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ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็ นหลักสู ตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถและ
ทักษะที่ ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการ
จัดการการผลิตอาหาร มีทกั ษะการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบพื้นเมืองภาคใต้ตอนบน ปาล์มน้ ามัน ผักผลไม้
ผลิ ตภัณ ฑ์สัตว์น้ า มี ป ระสบการณ์ จากการปฏิ บัติ งานจริ ง และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้ ในการประกอบอาชี พ
สามารถปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถสื่ อสารภาษาสากล มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLOs 1 ประยุกต์ความรู ้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่ทนั สมัยสาหรับประกอบวิชาชีพ
- Sub PLOs 1.1 มีความรู ้พ้นื ฐานที่จาเป็ น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
- Sub PLOs 1.2 มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สมั พันธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหารอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
- Sub PLOs 1.3 มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพ
PLOs 2 วางแผนและวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์อาหาร
- Sub PLOs 2.1 มีความคุน้ เคยและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้
- Sub PLOs 2.2 มีความรู ้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์ความรู ้ในงานอาชีพ
PLOs 3 วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
- Sub PLOs 3.1 มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนและแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพ
PLOs 4 สื่ อสารและนาเสนอโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLOs 5 ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง
- Sub PLOs 5.1 สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- Sub PLOs 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
- Sub PLOs 5.3 สามารถระบุ แ ละน าเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อคณิ ตศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งมาใช้ ใ นการวิ เคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

- Sub PLOs 5.4 สามารถระบุ เข้า ถึ ง มี วิ จ ารณญาณและสามารถคัด เลื อ กแหล่ ง ข้อ มู ล ความรู ้ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
PLOs 6 มีจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- Sub PLOs 6.1 ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ชีวติ ภายใต้กรอบคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในสังคม
- Sub PLOs 6.2 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- Sub PLOs 6.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง
- Sub PLOs 6.4 มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ และแสดงออกถึ ง คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน
มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
PLOs 7 เป็ นผูป้ ระกอบการทางด้านไขมันและน้ ามัน ชา กาแฟ โกโก้ ผักและผลไม้ รวมถึ งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในเขต
ภาคใต้ตอนบน

โครงสร้ างหลักสู ตร
แผนฝึ กงานและโครงงาน
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

128 หน่ วยกิต
32 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
935-012 ชีวติ ที่งดงาม
Aesthetic Life
935-013 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
935-014 การฝึ กด้วยเครื่ องน้ าหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
935-015 เดินวิง่ เพื่อสุขภาพ
Walking and Jogging for Health
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ
Art of Life
935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
Game and Recreation Activities
935-111 พลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
935-113 ลีลาศ
Social Dance
935-114 ศิลปะการป้ องกันตัว
Martial Arts
935-115 กอล์ฟ
Golf
935-116 เทนนิส
Tennis
935-117 แบดมินตัน
Badminton
935-118 แอโรบิคแดนซ์
Aerobic Dance
935-119 การอยูค่ ่ายพักแรม
Camping
935-213 เซปั กตะกร้อ
Sapak Takraw
935-214 เทเบิลเทนนิส
Table tennis
935-215 วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

935-216 ฟุตบอล
Football
935-217 บาสเกตบอล
Basketball
935-218 เปตอง
Petonque
935-219 กรี ฑา
Track and Field
935-311 โยคะ
Yoga
วิชาเลือก 2 หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้
935-018 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life
935-019 เคมีรอบตัวเรา
Chemistry around Us
935-020 ภาษาอังกฤษวิชาการ
Academic English
935-021 การฟังและพูดภาษาจีน
Chinese Listening and Speaking Skills
935-022 การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing Skills
935-023 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Speaking Techniques and Personality Development
935-024 การเล่าเรื่ องโดยใช้ภาษาอังกฤษ
English Story Telling
935-025 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Applications
935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
935-027 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Law in Daily Life
935-028 เอเชียศึกษา
Asian Studies
รายวิชาเลือก
935-021 การฟังและพูดภาษาจีน
Chinese Listening and Speaking Skills
935-030 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
Chinese in Daily Life

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

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
921-019 ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
932-002 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
934-023 การคิดเชิงคานวณ
Computational Thinking

84 หน่ วยกิต
25 หน่ วยกิต
3(2-3-4)

934-024 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
Basic Mathematics

2(2-0-4)

937-017 เคมีเชิงฟิ สิ กส์
Physical Chemistry
937-018 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
Basic Biochemistry
937-110 หลักเคมี
Principles of Chemistry
937-121 เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
Basic Organic Chemistry
937-206 เคมีวเิ คราะห์พ้นื ฐาน
Basic Analytical Chemistry

3(2-3-4)

2.2 กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพบังคับ
933-111 ทรัพยากรชีวภาพสาหรับการแปรรู ปอาหาร
Bioresources for Food Processing
933-112 เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Technology
933-211 เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 1
Food Processing Technology I
933-212 เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 2
Food Processing Technology II
933-213 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1
Food Product Development I
933-221 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
933-231 เคมีอาหาร 1
Food Chemistry I

59 หน่ วยกิต
44 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)

3(2-3-4)
2((2)-0-4)

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

1((1)-0-2)
3((2)-3-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4((3)-3-6)
2((2)-0-4)

933-301 การสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 1
New Venture Creation in Food Industry I
933-302 การสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 2
New Venture Creation in Food Industry II
933-303 สัมมนา
Seminar
933-304 การวางแผนการทดลองสาหรับเทคโนโลยีอาหาร
Experimental Design for Food Technology
933-305 โภชนศาสตร์
Nutrition
933-306 จิตวิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Psychology
933-311 วิศวกรรมอาหาร
Food Engineering
933-318 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2
Food Product Development II
933-331 เคมีอาหาร 2
Food Chemistry II
933-341 ชุดวิชาการควบคุมและการจัดการระบบคุณภาพอาหาร
Food Quality Control and Management System

1((1)-0-2)

-กลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือก 6 หน่วยกิต จากคู่วชิ าใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
933-312 ผลิตภัณฑ์ประมง 1
Fishery Products I
933-313 ผลิตภัณฑ์ประมง 2
Fishery Products II
หรื อ
933-314 เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน 1
Fat and Oil Processing I
933-315 เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน 2
Fat and Oil Processing II
หรื อ
933-316 เทคโนโลยีผกั และผลไม้
Vegetable and Fruit Technology
933-317 เทคโนโลยีชา กาแฟ และโกโก้
Tea, Coffee and Cocoa Technology

15 หน่ วยกิต

2((1)-2-3)
1(0-3-0)
3((2)-2-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0 -2)
4((3)-3-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
9((4)-15-8)

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

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

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

และเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก 9 หน่วยกิต
933-351 บรรจุภณั ฑ์อาหาร
Food Packaging
933-352 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงอาหาร
Food Risk Analysis
933-353 การจัดการโซ่อุปทานอาหาร
Food Supply Chain Management
933-354 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร
Food Law and Regulation
933-355 องค์ประกอบของอาหารสุขภาพ
Health Food Ingredients
933-356 เทคโนโลยีการแปรรู ปส่วนประกอบของอาหาร
Food Ingredients Technology
933-357 อาหารฮาลาล
Halal Food
933-358 เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
Beverage Technology
933-359 การแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
Thermal Processing of Food
933-360 เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
933-361 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Technology
933-362 เอนไซม์ทางอาหาร
Food Enzyme
933-363 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่
Meat, Poultry and Egg Products Technology
933-364 เทคโนโลยีน้ านมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products Technology
933-365 เทคโนโลยีของธัญพืช
Cereal Technology
933-366 เทคโนโลยีของขนมอบ
Bakery Technology
933-367 เทคโนโลยีของอาหารและขนมไทย
Thai Food and Dessert Technology
933-368 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร
Special Topics in Food Technology

