หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
104 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ
90 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
5 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต

ข หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า

104
90

4011301 ฟิ สิกส์ทวไป
ั 1
General Physics I
4021001 เคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Fundamental Chemistry for Agro-industry
4021002 เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4022001
4022002
4022003
4031107
4032602
4091401
4111101

Fundamental Organic Chemistry for Agro-industry
เคมีเชิงฟิ สิกส์พืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Fundamental Physical Chemistry for Agro-industry
ชีวเคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Fundamental Biochemistry for Agro-industry
เคมีวิเคราะห์พืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Fundamental Analytical Chemistry for Agro-industry
ชีววิทยาพืนฐาน
Fundamental Biology
จุลชีววิทยาพืนฐาน
Basic Microbiology
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analysis Geometry I
หลักสถิติ
Principles of Statistics

5073001 ภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 1
Vocational English for Food Science and Technology I
5074001 ภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 2
Vocational English for Food Science and Technology II
5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบืองต้น
Introduction to Food Science and Technology

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

5071501 การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Drawing for Food Industry
5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
5072305 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Production Planning and Controlling in Food Industry
5072402 การแปรรู ปอาหาร 1
Food Processing I
5072501 วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering I
5072601 อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
5073307 การวิจยั และการวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมเกษตร
Research and Experimental Design in Agro-industry
5073308 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation for Food Quality
5073309 การควบคุมคุณภาพอาหาร
Quality Control of Food
5073310 การจัดการสุขาภิบาลและสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
Sanitation and Environment Management in Food Plants
5073403 การแปรรู ปอาหาร 2
Food Processing II
5073703 เคมีอาหาร
Food Chemistry
5073704 การวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
5074202 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมอาหาร
Utilization of Microorganism in Food Industry
5074307 การประกันคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
Quality Assurance and Food Safety

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

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

5074308 การประกอบการและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Entrepreneur and Management
5074501 วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering II
5074902 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology
5074906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

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

9

หน่วยกิต

5003104 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว
Post Harvest Technology
5072403 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ธัญชาติ
Cereal Product Technology
5072407 เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
5072409 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
Dairy Product Technology
5072410 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ
Meat Product Technology
5073102 บรรจุภณั ฑ์อาหาร
Food Packaging
5073202 เทคโนโลยีการหมัก
Food Fermentation Technology

2(1-3-4)

5073305 พิษวิทยาทางอาหาร
Food Toxicology
5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
5074306 สารเจือปนในอาหาร
Food Additives

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(3-0-6)

5074309 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Marketing for Food Industry
5074401 เทคโนโลยีผกั และผลไม้
Fruit and Vegetable Technology
5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Product Technology
5074405 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สตั ว์ปีก
Poultry Product Technology
5074406 เทคโนโลยีเครื องดืม
Beverage Technology
3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
5

5073801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
Preparation for Field Experience in Food Science and
Technology
5073802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
Field Experience in Food Industry

ค หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่ วยกิต
2(90)

3(150)

หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลัก สู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี โดยไม่ ซําก บั
รายวิชา ทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์ก าร
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาบังคับ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4011301

ฟิ สิกส์ ทัวไป 1
3(2-2-5)
General Physics I
การวัดและความแม่นยําในการวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื อนทีในลัก ษณะ
ต่างๆโมเมนตัมและกฎการเคลือนที แรงและผลของแรงงาน กาํ ลังและพลังงาน การเคลือนทีฮาร์มอนิก
การเคลือนทีแบบคลืน คลืนกล สมบัติของสสาร ปรากฎการณ์ความร้อน อุณหพลศาสตร์ โดยจัดให้ มี
การสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม

4021001

เคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
Fundamental Chemistry for Agro-industry
สสารและการจําแนกสาร มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะ
เคมีเบืองต้น ปฏิกริ ิ ยากรด เบส เกลือ สมบัติต่างๆของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย

