม้เพ่ือสุขภาพท่ีส าคัญ
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Composition and nutritional value; physical, 
chemical and biochemical characteristics of tea, coffee and 
cocoa vegetables and fruits; storage; pre-process 
preparations; processing methods; modern processing 
technology;  packing; quality changes during storage; new 
product innovation development. Problems and the control 
of the production process chemical components of 
important nutraceuticals; laboratory experiments related to 
the lecture topics and visiting related factories or 
enterprises; work integrated learning 

 
933-443  ชุดวชิำผลติภัณฑ์อำหำรทะเลเพ่ือสุขภำพ 9((4)-15-8) 
 Seafood Products for Health 

วตัถุดิบส าหรับการแปรรูปสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์
ประมง การจดัการวตัถุดิบทางทะเล และการคดัเลือก วตัถุดิบ 
การแปรรูป โดยใช้ความร้อน การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง     
การใช้ไมโครเวฟ  การทอด การย่าง  การหมักให้ เกิด          
กรดแลกติกและการดองเกลือ การสกัดน ้ าและเทคนิค        
การแปรรูปแบบใหม่ส าห รับการแปรรูปสัตว์น ้ า และ
ผลิตภัณฑ์ประมง การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในสัตว์น ้ า    
หลงัการตายและการควบคุม เอนไซม์และผลของ เอนไซม์
ต่ อ คุณ ภาพของสั ตว์น ้ า  และผลของการแปร รูปต่ อ

องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น ้ าและ วิธีการป้องกัน 
หลกัการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตภณัฑ์ประมง 
การใชส้ถิติในการควบคุม คุณภาพในกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า  การวิ เคราะห์และควบคุม คุณภาพ          
ทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี และประสาทสมัผสัของวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ปัญหาและการควบคุมในขบวนการผลิต 
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทะเลเพื่อสุขภาพท่ีส าคัญ    
มีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาข้างต้น การฝึกปฏิบัติ     
เชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Raw materials for fish and fishery products, 
management of marine raw materials, and selection of raw 
materials, thermal processing, smoking and drying, 
freezing, microwave, frying, roasting, lactic acid              
fer-mentation and salting, marine oil extraction and other 
new processing techniques for fish and fishery products. 
Biochemical changes in fish postmortem and controls, 
enzymes and their effects on fish quality and effects of 
processing on chemical components of fish and 
preventions, principle of quality control in fishery products 
processing, statistic quality control in fishery products 
processing. Physical, chemical, biochemical and sensory 
quality analysis and control of raw materials and finished 
products. Problems and the control of the production 
process chemical components of important nutraceuticals 
from fish and fishery products; laboratory experiments 
related to the lecture topics; work integrated learning 
 
934-023  กำรคดิเชิงค ำนวณ                    2((2)-0-4) 

 Computational Thinking                
 การด าเนินการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ พีชคณิต

พ้ืนฐาน ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิต การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการคิดเชิงค านวณ 

 Mathematical foundation; basic algebra; 
functions and graphs; limit; using software for 
computational thinking 
 
 
 
 



934-024   คณิตศำสตร์พื้นฐำน       2(2-0-4) 
Basic Mathematics   
การหาอนุพนัธ์และการประยุกต์ การหาปริพนัธ์

และการประยกุต ์เคร่ืองมือส าหรับวธีิการเชิงตวัเลข 
Differentiation and its application; integration and 

it application; tools for numerical method 
 

937-110  หลกัเคม ี         3(2-3-4) 
Principles of Chemistry  
ปริมาณสัมพัน ธ์  ระบบพี ริออ ดิก  พันธะเค มี                  

อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน ้ า      
ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหา 

Stoichiometry; periodicity; chemical bonding; 
thermodynamics; solutions and properties; chemical 
kinetics; chemical equilibrium; aqueous equilibria; 
electrochemistry; nuclear chemistry; laboratory experiments 
related to the lecture topics 
 
937-121   เคมอีนิทรีย์พื้นฐำน        3(2-3-4) 
 Basic Organic Chemistry 
               รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-110 หลกัเคมี 

โครงสร้างและสมบติัของสารอินทรีย ์การจ าแนก
ประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิ กิ ริยาพ้ืนฐาน            
ของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเครต และโปรตีน 
และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

Structures and properties of organic compounds, 
classification, nomenclature, and basic chemical reactions 
of organic compounds; polymers; lipids; carbohydrate and 
proteins; laboratory experiments related to the lecture topics 
 
937-206  เคมวีเิครำะห์พื้นฐำน    3(2-3-4)  

Basic Analytical Chemistry 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-110  หลกัเคมี 
 แนะน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง       
กับ เค มี วิ เค ราะ ห์  สม ดุ ล เค มี ของป ฏิ กิ ริ ย า  ก รด เบ ส                 
การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์       
การไทเทรตและการน าไปประยกุต ์ใชก้ระบวนการแยกสาร

ในทางเคมีวิเคราะห์ หลกัการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้  
spectrometer และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 
 Introduction to instruments and equipments use in 
analytical chemistry; chemistry equilibrium of reaction; 
acid-base; precipitation; chemical complex and redox 
reaction; titration and application; separation techniques in 
analytical chemistry; principles of quantitative techniques 
by spectrometer; laboratory experiments related to the 
lecture topics 
 
937-207   ชีวเคมพืี้นฐำน        3(2-3-4)  
 Basic Biochemistry 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน   :  937-121 เคมีอินทรีย์
พ้ืนฐาน 
 โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล 
ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ี
ส าคัญในสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ ความส าคัญของวิตามิน 
เกลือแร่ และฮอร์โมน ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา
ขา้งตน้ 
  Bimolecular structure and function; enzymatic 
reactions; metabolism of animal, plant and microorganism; 
roles of vitamins, minerals and hormone; laboratory 
experiments related to the lecture topics 
 
937-210   เคมเีชิงพสิิกส์         3(2-3-4) 
 Physical Chemistry 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  937-110 หลกัเคมี 
 แก๊ส  ทฤษ ฎีจลน์ ของแ ก๊ส  อุณหพลศาสต ร์                  
ของสารละลาย ระบบท่ีมีหลายองค์ประกอบและสมดุลเคมี 
วฏัภาคสมดุลของระบบบริสุทธ์ิ สารละลายท่ีไม่ใช่ตัวน า
ไฟฟ้า วฎัภาคสมดุลของสารละลาย หลกัจลนพลศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ของโมเลกุลขนาดใหญ่ 
หลกัสเปคโทรสโกปี และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ขา้งตน้ 
 Gas and kinetics of gas; thermodynamics of 
solution; system of several substances and chemical 
equilibrium; phase equilibrium of single substance; non-
electrolyte solution; phase equilibrium of solution; principle 
of kinetics and chemical kinetics; physical chemistry of 



macromolecule; principle of spectroscopy; laboratory 
experiments related to the lecture topics 
 