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
1-3(x-y-z)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา
4. หมวดวิชาฝึ กงานและโครงงานนักศึกษาหรื อสหกิจศึกษา
6 หน่ วยกิต
แผนโครงงานศึกษา
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องฝึ กงาน ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3
933- 201 ฝึ กงาน 1
≥ 200 ชัว่ โมง
Practical Training I
933-401 โครงงานนักศึกษา 1
1(0-3-0)
Student Project I
933-402 โครงงานนักศึกษา 2
5(0-15-0)
Student Project II
หรื อแผนสหกิจศึกษา
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องฝึ กงาน ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3
933-201 ฝึ กงาน 1
≥ 200 ชัว่ โมง
933-405 เตรี ยมสหกิจศึกษา
≥ 30 ชัว่ โมง
Co-operative Study Preparation
933-406 สหกิจศึกษา
6(0-36-0)
Co-operative Study
แผน 2+2 ร่ วมกับสถานประกอบการ
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship

32 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)

สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
935-xxx สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
935-xxx สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
รายวิชาเลือก
935-021 การฟังและพูดภาษาจีน
Chinese Listening and Speaking Skills
935-030 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
Chinese in Daily Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
921-019 ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
932-002 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
934-023 การคิดเชิงคานวณ
Computational Thinking
934-024 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
Basic Mathematics

4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2 หน่ วยกิต
x(x-y-z)
x(x-y-z)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
84 หน่ วยกิต
25 หน่ วยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2((2)-0-4)
2(2-0-4)

937-017 เคมีเชิงฟิ สิ กส์
Physical Chemistry
937-018 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
Basic Biochemistry
937-110 หลักเคมี
Principles of Chemistry
937-121 เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
Basic Organic Chemistry
937-206 เคมีวเิ คราะห์พ้นื ฐาน
Basic Analytical Chemistry
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาชีพบังคับ
933-111 ทรัพยากรชีวภาพสาหรับการแปรรู ปอาหาร
Bioresources for Food Processing
933-112 เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Industry
933-211 เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 1
Food Processing Technology I
933-212 เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 2
Food Processing Technology II
933-221 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
933-231 เคมีอาหาร 1
Food Chemistry I
933-304 การวางแผนการทดลองสาหรับเทคโนโลยีอาหาร
Experimental Design for Food Technology
933-311 วิศวกรรมอาหาร
Food Engineering
933-331 เคมีอาหาร 2
Food Chemistry II
933-341 ชุดวิชาการควบคุมและการจัดการระบบคุณภาพอาหาร
Food Quality Control and Management System
933-342 ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์อาหาร
Food Packaging and Products Development
-กลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกเรี ยนจากชุดวิชาต่อไปนี้ จานวน 1 ชุดวิชา
933-441 ชุดวิชาเทคโนโลยีของไขมันและน้ ามัน
Fat and Oil Technology

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
59 หน่ วยกิต
50 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
3((2)-3-4)
2((2)-0-4)
4((3)-3-6)
2((2)-0-4)
3((2)-2-4)
4((3)-3-6)
3((2)-3-4)
9((4)-15-8)
9((4)-15-8)
18 หน่ วยกิต
9((4)-15-8)

933-442 ชุดวิชาเทคโนโลยีชา กาแฟ โกโก้และผักผลไม้พ้นื เมืองเพื่อสุขภาพ
Tea Coffee Cocoa and Local Fruit Vegetable for Health
933-443 ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อสุขภาพ
Seafood Products for Health
และเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก
933-352 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงอาหาร
Food Risk Analysis
933-353 การจัดการโซ่อุปทานอาหาร
Food Supply Chain Management
933-354 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร
Food Law and Regulation
933-355 องค์ประกอบของอาหารสุขภาพ
Health Food Ingredients
933-356 เทคโนโลยีการแปรรู ปส่วนประกอบของอาหาร
Food Ingredients Technology
933-357 อาหารฮาลาล
Halal Food
933-358 เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
Beverage Technology
933-359 การแปรรู ปอาหารด้วยความร้อน
Thermal Processing of Food
933-360 เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
933-361 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Technology
933-362 เอนไซม์ทางอาหาร
Food Enzyme
933-363 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่
Meat, Poultry and Egg Products Technology
933-364 เทคโนโลยีน้ านมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products Technology
933-365 เทคโนโลยีของธัญพืช
Cereal Technology
933-366 เทคโนโลยีของขนมอบ
Bakery Technology
933-367 เทคโนโลยีของอาหารและขนมไทย
Thai Food and Dessert Technology

9((4)-15-8)
9((4)-15-8)
9 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)

933-368 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร
1-3(x-y-z)
Special Topics in Food Technology
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา
4. หมวดวิชาฝึ กงานและโครงงานนักศึกษาหรื อสหกิจศึกษา
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องฝึ กงาน ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 2
933- 201 ฝึ กงาน 1
≥ 200 ชัว่ โมง
Practical Training I
นักศึกษาแผน 2+2 ร่ วมกับสถานประกอบการทุกคนต้องฝึ กงาน ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3
933- 307 ฝึ กงาน 2
≥ 300 ชัว่ โมง
Practical Training II
933-405 เตรี ยมสหกิจศึกษา
≥ 30 ชัว่ โมง
Co-operative Study Preparation
933-406 สหกิจศึกษา
6(0-36-0)
Co-operative Study

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผนฝึ กงานและโครงงาน
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
932-002
933-111
935-002
935-003
935-005
935-008
935-011
935-xxx
937-110

ภาคการศึกษาที่ 2
933-112
935-006
935-007
935-009
935-021
935-029
937-121
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
หลักชีววิทยา
3(2-3-4)
ทรัพยากรชีวภาพสาหรับการแปรรู ปอาหาร
1((1)-0-2)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1((x)-y-z)
หลักเคมี
3(2-3-4)
รวม
19((x)-y-z)
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
1((1)-0-2)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
การฟังและพูดภาษาจีน
2((2)-0-4)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
เคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน
3(2-3-4)
เลือกเสรี
3((x)-y-z)
รวม
18((x)-y-z)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
921-019
933-211
933-221
934-023
935-001
935-030
937-018
937-206

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103
933-212
933-213
933-231
934-024
935-004
935-010
935-xxx
937-017
xxx-xxx

ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 1
จุลชีววิทยาอาหาร
การคิดเชิงคานวณ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
เคมีวเิ คราะห์พ้นื ฐาน
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-4)
3((2)-3-4)
4((3)-3-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
21((16)-15-32)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 2
2((2)-0-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1
2((2)-0-4)
เคมีอาหาร 1
2((2)-0-4)
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2(2-0-4)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1((x)-y-z)
เคมีเชิงฟิ สิ กส์
3(2-3-4)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
20(x-y-z)

ปี ที่ 3
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 1
1((1)-0-2)
วิศวกรรมอาหาร
4((3)-3-6)
เคมีอาหาร 2
3((2)-3-4)
วิชาชีพบังคับ*
3((2)-3-4)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
17((x)-y-z)
* วิชาชีพบังคับให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
933-312
ผลิตภัณฑ์ประมง 1
3((2)-3-4)
หรื อ
933-314
เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน 1
3((2)-3-4)
หรื อ
933-316
เทคโนโลยีผกั และผลไม้
3((2)-3-4)

ภาคการศึกษาที่ 1
933-301
933-311
933-331
933-xxx
933-xxx
933-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 2
2((1)-2-3)
สัมมนา
1(0-3-0)
การวางแผนการทดลองสาหรับเทคโนโลยีอาหาร
3((2)-2-4)
โภชนศาสตร์
2((2)-0-4)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมอาหาร
1((1)-0-2)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2
3((2)-3-4)
วิชาชีพบังคับ**
3((2)-3-4)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
18((x)-y-z)
** วิชาชีพบังคับ ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ที่สมั พันธ์กบั วิชาชีพบังคับ ในปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
933-313
ผลิตภัณฑ์ประมง 2
3((2)-3-4)
หรื อ
933-315
เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน 2
3((2)-3-4)
หรื อ
933-317
เทคโนโลยีชา กาแฟ และโกโก้
3((2)-3-4)