4021002

เคมีอนิ ทรีย์พืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
Fundamental Organic Chemistry for Agro-industry
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับเคมีอินทรี ย ์ สเตอริ โอเคมี การจําแนกและการเรี ยกชือสารอินทรีย ์
ชนิดและกลไกของปฏิกริ ิ ยาเคมีอินทรี ย ์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและการวิเคราะห์ สารอิ นทรี ยก์ ลุ่ ม ต่างๆ
สารประกอบอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารอินทรี ยท์ ีมีออกซิเจน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์เป็ นองค์ประกอบ

4022001

สารละลาย

เคมีเชิงฟิ สิกส์ พืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
Fundamental Physical Chemistry for Agro-industry
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4021001 เคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4011301 ฟิ สิกส์ทวไป
ั 1
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
สมบัติข องแก็ส และทฤษฎี จ ลน์ข องแก็ส สมดุ ล เคมี กฎของวัฎ ภาค สมดุ ล วัฏภาค
อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้ า

4022002

ชีวเคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry for Agro-industry
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4021001 เคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
องค์ประกอบของเซลล์ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรท ลิปิด กรดอะมิ โน และโปรตีน เอนไซม์
กรดนิวคลิอิก วิถีเมแทบอลิซึม และการควบคุมเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล

4022003

เคมีวเิ คราะห์พืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
Fundamental Analytical Chemistry for Agro-industry
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4021001 เคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั การวิเคราะห์ ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรี ยมสารละลาย
การวิเคราะห์ปริ มาณโดยนําหนัก การวิเคราะห์ปริ มาณโดยปริ มาตรของปฏิก ริ ิ ยากรด เบส
ปฏิ ก ริ ิ ยา
รี ดอกซ์ ปฏิกริ ิ ยาตกตะกอนและปฏิกริ ิ ยาของสารเชิงซ้อน การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพทางเคมี

4031107

ชีววิทยาพืนฐาน
3(2-3-6)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิงมีชีวิต เซลล์ เนือเยือ การสืบพันธุ์ การเจริ ญเติบโต ระบบต่างๆ
ของสิงมีชีวิต การจําแนกสิงมีชีวิต กาํ เนิดชีวิต วิวฒั นาการ พันธุกรรม สิงมีชีวิตและสภาวะแวดล้อ ม การ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4032602

จุลชีววิทยาพืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Microbiology
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับจุลิ นทรี ยท์ างด้านต่างๆวิธีก ารเบืองต้นในการศึก ษาจุลิ นทรี ย ์
การควบคุมจุลินทรี ย ์ ค วาม สั ม พัน ธ์ ข องจุลิ นทรี ยต์ ่อ สิ งแวดล้อ ม การสุ ข าภิบาล การอาหาร และ
อุตสาหกรรม
4091401

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry I
ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ต่อเนือง อนุพนั ธ์และการหาอนุ พ นั ธ์ข องฟั งก์ชัน พีชคณิ ต
และการหาฟังก์ชนั อดิสยั การประยุกต์อนุพนั ธ์ เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลม และภาคตัด
กรวย แนวคิดเกียวกับอินทิเกรชัน

4111101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายและขอบข่ายของสถิ ติ ข้อ มู ล และระดับการวัด ทบทวนวิธีก ารทางสถิ ติ
ความน่าจะเป็ น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
ภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร 1 **
3(2-3-6)
Vocational English for Food Science and Technology I
ศัพท์เฉพาะทาง หลักการและทักษะการแปลและการเขียนบทความ งานวิชาการ รายงาน
การวิจยั และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

5073001

ภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร 2 **
3(2-3-6)
Vocational English for Food Science and Technology II
รู ปประโยคภาษาอังกฤษเพือการสนทนา หลัก การ มารยาทและทัก ษะการสนทนา
สือสารด้วยภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ทังในรู ปแบบทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