ภาคการศึกษาที่ 2
933-302
933-303
933-304
933-305
933-306
933-318
933-xxx
933-xxx

ภาคการศึกษาที่ 3
933-307

ฝึ กงาน 2

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
≥ 300 ชัว่ โมง

ปี ที่ 4
แผนฝึ กงานและโครงงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
933-341
933-401

ภาคการศึกษาที่ 2
933-402
แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
933-341
933-405

ภาคการศึกษาที่ 2
933-406

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชุดวิชาการควบคุมและการจัดการระบบคุณภาพอาหาร 9((4)-15-8)
โครงงานนักศึกษา 1
1(0-3-0)
รวม
10((4)-18-8)

โครงงานนักศึกษา 2

5(0-15-0)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชุดวิชาการควบคุมและการจัดการระบบคุณภาพอาหาร 9((4)-15-8)
เตรี ยมสหกิจศึกษา
≥ 30 ชัว่ โมง
รวม
9((4)-15-8)

สหกิจศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-36-0)
6(0-36-0)

แผน 2+2 ร่ วมกับสถานประกอบการ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
933-111
935-002
935-003
935-005
935-008
935-011
935-xxx
937-110
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
932-002
933-112
935-006
935-007
935-009
935-021
935-029
937-121

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
ทรัพยากรชีวภาพสาหรับการแปรรู ปอาหาร
1((1)-0-2)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1(x-y-z)
หลักเคมี
3(2-3-4)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
19(x-y-z)
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักชีววิทยา
3(2-3-4)
เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
1((1)-0-2)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
การฟังและพูดภาษาจีน
2((2)-0-4)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
เคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน
3(2-3-4)
รวม
18(x-y-z)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
921-019
933-211
933-221
934-023
935-001
935-030
937-018
937-206

ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 1
จุลชีววิทยาอาหาร
การคิดเชิงคานวณ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
เคมีวเิ คราะห์พ้นื ฐาน
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-4)
3((2)-3-4)
4((3)-3-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
21((6)-15-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103
933-212
933-231
933-304
934-024
935-004
935-010
935-xxx
937-017
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร 2
2((2)-0-4)
เคมีอาหาร 1
2((2)-0-4)
การวางแผนการทดลองสาหรับเทคโนโลยีอาหาร
3((2)-2-4)
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2(2-0-4)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1((x)-y-z)
เคมีเชิงฟิ สิ กส์
3(2-3-4)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
21(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 3
933-201

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
≥ 200 ชัว่ โมง

ฝึ กงาน 1

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
933-311
933-331
933-405
933-xxx
933-xxx
933-xxx

วิศวกรรมอาหาร
เคมีอาหาร 2
เตรี ยมสหกิจศึกษา
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4((3)-3-6)
3((2)-3-4)
> 30 ชัว่ โมง
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
16 (x-y-z)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชุดวิชาการควบคุมและการจัดการระบบคุณภาพอาหาร 9((4)-15-8)*
ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
9((4)-15-8)*
รวม
18((8)-30-16)
*รายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็ น Module

ภาคการศึกษาที่ 2
933-341
933-342

ภาคการศึกษาที่ 3
933-307

ฝึ กงาน 2

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
≥ 300 ชัว่ โมง

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
933-441
หรื อ
933-442

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชุดวิชาเทคโนโลยีของไขมันและน้ ามัน
9((4)-15-8)*
ชุดวิชาเทคโนโลยีชา กาแฟ โกโก้และผักผลไม้
พื้นเมืองเพื่อสุขภาพ

หรื อ
933-443

ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อสุขภาพ
รวม
*รายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็ น Module

ภาคการศึกษาที่ 2
933-406

สหกิจศึกษา
รวม

9((4)-15-8)*

9((4)-15-8)*
9((4)-15-8)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-36-0)
6(0-36-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLOs 1 ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ าหารที่ ทัน สมัย
สาหรับประกอบวิชาชีพ
- Sub PLOs 1.1 มีความรู ้พ้นื ฐานที่จาเป็ น สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
- Sub PLOs 1.2 มี ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ใ น ส า ข า วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารอย่า ง
กว้า งขวางและเป็ นระบบ และทั น สมั ย ต่ อ
สถานการณ์โลก
- Sub PLOs 1.3 มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในการใช้
เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
การปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพ

1) การให้ ภ าพรวมของความรู ้ ก่ อ นเข้า สู่
บทเรี ยน การสรุ ปย้าความรู ้ใหม่หลังบทเรี ยน
พร้อมกับเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
การเชื่อมโยงความรู ้จากวิชาหนึ่งไปสู่ อีกวิชา
หนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2 ) ใ ช้ ก า ร ส อ น ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ
ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ไ ด้ แ ก่
การบรรยาย การทบทวน การฝึ กปฏิ บตั ิการ
และเทคนิ คการสอนอื่น ๆ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ เช่ น การเรี ยนแบบร่ วมมื อ การเรี ยน
แบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน การเรี ย นโดยการ
ค้นคว้าด้วยตนเองและเน้นการเรี ยนการสอน
ที่เป็ น Active Learning
3) จัด ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
จ ากการ ฝึ กง าน ใ น อุ ต สาห กร รมและ
การทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
จากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอก
ส ถ า บั น ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ
มีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิ บตั ิ/
การฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
5) การถาม-ตอบ ปั ญหาวิชาการในห้องเรี ยน
1) การให้ ภ าพรวมของความรู ้ ก่ อ นเข้า สู่
บทเรี ยน การสรุ ปย้าความรู ้ใหม่หลังบทเรี ยน
พร้อมกับเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
การเชื่อมโยงความรู ้จากวิชาหนึ่งไปสู่ อีกวิชา
หนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2) ใช้ ก ารสอนหลากหลายรู ปแบบตาม
ลักษณะของเนื้ อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย
การทบทวน การฝึ กปฏิ บัติการ และเทคนิ ค
การสอนอื่ น ๆ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น
การเรี ยนแบบร่ วมมือ การเรี ยนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน การเรี ยนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง

1) การประเมิ นร่ วมกันของหลักสู ต ร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

PLOs 2 วางแผนและวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมทาง
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- Sub PLOs 2.1 มี ค ว า ม คุ ้ น เ ค ย แ ล ะ ทั น ต่ อ
ค วาม ก้ า วห น้ า ท าง วิ ช าการ ใ น สาข าวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึง
ศาสตร์ อื่ น ๆ และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
แก้ไขปั ญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้
- Sub PLOs 2.2 มี ค วามรู ้ ใ นกระบวนการและ
เทคนิ คการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์
ความรู ้ในงานอาชีพ

1) การประเมิ นร่ ว มกับของหลักสู ตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

PLOs 3 วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนางานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
- Sub PLOs 3.1 มี ความรู ้ ที่เกิ ดจากการบูรณาการ
ความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการวางแผนและแก้ไ ขปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพ

PLOs 4 สื่ อ สารและน าเสนอโดยใช้ภ าษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

PLOs 5 ปรั บ ตัว ให้ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและเทคโ น โ ลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

และเน้ น การเรี ยนการสอนที่ เ ป็ น Active
Learning
3) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
จ ากกา ร ฝึ กง าน ใ น อุ ต สาห กร รมและ
การทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
จากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอก
ส ถ า บั น ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ
มีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิ บตั ิ/
การฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
5) การถาม-ตอบ ปั ญหาวิชาการในห้องเรี ยน
1) เน้นการเรี ยนการสอนรู ปแบบ WIL บูรณา
การความรู ้จากชั้นเรี ยนกับประสบการณ์การ
ท า ง า น ด้ ว ย ก า ร ส ลั บ กั บ ก า ร เ รี ย น
แบบต่อเนื่อง
2) เน้ น การเรี ยนการสอนที่ เ ป็ น Active
Learning
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรงจาก
การท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
อาหาร
1) เน้ น การเรี ยนการสอนรู ปแบบ WIL
การเรี ยนแบบบรรยาย ภาคปฏิ บัติ และการ
ปฏิบตั ิติงานจริ ง
2) มีการฝึ กปฏิบตั ิในระหว่างเรี ยน
3) เน้ น การเรี ยนการสอนที่ เ ป็ น Active
Learningโ ด ย ก า ร เ น้ น ปั ญ ห า ที่ ต้ อ ง
ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการเรี ยน
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่ มี
ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรงจาก
การท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
อาหาร
5) การเรี ยนด้ว ยการแสวงหาความรู ้ ข อง
ตัวผูเ้ รี ยนเอง
1) เน้นการเรี ยนการสอนรู ปแบบ WIL บูรณา
การความรู ้จากชั้นเรี ยนกับประสบการณ์การ