5074001

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5071401

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารเบืองต้ น
3(2-3-6)
Introduction to Food Science and Technology
สถานการณ์อาหารโลก แหล่งอาหารมนุษย์ ลักษณะทางอุตสาหกรรม องค์ประกอบของ
อาหาร โภชนศาสตร์ขององค์ประกอบของอาหาร ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพอาหาร การเสือมเสียของอาหาร
และการควบคุม หลักเบืองต้นของการแปรรู ปอาหารชนิดต่างๆ การบรรจุภณ
ั ฑ์อ าหาร ความปลอดภัย
ของอาหาร การตรวจสอบสารปนเปื อนในอาหาร สารฟอกขาว ฟอร์ ม าลี น บอแรกซ์ กรดซาลิ ซิลิ ค
และสารปฏิชีวนะ

การเขียนแบบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร **
1(0-2-1)
Drawing for Food Industry
ความสําคัญของการเขียนแบบกบั งานของนัก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก ารอาหาร
ทักษะการเขียนแบบภาพร่ าง ภาพ Pictorial ภาพ Multiviews ภาพช่ วย ภาพตัด การบอกขนาดของภาพ
ทักษะการใช้โปรแกรมช่วยเขียนแบบ ในการเขียนภาพแบบต่างๆ ทักษะการอ่านแบบเครื องจักรและการ
ใช้แบบแปลนประกอบการแกป้ ัญหาในกระบวนการแปรรู ปอาหาร

5071501

จุลชีววิทยาทางอาหาร *
3(2-3-6)
Food Microbiology
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4032602 จุลชีววิทยาพืนฐาน
การจํา แนกชนิ ด ของจุลิ น ทรี ย ์ สรี ร วิ ท ยา การเจริ ญ เติ บ โต ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ีเกียวข้องกบั อาหาร การตรวจวิเคราะห์จุลินทรี ยแ์ บบดังเดิ ม และแบบรวดเร็ ว
การเสือมคุณภาพและการเน่ าเสี ยของอาหาร และจุลิ นทรี ยท์ ีทําให้ เกิดโรคทางอาหาร อาหารเป็ นพิษ
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การถนอมและการป้ องกนั การตรวจสอบจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
5072203

การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร *
3(2-3-6)
Production Planning and Controlling in Food Industry
ระบบการผลิต การพยากรณ์ค วามต้อ งการและการก าํ หนดปั จจัยการผลิ ตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนกําลังการผลิ ต การวางแผนและควบคุ ม วัตถุ ดิบและสิ นค้าในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม การควบคุ ม ต้น ทุ น การผลิ ต และการออกแบบระบบควบคุ ม การผลิ ต ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
5072305

การแปรรู ปอาหาร 1 *
3(2-3-6)
Food Processing I
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบืองต้น
หลักการเบื องต้น ของการจัดการและการเตรี ยม วัตถุ ดิบเพือผลิ ตในอุ ตสาหกรรม
คุณลักษณะทัวไปของวัตถุดิบอาหาร หลักการแปรรู ปอาหารแบบต่างๆ เทคนิ ค การแปรรู ปโดยกรรม
วิธีการใช้ความร้อน ความเย็น การทําแห้ง การฉายรังสี การใช้เอนไซม์และจุลินทรี ย ์ เทคโนโลยีสะอาด
5072402

วิศวกรรมอาหาร 1 *
3(2-3-6)
Food Engineering I
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4011301 ฟิ สิกส์ทวไป
ั 1
4022001 เคมีเชิงฟิ สิกส์พืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
ทฤษฎี ท างวิศ วกรรมและการผลิ ต เฉพาะหน่ วยทางวิ ศ วกรรมการแปรรู ป อาหาร
หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ การไหลของของเหลว และ
หลักจลนพลศาสตร์ทีประยุกต์ใช้ในการแปรรู ปอาหาร

5072501

อาหารและโภชนาการ *
3(3-0-6)
Food and Nutrition
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ การย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย ความต้องการและ
ปัญหาการขาดสารอาหาร สภาวะโภชนาการภายในและต่างประเทศ และแนวทางแก ไ้ ข การประเมิ น
คุณภาพทางโภชนาการของอาหาร และภาวะโภชนาการ อาหารเสริ มสุขภาพ อาหารเพือการบําบัดโรค
อาหารชีวจิต อาหารดัดแปลงพันธุกรรม และอาหารกลุ่มใหม่ ๆ ทีมีผลต่อสุขภาพ