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

1) การประเมิ นร่ วมกับของหลัก สู ต ร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

1) การประเมิ นร่ วมกับของหลัก สู ต ร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

1) ประเมิ น จากผลงานกิ จ กรรมที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การวิเ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

- Sub PLOs 5.1 สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการ
เขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- Sub PLOs 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารที่เหมาะสม
- Sub PLOs 5.3 สามารถระบุ แ ละน าเทคนิ คทาง
สถิ ติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องมาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
- Sub PLOs 5.4 ส า ม า ร ถ ร ะ บุ เ ข้ า ถึ ง
มีวิจารณญาณและสามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล
ค วาม รู ้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ก ารอาหาร จากแหล่ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ท า ง า น ด้ ว ย ก า ร ส ลั บ กั บ ก า ร เ รี ย น
แบบต่อเนื่อง
2) เน้ น การเรี ยนการสอนที่ เ ป็ น Active
Learningโ ด ย ก า ร เ น้ น ปั ญ ห า ที่ ต้ อ ง
ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการเรี ยน
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรงจาก
การท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
อาหาร
4) การเรี ยนด้วยการแสวงหาความรู ้ ของตัว
ผูเ้ รี ยนเอง

PLOs 6 มีจิตสานึ กสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
- Sub PLOs 6.1 ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้
ชี วิ ต ภายใต้ ก รอบคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ
วัฒนธรรมในสังคม
- Sub PLOs 6.2 เคารพกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับ
ต่ า ง ๆ ขององค์ก รและสั ง คม รวมทั้ง มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
- Sub PLOs 6.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง
- Sub PLOs 6.4 มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ และ
แสดงออกถึ ง คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
PLOs 7 เป็ นผู ้ป ระกอบการทางด้า นไขมัน และ
น้ ามัน ชา กาแฟ โกโก้ ผัก และผลไม้ รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในเขตภาคใต้ตอนบน

1) จั ด กิ จ กรรมในรายวิ ช ากิ จ กรรมเสริ ม
หลักสู ตรที่ เน้นการถือมีจิตสานึ กสาธารณะ
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมทางการบริ หาร และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2) สอดแทรกสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม
ทางการบริ หาร และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คมในการเรี ยนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา

ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่
มอบหมายแต่ละบุคคล
2) ประเมิ น จากการสอบข้อ เขี ย นใน
การแก้โจทย์ปัญหาเชิ งตัวเลขที่ ไม่เคย
พบมาก่อน
3) ประเมินทักษะการสื่ อสารด้วยภาษา
เขี ย นจากรายงานแต่ ล ะบุ ค คลหรื อ
รายงานกลุ่มในส่วนที่รับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการสื่ อสารด้วยภาษา
พูด จากพัฒนาการการนาเสนอรายงาน
ในชั้ นเรี ยนการน าเสนอสั ม มนา
การนาเสนอผลงานวิจยั
5) ประเมิ น ทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศต่ า ง ๆ ประกอบการ
นาเสนอผลงาน
1) ประเมิ น จากการตรงต่ อ เวลาของ
นักศึ กษาในการเข้าเรี ยน การส่ งงานที่
ได้รับมอบหมายกาหนดระยะเวลา การ
เข้าร่ วมกิจกรรม
2) ความมี วินัยและความพร้อมเพรี ยง
ของนักศึ กษาในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
เสริ มหลักสูตร
3) การรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
4) สั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษา

จัดการเรี ยนการสอนเป็ นชุดวิชา (Module) /
มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน(WIL)

1) การประเมิ นร่ วมกันของหลักสู ต ร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงกำรจัดตั้งคณะนวัตกรรมกำรเกษตรและประมง
หลักสู ตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร
921-019

ฟิ สิกส์ วทิ ยำศำสตร์ ชีวภำพ
3(2-3-4)
Life Science Physics
หน่ วยและการวัดทางชี วภาพ แรง งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของไหล ความร้อนและอุณหภูมิ อุณหพล
ศาสตร์ แสง ไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าในทางชีวภาพ นิวเคลียร์และรังสี นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาข้างต้น
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

หลักชีววิทยำ
3(2-3-4)
Principles of Biology
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศึกษาสิ่ งมีชีวติ ในแง่ของพลังงาน องค์ประกอบ การสื บเนื่ องวิวฒั นาการ การจาแนก
การทาหน้าที่ ความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรม และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
Biological science; study of life in energy, evolution, classification, function in ecosystem and
behavior aspects; laboratory experiments related to the lecture topics
933-111

ทรัพยำกรชีวภำพสำหรับกำรแปรรู ปอำหำร
1((1)-0-2)
Bioresources for Food Processing
ประเภทของทรัพยากรชีวภาพที่ใช้ในการแปรรู ปอาหาร องค์ประกอบทางกายภาพ เคมีและคุณค่าทาง
โภชนาการ การปนเปื้ อนของสารอันตราย การจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่การปลูกหรื อเพาะเลี้ยง มาตรฐานฟาร์ ม
โรคและจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การใช้สารเคมีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ สารตกค้างและสารพิษปนเปื้ อน
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

เทคโนโลยีอำหำรเบื้องต้ น
1((1)-0-2)
Introduction to Food Technology
ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอาหาร แหล่งอาหารและความต้องการ อาหารของมนุ ษย์
องค์ป ระกอบของอาหาร การเน่ าเสี ย ของอาหาร สมบัติ แ ละการเปลี่ ยนแปลงของอาหาร กระบวนการแปรรู ป อาหาร
บรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหาร การควบคุ ม และประกัน คุ ณ ภาพอาหาร มาตรฐานและกฎหมายอาหาร การพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์อาหาร
ระบบการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติและการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบั อุตสาหกรรมอาหาร
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
ฝึ กงำน 1
≥ 200 ชั่วโมง
Practical Training II
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป
การฝึ กงานในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรม รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชัว่ โมง เมื่อการฝึ กงานเสร็ จสิ้ นแล้วนักศึ กษาต้องส่ งรายงาน
และน าเสนอผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณาจารย์ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ ประเมิ น ผลร่ ว มกับ ผู ้ค วบคุ ม การปฏิ บัติ ง านในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานราชการที่นกั ศึกษาฝึ กงานและจากรายงานที่นาส่ง
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; การวัดและประเมินผลเป็ นระดับ G P หรื อ F
933-201

933-211

เทคโนโลยีกำรแปรรู ปอำหำร 1
3((2)-3-4)
Food Processing Technology I
การเตรี ย มการก่ อ นการแปรรู ป อาหาร หลัก การและเครื่ อ งมื อ การแปรรู ป อาหารโดยใช้ค วามเย็น
และการใช้ความร้อน การระเหยและการทาให้เข้มข้น การทาแห้ง การสกัดและการแยก การผสม การเก็บรักษาโดยการ
ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ การอัดพอง ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้ อหาข้างต้น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิ
เชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีกำรแปรรู ปอำหำร 2
2(2)-0-4)
Food Processing Technology II
หลัก การแปรรู ป และถนอมอาหารด้ว ยเทคโนโลยีที่ พ ัฒ นาขึ้ น ใหม่ ทั้งการใช้แ ละไม่ ใช้ค วามร้ อ น
เช่ น การฉายรั ง สี การแปรรู ป น้ อ ยที่ สุ ด การแปรรู ป และบรรจุ แ บบปลอดเชื้ อ การให้ ค วามร้ อ นด้ว ยคลื่ น ไมโครเวฟ
คลื่นความถี่วิทยุ รังสี อินฟราเรด และแบบโอห์มิค สนามไฟฟ้าแบบพัลส์และความดันอุทกสถิตสู ง ผลของการแปรรู ปและ
การเก็บรักษาต่อคุ ณภาพและการยอมรับของผลิตภัณ ฑ์ นวัตกรรมของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ ระบบการผลิ ต
อาหารแบบอัตโนมัติและการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบั อุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
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