5072601

การวิจัยและการวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมเกษตร *
3(2-3-6)
Research and Experimental Design in Agro-industry
การวิจยั หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบแจกแจง
ทางเดี ย วและหลายทาง แผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอดสมบู รณ์ แบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์ แบบ
แฟคทอเรี ยล การวิเคราะห์วาเรี ยนซ์และโควาเรี ยนซ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวางแผนการ
ทดลองและสถิติทีเกียวข้องกบั อุตสาหกรรมเกษตร

5073307

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส *
2(1-3-4)
Sensory Evaluation for Food Quality
ความสําคัญและประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พืนฐานการรับ
รส กลิน การมองเห็น การได้ยนิ และเนือสัมผัส การประเมินคุณภาพทางประสาทสัม ผัสแบบต่างๆ การ
ประเมินความแตกต่าง การประเมินความชอบ และการประเมินแบบพรรณนา ความคลาดเคลือนทีเกิดขึน
ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ประเภทของการวัดข้อมูลทางประสาทสัมผัสของอาหาร ชนิ ด
ข้อมูล การใช้สถิติในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
5073309

การควบคุมคุณภาพอาหาร *
3(2-3-6)
Quality Control of Food
หลักการควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร วิธีการและเทคนิ ค พิเศษทีใช้
การวัดและควบคุมองค์ประกอบของคุณภาพอาหาร ด้านเคมี กายภาพ ข้อกาํ หนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
การเตรี ยมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ หลักการ
สุ่มตัวอย่างอาหาร กระบวนการทางสถิติทีเกียวข้อง การควบคุมปริ มาณสุทธิ การเพิมประสิ ทธิ ภาพของ
การผลิตและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

5073309

การจัดการสุ ขาภิบาลและสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร *
3(2-3-6)
Sanitation and Environment Management in Food Plants
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร
การออกแบบโรงงาน และติดตังเครื องมื อ อุ ปกรณ์ในโรงงานให้ ถู ก หลัก สุ ข าภิบาล
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา และการขนส่งอาหาร สุขวิทยาส่วนบุค คลในโรงงานอาหาร
หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารปฏิบตั ิทีดี ในการผลิ ต (GMP) การวิเคราะห์ จุดอันตรายและควบคุ ม จุดวิก ฤต
(HACCP) และการตรวจรับรองระบบ HACCP และควบคุมสัตว์นาํ โรค แมลงและ จุลินทรี ย ์ การควบคุ ม
คุ ณภาพนําใช้ในโรงงาน หลัก การทําความสะอาด การฆ่าเชื อในโรงงาน จุลิ นทรี ยท์ ีเป็ นตัวบ่งชี ด้า น
สุขาภิบาลโรงงาน การบําบัดของเสียและนําทิง
5073310

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

การแปรรู ปอาหาร 2 *
3(2-3-6)
Food Processing II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5072402 การแปรรู ปอาหาร 1
การใช้เ ทคโนโลยีใ นการแปรรู ป การดัน ผ่า นเกลี ย วอัด โอมิ ก ซ์ เ ทคนิ ค (Ohmic
Technique)กระบวนการแปรรู ปอาหารเล็กน้อ ย (Minimally Processed Foods) และยืดอายุก ารเก็บรัก ษา
อาหาร ผลของการแปรรู ปอาหารทีมีต่อคุณค่าทางอาหาร การระเหย การกาํ จัดนํา การสเตอริ ไรซ์ การ
บรรจุผลิตภัณฑ์
5073403