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ อำหำร 1
2((2)-0-4)
Food Product Development I
ขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรมอาหาร การสารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภค การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค
การสร้างแบบจาลองธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างความคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร การคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหาร การพัฒนาและทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

จุลชีววิทยำอำหำร
4((3)-3-6)
Food Microbiology
ชนิ ดและการจาแนกเชื้อจุลินทรี ย ์ พันธุศาสตร์และการเติบโตของจุลินทรี ย ์ ความสาคัญของจุลินทรี ยใ์ น
อาหาร แหล่งที่ มาของการปนเปื้ อน ปั จจัยที่ มีผลต่อการเจริ ญของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร ชนิ ดของจุลินทรี ยต์ ่างๆ ในอาหาร
จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ท าให้ อ าหารเสื่ อ มเสี ย จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ใ ช้ในกระบวนการผลิ ต อาหาร จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ท าให้ เกิ ด โรคอาหารเป็ นพิ ษ
พันธุวิศกรรมของจุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับอาหาร วิธีการตรวจสอบจุลินทรี ยใ์ นอาหาร มาตรฐานจุลินทรี ยใ์ นอาหาร ผลของ
กรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เคมีอำหำร 1
2((2)-0-4)
Food Chemistry I
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ขององค์ประกอบเคมีของอาหาร คาร์โบไฮเดรต ไลปิ ด โปรตีน วิตามิน เกลือแร่
รงควัต ถุ สารให้ก ลิ่ น รส สารเติ ม แต่ ง และบทบาทของเอนไซม์ในอาหาร การเปลี่ ยนแปลงทางเคมี และกายภาพของ
องค์ประกอบเคมีของอาหารที่ เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาและการแปรรู ปอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ ความสาคัญของ
โภชนาการต่อสุขภาพ ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรสร้ ำงธุรกิจใหม่ ในอุตสำหกรรมอำหำร 1
1((1)-0-2)
New Venture Creation in Food Industry I
ระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย หลักและวิธีการจัดการธุรกิ จ
เกษตรทั้งในด้านการผลิตและการแปรรู ป
National agribusiness system; food production industry of Thailand; principles of agribusiness
management including production and processing
933-302

กำรสร้ ำงธุรกิจใหม่ ในอุตสำหกรรมอำหำร 2
2((1)-2-3)
New Venture Creation in Food Industry II
การแสวงหาและประเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหาร การสร้ างธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ แผนธุ รกิ จใหม่และการระดมทุน การบริ หารการตลาด การบริ หารการเงินและการผลิตสาหรับธุรกิ จใหม่
การจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาและความลับทางการค้า การฝึ กปฏิบตั ิตามเนื้อหาดังกล่าว
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
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่ เป็ นความรู ้ใหม่ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารคนละ 1
หัวข้อ แล้วนามาวิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง เพื่อนาเสนอต่อคณาจารย์ และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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

กำรวำงแผนกำรทดลองสำหรับเทคโนโลยีอำหำร
3((2)-2-4)
Experimental Design for Food Technology
ความหมายของแผนการทดลอง ความสาคัญของการออกแบบและการวิเคราะห์ แผนการทดลองต่องาน
ด้านเทคโนโลยีอาหาร ศัพท์เทคนิ คทางการออกแบบและการวิเคราะห์ ผลการทดลอง การออกแบบและการวิเคราะห์
แผนการทดลองในแบบต่าง ๆ การใช้โปรแกรมทางสถิติ การเขียนข้อเสนอโครงการ การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปรผลข้อมูลและการรายงานผลการทดลอง การทาปฏิบตั ิ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
อาหารและคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ การย่ อ ย และการดู ด ซึ ม สารอาหาร ความต้อ งการสารอาหาร
และพลังงาน การประเมินภาวะโภชนาการ วัยกับโภชนาการ โภชนบาบัด การเปลี่ยนแปลงสารอาหารระหว่างการแปรรู ป
การเสริ มสารอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ 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

จิตวิทยำอุตสำหกรรมอำหำร
1((1)-0-2)
Food Industrial Psychology
ประวัติ ค วามเป็ นมาของจิ ต วิท ยาอุ ต สาหกรรม พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ใ นองค์ก าร การน าจิ ต วิ ท ยามา
ประยุกต์ใ ช้ในการคัด เลื อ กบุ ค คล การจู งใจในการท างาน ทัศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจในการท างา นในธุ ร กิ จ อาหาร
กระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้ า การสื่ อสาร การบริ หารความขัดแย้ง สภาพแวดล้อมในการทางานในธุรกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ผลิตอาหาร กรณี ศึกษา
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
ฝึ กงำน 2
≥ 300 ชั่วโมง
Practical Training II
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป
การฝึ กงานในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรม รั ฐวิส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานราชการ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชัว่ โมง เมื่อการฝึ กงานเสร็ จสิ้ นแล้วนักศึ กษาต้องส่ งรายงาน
และน าเสนอผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณาจารย์ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ ประเมิ น ผลร่ ว มกับ ผู ้ค วบคุ ม การปฏิ บัติ ง านในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานราชการที่นกั ศึกษาฝึ กงานและจากรายงานที่นาส่ง
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; การวัดและประเมินผลเป็ นระดับ G P หรื อ F
933-307

933-311

วิศวกรรมอำหำร
4((3)-3-6)
Food Engineering
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 934-024 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน , 921-019 ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
มิติและหน่ วยทางวิศวกรรม สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน การถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนความร้อน
การแลกเปลี่ยนความร้อน การแปรรู ปด้วยความร้อน กลศาสตร์ ของไหล สมบัติไซโครเมตริ กของอากาศ การทาความเย็น
การแช่ แข็งอาหาร การปิ ดผนึ กกระป๋ องโลหะ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของตะเข็บ สองชั้น การผลิ ตไอน้ าและการใช้ใน

อุตสาหกรรม ระบบปฏิ บัติการอัตโนมัติ การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บทปฎิ บัติการที่ เกี่ ยวข้อง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Dimension and engineering unit; material balance; energy balance; mass transfer; heat transfer; heat
exchange; thermal processing; fluid mechanics; psychrometric 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

ผลิตภัณฑ์ ประมง 1
3((2)-3-4)
Fishery Products I
วัตถุดิบสาหรับการแปรรู ปสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง การจัดการวัตถุดิบทางทะเล และการคัดเลือก
วัตถุดิบ การแปรรู ปโดยใช้ความร้อน การทาแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้ไมโครเวฟ การทอด การย่าง การหมักให้เกิดกรด
แลกติกและการดองเกลือ การสกัดน้ าและเทคนิ คการแปรรู ปแบบใหม่สาหรับการแปรรู ปสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์ประมง
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
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

ผลิตภัณฑ์ ประมง 2
3((2)-3-4)
Fishery Products II
การเปลี่ยนแปลงทางชี วเคมี ในสัตว์น้ าหลังการตายและการควบคุ ม เอนไซม์และผลของเอนไซม์ต่อ
คุณภาพของสัตว์น้ า และผลของการแปรรู ปต่อองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ าและวิธีการป้ องกัน หลักการควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ประมง การใช้สถิติในการควบคุม คุณภาพในกระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า การวิเคราะห์
และควบคุ ม คุ ณ ภาพทางกายภาพ เคมี ชี วเคมี และประสาทสัม ผัสของวัตถุ ดิบ และผลิ ต ภัณฑ์สาเร็ จรู ป มี ป ฏิ บัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
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

เทคโนโลยีไขมันและนำ้ มัน 1
3((2)-3-4)
Fat and Oil Processing I
การจาแนกชนิ ดของกรดไขมัน การเรี ยกชื่ อกรดไขมัน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของกรดไขมัน
ปฏิ กิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรดไขมันและน้ ามัน การเกิ ดออกซิ เดชัน คุณค่าทางโภชนาการของไขมันน้ ามัน กระบวนการ
สกัด การกลัน่ น้ ามัน บริ สุ ทธิ์ สาหรั บ บริ โภคโดยวิธีท างเคมี และกายภาพ การแยกกรดไขมัน อิ สระ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การผลิต มีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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; physico-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

เทคโนโลยีไขมันและนำ้ มัน 2
3((2)-3-4)
Fat and Oil Processing II
กระบวนการที่ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดี เซล ครี มเที ยม มาร์ การี น เนยขาว นมข้นหวาน สบู่
เครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคอลในเชิงพาณิ ชย์ ปฏิกิริยาของไขมันและน้ ามัน การผลิต
อนุพนั ธ์ของกรดไขมัน โมโนกลีเซอร์ ไรน์ ไดกลีเซอร์ไรน์ กลีเซอร์ รีน การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมไขมัน
น้ ามัน มีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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

เทคโนโลยีผกั และผลไม้
3((2)-3-4)
Vegetable and Fruit Technology
องค์ป ระกอบและคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพ เคมี และชี วเคมี ข องผัก และผลไม้
การเก็บรักษา การเตรี ยมก่อนการแปรรู ป วิธีการแปรรู ป เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรู ป การบรรจุหีบห่ อ ปฏิบตั ิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การศึกษาดูงานนอกสถานที่
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

เทคโนโลยีชำ กำแฟ และโกโก้
3((2)-3-4)
Tea, Coffee and Cocoa Technology
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวชา กาแฟ และโกโก้ ชนิ ด ประเภท ส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตของ
เครื่ องดื่ มชา กาแฟและโกโก้ การเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพระหว่างการเก็บรักษา การควบคุ มคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ การพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ อำหำร 2
3((2)-3-4)
Food Product Development II
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข องโครงการ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ้น แบบ การทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์
การประเมินอายุการเก็บรักษา การออกแบบฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ การวางแผนการผลิต การกาหนดราคา การคิดต้นทุนการผลิต
และจุดคุม้ ทุน การวางแผนการตลาดและการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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

เคมีอำหำร 2
3((2)-3-4)
Food Chemistry II
ปฏิ กิ ริย าเคมี แ ละชี ว เคมี ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอาหารและผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร หลัก การพื้ น ฐานของเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ อาหาร เช่ น การวิเคราะห์ โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์ โดยปริ มาตร UV-spectrometer, gas chromatography (GC),
high performance liquid chromatography (HPLC), infrared spectra (IR), atomic absorption spectrometry (AA),
electroanalytical, electrophoresis และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
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

ชุดวิชำกำรควบคุมและกำรจัดกำรระบบคุณภำพอำหำร
9((4)-15-8)
Food Quality Control and Management System
ความส าคัญ ของคุ ณ ภาพและการควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร ปั จ จัยคุ ณ ภาพอาหารด้านต่ างๆ หลัก การ
และวิ ธี ก ารตรวจวัด คุ ณ ภาพอาหาร สถิ ติ ส าหรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ หลัก การประกัน คุ ณ ภาพอาหาร องค์ก รและ
การบริ หารงานคุณภาพ ข้อปฏิบตั ิที่ดีในการเพาะปลูก (GAPs) สุ ขาภิบาลโรงงานอาหาร สุ ขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
(GMPs) การผลิตอาหารฮาลาล (Halal) การวิเคราะห์อนั ตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) ข้อกาหนดระบบคุณภาพ
ในระบบไอเอสโอ (ISO) มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (IFS) มาตรฐาน BRC การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

ชุดวิชำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อำหำร
9((4)-15-8)
Food Packaging and Products Development
ความสาคัญ ของการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารสุ ข ภาพ ขั้น ตอนกระบวนการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร
การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ โภชนศาสตร์ ส่วนบุคคล การตลาด การสร้างแบบจาลองธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิ จ
การพัฒ นาต้น แบบ การเลื อ กออกแบบและสร้ างบรรจุ ภัณ ฑ์ การทดสอบ การประเมิ น อายุก ารเก็ บ การทดสอบตลาด
การประเมินความเป็ นไปได้โครงการ การวิเคราะห์ตน้ ทุน พร้อมปฏิบตั ิการ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

บรรจุภัณฑ์ อำหำร
3((3)-0-6)
Food Packaging
บทบาทของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ชนิ ดของบรรจุ ภัณ ฑ์ เทคนิ คการบรรจุ แบบปรั บ สภาพบรรยากาศ เทคนิ ค
การวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ หลักการตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์ บรรจุภณั ฑ์
ย่อยสลายได้และบริ โภคได้ กฎหมายต่างๆและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการ
กับการทางาน
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

กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงอำหำร
3((3)-0-6)
Food Risk Analysis
สิ่ งปนเปื้ อนและพิษวิทยา อันเนื่ องมาจาก พืช จุลินทรี ย ์ มลพิษจากสิ่ งแวดล้อม สารเคมีจากกระบวนการ
ผลิต อันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ แหล่งที่มาของอันตราย และการบาบัด การวิเคราะห์ความเสี่ ยงในอาหารด้านต่าง
ๆ ในการผลิตอาหาร กรณี ศึกษา การทัศนศึกษานอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรจัดกำรโซ่ อุปทำนอำหำร
3((3)-0-6)
Food Supply Chain Management
แนวคิ ด พื้ น ฐานในการจัด การห่ ว งโซ่ อุป ทานในระบบการผลิ ต อาหาร ปั จจัยที่ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ
การบริ หารห่ วงโซ่ อุปทาน การวางแผนแม่บทของห่ วงโซ่อุปทาน การวางแผนปฏิ บตั ิการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิ ดคุณภาพ
และความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ได้แก่ การวางแผนการผลิต การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ การจัดการการจัดซื้ อ
การจัดการสิ นค้าคงคลังและการจัดเก็บ การจัดส่งและการขนส่งสิ นค้า การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กฎหมำยและข้ อบังคับเกีย่ วกับอำหำร
3((3)-0-6)
Food Law and Regulation
ข้อบังคับทางการค้า มาตรการทางกฎหมาย กฎหมายอาหาร ความหมายและความสาคัญของมาตรฐาน
ต่อการค้า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐาน มาตรฐานกับระบบการสอบย้อนกลับ การจัดตั้งมาตรฐานของผลิตผล ผลิตภัณฑ์
เกษตร และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร กฎข้อบังคับและมาตรฐานอาหารของประเทศไทยและสากล การฝึ กปฏิ บตั ิเชิ ง
บูรณาการกับการทางาน
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