เคมีอาหาร *
3(2-3-6)
Food Chemistry
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4022002 ชีวเคมีพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
องค์ประกอบทางเคมี ข องอาหาร สมบัติท างเคมี ชี ว เคมี และสมบัติเ ชิ งหน้าทีของ
องค์ประกอบในอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การเปลียนแปลงและความสัม พันธ์ทางเคมี
และทางชีวภาพของอาหารระหว่างการแปรรู ปและการเก็บรัก ษา กลิ นรส รงควัตถุ และนําในอาหาร
สารเจือปนในอาหาร ปฏิกริ ิ ยาการเกิดสีนาตาล
ํ
การเกิดออกซิเดชันและการควบคุม การวิเคราะห์ ปริ มาณ
นําตาล กลูเตน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิ ลล์ ไนไตรต์ กรดไขมัน
อิสระในอาหาร
5073703

การวิเคราะห์อาหาร *
3(2-3-6)
Food Analysis
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4022003 เคมีวิเคราะห์พนฐานสํ
ื
าหรับอุตสาหกรรมเกษตร
การวิเคราะห์อย่างประมาณ วิธีการมาตรฐานของการวิเคราะห์อาหารประเภทต่างๆ ใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารด้วยเครื องมื อ วิเคราะห์ เบืองต้น
และหลักการทํางานโดยใช้เครื องมือขันสูง การวิเคราะห์นาในกระบวนการผลิ
ํ
ต
5073704

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5073801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
2(90)
Preparation for Field Experience in Food Science and Technology
การเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อ นอ อ ก ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ทางเทคโนโลยี
อาหาร ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณลัก ษณะทีเหมาะสมก บั วิ ช าชี พ การกระทําใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ เกียวข้อ งก บั การเรี ยนรู ้ปั ญ หาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การอาหารทีเกิดขึนในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อ ระหว่างการผลิ ต ฝึ กหั ดการแก ป้ ั ญหาโดยวิธีก ารทาง
วิท ยาศาสตร์ ฝึ กการใช้เครื องมื อ เครื องจัก รทางอุตสาหกรรมทังในด้านเครื องมื อ แปรรู ปอาหาร การ
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร *
3(150)
Field Experience in Food Industry
การฝึ กประสบการณ์ดา้ นกระบวนการผลิ ตและการควบคุ ม คุ ณภาพอาหารในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและองค์กรทีเกียวข้อง ขันตอนการผลิ ต การดําเนิ นธุ รกิจและการประก นั คุ ณภาพ
อาหาร การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร และการจัดการองค์กรในเชิงระบบมาตรฐาน มี ก ารเสนอรายงาน
เป็ นรู ปเล่ม การสอบปากเปล่า จัดกลุ่มอภิปราย และทดลองค้นคว้าพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
5073802

การใช้ ประโยชน์ จากจุลนิ ทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร *
2(1-3-4)
Utilization of Microorganism in Food Industry
ความสํ า คัญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร ชนิ ด และประเภทที ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมอาหาร
5074202

การประกันคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร *
3(2-3-6)
Quality Assurance and Food Safety
การจัดองค์กรพืนฐานและการบริ หารคุณภาพเพือการประกันคุณภาพอาหาร หลัก การ
จัดทําและการขอรับรองระบบ การวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต้องควบคุม (HACCP) ระบบบริ ห าร
คุณภาพ (ISO) ในโรงงงานอุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายและข้อ บังคับทีเกียวก บั โรงงานอุ ตสาหกรรม
อาหารภายในและต่างประเทศด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
รวมถึงสิงแวดล้อม มาตรฐานอาหารระดับประเทศและระดับสากล
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)

5074307

5074308

การประกอบการและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร *
Food Industry Entrepreneur and Management

3(2-3-6)

หลักการและทักษะการประกอบการ การจัดการและการบริ ห ารงานในอุ ตสาหกรรม
อาหาร ทังในด้านการผลิ ต การจัดซื อ การจัดการคลังสิ นค้า การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การเงิน และ
การตลาด
5074501

วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Engineering II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5072501 วิศวกรรมอาหาร 1
หลักการทางวิศวกรรมเกียวกับการถ่ายเทมวลความร้อน และโมเมนตัม การคํานวณ
ความต้องการพลังงาน การถ่ ายเทความร้อ น ระบบการทําความเย็น ระบบแช่ เยือ กแข็ง จุดควบคุ ม
กรรมวิธีการแปรรู ปอาหาร ประสิทธิภาพของเครื องจักร เครื องแลกเปลียนความร้อน
ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร *
3(0-6-3)
Special Problems in Food Science and Technology
การค้นคว้าทดลองและวิจยั งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรื อ ปั ญหา
ที เกียวข้อ งก บั อาหารและผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร รวบรวมข้อ มู ล เอกสารวิ ช าการทังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลและเสนอเป็ นรายงาน ภายใต้การควบคุมและแนะนําของ
อาจารย์ทีปรึ กษาปัญหาพิเศษและการนําเสนอในเวทีสมั มนาวิชาการ

5074902

สัมมนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร *
1(0-2-1)
Seminar in Food Science and Technology
การค้นคว้าข้อ มู ล เอกสารวิชาการ ปั ญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก าร
อาหารแล้วนํามาเรี ยบเรี ยงเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลแบบต่าง ๆ ลักษณะและการตีค วามเอกสารใน
เชิงวิชาการ การเรี ยบเรี ยงข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอในรู ปแบบเวทีสมั มนาวิชาการ
5074906

(2) กลุ่มวิชาเลือก
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
5003104
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว
2(1-3-4)
Post Harvest Technology
ปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงสี กลิน รสชาติ เนือสัมผัสของผลผลิตทางการเกษตร
ทีนํามาใช้เป็ นวัตถุ ดิบและแปรรู ปเป็ นอาหาร สรี รวิทยาหลังการเก็บเกียว การสุ ก การเปลี ยนแปลง
คุณภาพและการเสือมเสียระหว่างการเก็บ วิธีการป้ องกนั หรื อลดการเปลียนแปลงระหว่างการบรรจุ การ
ขนส่งและการจัดจําหน่าย
5072403

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
3(2-3-6)
Cereal Product Technology
ลักษณะโครงสร้าง คุณสมบัติ การเปลียนแปลงทางเคมี กายภาพและชี วภาพ ระหว่าง
การผลิตของธัญชาติชนิดต่างๆ กรรมวิธีการแปรรู ป การใช้ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ คุ ณสมบัติข องผลิ ตภัณฑ์
การเสือมเสีย เทคโนโลยีการเก็บรักษาธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมธัญชาติ การ
ขนส่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวโน้มของการตลาด
5072407

เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-3-6)
Bakery Technology
คุณสมบัติ บทบาท หน้าที และองค์ประกอบของวัต ถุ ดิ บ ส่ ว นผสมต่ า งๆ ที ใช้ ใ น
การทําผลิตภัณฑ์ขนมอบ การใช้เครื องมือ และการบํารุ งรักษาเครื องมื อ การผลิ ต การควบคุ ม คุ ณภาพ
การตรวจสอบสาเหตุการเสือมเสีย การบรรจุและการเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
5072409

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-6)
Dairy Product Technology
กายวิภาคและสรี รวิทยาของการผลิตนํานม คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและจุลชี ววิทยา
ของนมและผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยทีมีผลต่อปริ ม าณและคุ ณภาพของนํานม การเสื อมเสี ย การเก็บรัก ษา
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์นม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของนํานมและผลิตภัณฑ์นม การสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรม

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5072410

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ
3(2-3-6)
Meat Product Technology
โครงสร้างของกล้ามเนือ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชี วภาพ องค์ประกอบของ
เนือสัตว์ และส่วนต่าง ๆ การเปลียนแปลงของเนือหลังฆ่า และการชําแหละ อิทธิพลต่างๆ ทีมีต่อ เนื อเยือ
ของสัตว์ การเปลียนสีของเม็ดสีในเซลล์กล้ามเนือ การตรวจคุณภาพเนือสัตว์ การเสือมเสียของเนื อสัตว์
กรรมวิธีแปรรู ปเนือสัตว์แบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์เนือและการเก็บรักษา การควบคุ ม คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์
เนือชนิดต่างๆ
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร *
3(2-3-6)
Food Packaging
ความเป็ นมา จุดประสงค์ ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิ ดของวัสดุ
ประเภทและคุณสมบัติทางด้านกายภาพและเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หลักการพิจารณา
เลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกบั วัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์อาหาร เครื องมือและหลักการบรรจุหี บห่ อ ที
เหมาะสมกบั ผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากและการโฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ และระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ กฎหมายทีเกียวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ รหัสผลิตภัณฑ์
5073102