องค์ ประกอบของอำหำรสุ ขภำพ
3((3)-0-6)
Health Food Ingredients
คานิ ยามขององค์ประกอบทางเคมีของอาหารเพื่อสุ ขภาพ บทบาทขององค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
ในตลาดโลก ความสาคัญต่อสุ ขภาพ ความสาคัญทางโภชนาการของสารประกอบปริ มาณเล็กน้อยที่ เจือปนอยู่ ปั ญหาและ
การควบคุมในขบวนการผลิต องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ สาคัญ ได้แก่ วิตามิน สารแอนตี้ออกซิ แดนซ์
เกลือแร่ กรดไขมัน นิ วคลีโอไทด์ กรดอะมิโน ไฟโตสเตอรอล พรี ไบโอติก เบตาแคโรที น โปรตีน สารสกัดจากพืช การ
เปรี ยบเทียบมาตรฐานและความคงตัวขององค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีกำรแปรรู ปส่ วนประกอบของอำหำร
3((2)-3-4)
Food Ingredients Technology
สมบัติทางเคมี หน้าที่ขององค์ประกอบของอาหาร ชนิ ดของสารเติมแต่ง สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้
เป็ นองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โครงสร้างทางเคมีของ
สารเติมแต่งทั้งชนิ ดสารสังเคราะห์และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมวิธีการแปรรู ปทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน
อาหาร สารพิษธรรมชาติ กฎระเบียบข้อบังคับและการเลือกใช้วสั ดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร การติดฉลาก มีปฏิบตั ิการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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 ยามของอาหารฮาลาล อาหารทางศาสนา อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศไทยและต่างประเทศ
มาตรฐานฮาลาลโคเด็กซ์ มาตรฐานฮาลาลอาเซียน บัญชีวตั ถุดิบฮาลาลและหะรอม การบริ การอาหารฮาลาล การตรวจสอบ
อาหารฮาลาลทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจสอบมาตรฐานอาหารฮาลาลในโรงงาน ระบบฮาลาล-จีเอ็มพีและฮาลาล-เอชเอซี ซี
พี การขอการรับรองตราอาหารฮาลาลในประเทศไทย การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีเครื่ องดื่ม
3((2)-3-4)
Beverage Technology
ประวัติ บทบาทและความส าคัญ ของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม และเครื่ อ งดื่ ม ประเภท บทบาทและ
ความสาคัญของเครื่ องดื่ ม การแปรรู ปเครื่ องดื่ ม รวมถึงเครื่ องดื่ มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ ม็อกเทล ค็อกเทล
เครื่ องดื่ มชนิ ดพิเศษและเครื่ องดื่ มที่ สกัดจากพืช ส่ วนผสมกระบวนการผลิ ตและบรรจุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ สาหรับเครื่ องดื่ มที่
แตกต่างกัน การบาบัดน้ าและคุณภาพของน้ าในกระบวนการให้ความหวาน สารให้สี สารที่เป็ นกรด การทาให้ข่นุ การทาให้
ใส และสารให้กลิ่นสาหรั บเครื่ องดื่ ม การทดสอบคุ ณภาพ การบริ การ อาหารที่ ช่วยในการเลือกหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมสาหรับผูบ้ ริ โภค แนะนาแนวทางการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และทักษะการติดฉลากผลิตภัณฑ์ การจัดการต้นทุนและ
เวลาการบริ การลูกค้า ความพึงพอใจเวลาดาเนิ นการและเงื่อนไข การทดลองต่างๆ ในห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ
การบรรยาย การเยี่ยมชมโรงงานและ / หรื อสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการ
กับการทางาน
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

กำรแปรรู ปอำหำรด้ วยควำมร้ อน
3((2)-3-4)
Thermal Processing of Food
จุลิน ทรี ยท์ ี่ เกี่ ยวข้องกับการพาสเจอไรส์ สเตอริ ไลส์ อาหาร ความทนทานต่อความร้อนของจุ ลินทรี ย ์
วิธีการฆ่าเชื้อและการประเมินการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน การทวนสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อและการใช้งาน สาเหตุการ
เน่าเสี ยของอาหารที่ ผ่านความร้อนและการวิเคราะห์ ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้ อหาข้างต้น การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Microorganisms involved in pasteurization, sterilization; heat resistant of microorganisms; method and
evaluation of heat sterilization; verification; sterilization equipment’s 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

เทคโนโลยีกำรหมัก
3((2)-3-4)
Fermentation Technology
บทบาทและความสาคัญของจุลินทรี ยใ์ นอาหารหมัก การแยกและคัดเลือกจุลินทรี ย ์ การปรับปรุ งสาย
พันธุ์จุลินทรี ย ์ เทคโนโลยีการหมักและการควบคุมการหมักอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหารระหว่าง

การหมัก การวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารหมัก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การนาเสนอรายงานความก้าวหน้าใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกีย่ ว
3((2)-3-4)
Post-Harvest Technology
การเปลี่ ยนแปลงทางสรี รวิท ยา กายภาพและเคมี ระหว่างการเจริ ญ เติ บ โตและภายหลังการเก็บ เกี่ ยว
การเสื่ อมสภาพของผลผลิ ตทางการเกษตร การปฏิ บัติห ลังการเก็บเกี่ ยว การเก็บรั กษาด้วยระบบ การทาความเย็น และ
การควบคุมบรรยากาศแบบต่าง ๆ การตลาดและการขนส่ ง ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้ อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
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

เอนไซม์ ทำงอำหำร
3((2)-3-4)
Food Enzyme
เอนไซม์จากจุลินทรี ยช์ นิดต่างๆ ที่นาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตเอนไซม์
จากจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรม การสกัด และการทาให้บริ สุทธิ์ การตรึ งเอนไซม์ และการนาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
อาหาร ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ สัตว์ ปีกและไข่
3((2)-3-4)
Meat, Poultry and Egg Products Technology
โครงสร้ าง องค์ป ระกอบ และการเสื่ อมเสี ย ของเนื้ อ สัต ว์ สัต ว์ปี กและไข่ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ใน
การชาแหละและแปรรู ป การถนอมและแปรรู ป การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้ การบรรจุหีบห่อ การควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาและการดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Structure, composition and spoilage of meat, poultry and egg; instruments and equipments 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

เทคโนโลยีนำ้ นมและผลิตภัณฑ์
3((2)-3-4)
Milk and Milk Products Technology
สรี รวิท ยาการกลั่น สร้ างน้ านม องค์ป ระกอบและคุ ณ สมบัติ ข องน้ านม ประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ น ม
การถนอมและแปรรู ป การบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของน้ านมและผลิตภัณฑ์ กฎหมายของอาหารนมและ
ผลิตภัณฑ์ สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา การดูงานนอกสถานที่ การฝึ ก
ปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีของธัญพืช
3((2)-3-4)
Cereal Technology
ความหมายและชนิ ด ของธัญ พื ช ลักษณะโครงสร้ างและคุ ณ ภาพธัญ พื ชที่ ใช้ในการแปรรู ป อาหาร
การแปรรู ป เป็ นแป้ งและผลิ ต ภัณ ฑ์ การเก็ บ รั ก ษาและการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพของธัญ พื ช และผลิ ต ภัณ ฑ์ ปฏิ บัติ การ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหา การดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีของขนมอบ
3((2)-3-4)
Bakery Technology
คุณสมบัติและการทางานของส่ วนผสมที่ ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หลักการและเทคโนโลยีข้ นั พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรู ปเบเกอรี่ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษาระบบการบริ หารจัดการโรงงาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเบเกอรี่ ในการจัดเลี้ยงและบริ การอาหารที่ ช่วยในการเลือกหรื อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ที่เหมาะสม
สาหรับผูบ้ ริ โภค แนวทางการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และฉลากผลิ ตภัณฑ์ การจัดการต้นทุ น และการบริ หารจัดการด้านเวล
การบริ การลูกค้าและความพึงพอใจ การทดลองในห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยายและการเยี่ยมชมโรงงาน
และ/หรื อสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีของอำหำรไทยและขนมไทย
3((2)-3-4)
Thai Food and Thai Dessert Technology
เทคโนโลยีก ารแปรรู ป และผลของการแปรรู ป ต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารไทยและขนมไทย
การบรรจุ การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ การจัดการการผลิตอาหารไทยและขนมไทย และการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดบริ การอาหาร ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาและการดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิง
บูรณาการกับการทางาน
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

หัวข้ อพิเศษทำงเทคโนโลยีอำหำร
1-3(x-y-z)
Special Topics in Food Technology
หัวข้อที่น่าสนใจหรื อหัวข้อใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการ

กับการทางาน
Interesting or new topics in food science and technology; work integrated learning
933-401

โครงงำนนักศึกษำ 1
1(0-3-0)
Student Project I
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
การเลือกหัวข้อโครงงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร โดยเข้าปรึ กษาอาจารย์
ผูส้ อนในหลักสู ตร การสื บค้นข้อมูล และเขียนโครงร่ างโครงงานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน และ
นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงร่ าง การศึกษาทดลองเบื้องต้น
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
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
การศึ ก ษาวิจัย และทดลองภายใต้ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ตามหั ว ข้อ ในโครงร่ างที่ ได้รั บ
ความเห็ น ชอบ ภายหลังการศึ กษาและทดลองแล้ว นักศึ ก ษาต้อ งจัด ท ารายงานการทดลองที่ ส มบู รณ์ ส่ ง และน าเสนอ
ผลการศึกษาและทดลองเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสอบโครงงานวิจยั
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

เตรียมสหกิจศึกษำ
≥ 30 ชั่วโมง
Co-operative Study Preparation
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 แผน 2+2 ร่ วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 แผนสหกิจ
การเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษา การค้นหาปั ญ หาเพื่อการวิจัยด้านอุตสาหกรรม
อาหาร แนวคิดและหลักการแก้ไขปั ญหา เครื่ องมือสาหรับการแก้ไขปั ญหา การสื บค้น รวบรวม และเรี ยบเรี ยง ข้อมูลเชิ ง
วิชาการที่ เกี่ ยวข้อง การพัฒนาโครงร่ างการวิจยั สาหรับสหกิ จศึ กษา การวิเคราะห์และประมวลผลการวิจยั การเขียนและ
นาเสนอรายงานผลการวิจยั
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
933-405

933-406

สหกิจศึกษำ
6(0-36-0)
Co-operative Study
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
การทาวิจยั /โครงงานที่มีการวิจยั เป็ นฐานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
ราชการเสมื อ นเป็ นพนั ก งานจริ ง เป็ นเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา ภายใต้ก ารให้ ค าปรึ ก ษาของคณาจารย์ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกับบุคลากรของหน่วยงานนั้น ต่อเนื่องเป็ นเวลา 16 สัปดาห์
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

ชุดวิชำเทคโนโลยีของไขมันและนำ้ มัน
9((4)-15-8)
Fat and Oil Technology
การจาแนกชนิ ด คุ ณ สมบัติ ปฏิ กิริยาเคมี คุ ณ ค่า โภชนาการของไขมันน้ ามัน กระบวนแปรรู ปไขมัน
น้ ามัน การสกัด การกลั่น ท าบริ สุ ท ธิ์ การแยกไข การตรวจสอบคุ ณ ภาพ การเพิ่ ม มูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์จากไขมัน น้ ามัน และ
ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคอล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในอุตสาหกรรมไขมันน้ ามัน การฝึ กปฏิบตั ิเชิ งบูรณา
การกับการทางาน
Classification, characterisation, chemical reaction, value, nutrition of fat and oil; fat and oil
processing; milling, refining, fractionation, quality control, fat and oil products and oleochemicals including by-products
utilization in fat and oil industry; work integrated learning
933-442

ชุดวิชำเทคโนโลยีชำ กำแฟ โกโก้ และผักผลไม้ พื้นเมืองเพื่อสุ ขภำพ
9((4)-15-8)
Tea Coffee Cocoa and Local Fruit Vegetable for Health
องค์ป ระกอบและคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพ เคมี และชี วเคมี ข องผักและผลไม้
ชา กาแฟ และโกโก้ การเก็บรักษา การเตรี ยมก่อนการแปรรู ป วิธีการแปรรู ป เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรู ป การบรรจุ
หี บห่ อ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่

ปั ญ หาและการควบคุ ม ในขบวนการผลิ ต องค์ป ระกอบทางเคมี ข องชา กาแฟ โกโก้แ ละผักผลไม้เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ส าคัญ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

ชุดวิชำผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลเพื่อสุ ขภำพ
9((4)-15-8)
Seafood Products for Health
วัตถุดิบสาหรับการแปรรู ปสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง การจัดการวัตถุดิบทางทะเล และการคัดเลือก
วัตถุดิบ การแปรรู ปโดยใช้ความร้อน การทาแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้ไมโครเวฟ การทอด การย่าง การหมักให้เกิดกรด
แลกติกและการดองเกลือ การสกัดน้ าและเทคนิคการแปรรู ปแบบใหม่สาหรับการแปรรู ปสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์ประมง การ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในสัตว์น้ าหลังการตายและการควบคุม เอนไซม์และผลของ เอนไซม์ต่อคุณภาพของสัตว์น้ า และผล
ของการแปรรู ปต่อองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ าและ วิธีการป้ องกัน หลักการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตภัณฑ์
ประมง การใช้สถิติในการควบคุม คุณภาพในกระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี ชี วเคมี และประสาทสัมผัสของวัตถุดิบและผลิ ตภัณฑ์สาเร็ จรู ป ปั ญ หาและการควบคุมในขบวนการผลิ ต
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทะเลเพื่อสุขภาพที่สาคัญ มีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้ อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
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

กำรคิดเชิงคำนวณ
2((2)-0-4)
Computational Thinking
การดาเนิ น การพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ พี ชคณิ ตพื้ น ฐาน ฟั งก์ชัน และกราฟ ลิ มิ ต การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปสาหรับการคิดเชิงคานวณ
Mathematical foundation; basic algebra; functions and graphs; limit; using software for computational
thinking

934-024

คณิตศำสตร์ พื้นฐำน
2(2-0-4)
Basic Mathematics
การหาอนุพนั ธ์และการประยุกต์ การหาปริ พนั ธ์และการประยุกต์ เครื่ องมือสาหรับวิธีการเชิงตัวเลข
Differentiation and its application; integration and it application; tools for numerical method

937-017

เคมีเชิงพิสิกส์
3(2-3-4)
Physical Chemistry
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 937-110 หลักเคมี
แก๊ส ทฤษฎี จลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ ของสารละลาย ระบบที่ มีหลายองค์ประกอบและสมดุลเคมี
วัฏ ภาคสมดุ ล ของระบบบริ สุ ท ธิ์ สารละลายที่ ไ ม่ ใ ช่ ตี ว น าไฟฟ้ า วัฎ ภาคสมดุ ล ของสารละลาย หลัก จลนพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ เคมี เคมีเชิงฟิ สิ กส์ของโมเลกุลขนาดใหญ่ หลักสเปคโทรสโกปี และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้ อหา
ข้างต้น
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
937-018

ชีวเคมีพื้นฐำน
3(2-3-4)
Basic Biochemistry
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 937-121 เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุล ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึม
ที่สาคัญในสัตว์ พืช และจุลินทรี ย ์ ความสาคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
Biomolecular structure and function; enzymatic reactions; metabolism of animal, plant and
microorganism; roles of vitamins, minerals and hormone; laboratory experiments related to the lecture topics
937-110

หลักเคมี
3(2-3-4)
Principles of Chemistry
ปริ ม าณสัม พัน ธ์ ระบบพี ริอ อดิ ก พัน ธะเคมี อุณ หพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติ ข องสารละลาย
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน้ า ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

เคมีอนิ ทรีย์พื้นฐำน
3(2-3-4)
Basic Organic Chemistry
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 739-110 หลักเคมี
โครงสร้างและสมบัติของสารอินทรี ย ์ การจาแนกประเภท การเรี ยกชื่อ การเตรี ยมและปฏิ กิริยาพื้นฐาน
ของสารอินทรี ย ์ พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเครต และโปรตีน และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

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

เคมีวเิ ครำะห์ พื้นฐำน
3(2-3-4)
Basic Analytical Chemistry
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 937-110 หลักเคมี
แนะน าเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เคมี วิเคราะห์ สมดุ ล เคมี ข องปฏิ กิ ริ ย า กรดเบส
การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารี ดอกซ์ การไทเทรตและการนาไปประยุกต์ ใช้กระบวนการแยกสารในทาง
เคมีวเิ คราะห์ หลักการวิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยใช้ spectrometer และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
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
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