5073202

เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-6)
Food Fermentation Technology
ประเภทของการหมัก จุลินทรี ยท์ ีสําคัญในกระบวนการหมัก การเตรี ยม หัวเชือจุลินทรีย ์
ปั จ จัย ในการผลิ ต อาหารหมักชนิดต่างๆ เครื องดืมประเภทแอลกอฮอล์ กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมหมัก ผลิตภัณฑ์ อาหารหมักชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรัก ษา การทดสอบ
คุณภาพอาหารหมัก อาหารหมักกบั สุขภาพ
รหัส
5073305

ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
พิษวิทยาทางอาหาร
3(2-3-6)
Food Toxicology
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5072601 อาหารและโภชนาการ
5073403 การแปรรู ปอาหาร 2
5073704 การวิเคราะห์อาหาร
หลักเบืองต้นของพิษวิทยา ชนิดของสารพิษต่างๆ ในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การดู ด
ซึม การสลายตัว และการขับออกของสารพิษ หลักการทางเภสัชจลศาสตร์ การเปลียนแปลงของสารพิษ

ในสิงมีชีวิต ปัจจัยทางชีวภาพทีมีผลต่อการทําลายสารพิษ การก่อกลายพันธุ์ และการก่อรู ปวิรูป การก่อ
มะเร็ง การเกิดสารพิษ ในกระบวนการแปรรู ปอาหาร การประเมิ นความปลอดภัยของสารเคมี ทีใช้ใน
อาหารการทดสอบความเป็ นพิษ และหลักการวิเคราะห์สารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพและปริ มาณ
5074304

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
Food Product Development
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5072402 การแปรรู ปอาหาร 1
5073308 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
ความจําเป็ นของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ต่อ อุ ตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ ขันตอนการ
พัฒ นาผลิตภัณฑ์ บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร การ
สํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภค แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ทีพัฒนา การคิดสูตรผลิตภัณฑ์ การผลิ ต การ
ทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การประเมิ นผล ช่ อ งทางของผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ทีพัฒนาขึ น หลัก การและ
ประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทังด้านเทคโนโลยีและการตลาด
ลําดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5074306

สารเจือปนในอาหาร
3(3-0-6)
Food Additives
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5073703 เคมีอาหาร
สารเจือปนชนิดต่างๆ ทีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การจําแนกสารเจือ ปนในอาหารใน
เชิงพิษวิทยา เชิงการใช้ประโยชน์ คุ ณสมบัติข องสารเจือ ปนทีมี ผลต่อ อาหารทังทางด้านเคมี กายภาพ
ชีววิทยา และการเก็บรักษา วิธีการใช้และประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐาน
ด้านสารเจือปนในอาหารทังในและต่างประเทศ วิธีการประเมินความเป็ นพิษ ของสารเจือ ปนในอาหาร
สารเจือปนในอาหารชนิดต่างๆ ในเชิงคุณสมบัติเฉพาะ และการนําไปใช้
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร **
3(2-3-6)
Marketing for Food Industry
หลัก การตลาดและพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคของผลิ ตภัณ ฑ์อ าหาร การแบ่ง ส่ ว นตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของ ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร นโยบายและกล
ยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสม การตลาด การตังราคาและกลยุทธ์ทางด้านราคา การส่งเสริ ม การขายและ
ช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับผลิ ตภัณฑ์อ าหารและการบริ ก ารอาหาร การแข่ งขันทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย จริ ยธรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
5074309

5074401

เทคโนโลยีผกั และผลไม้
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Technology
ความสําคัญของการแปรรู ปผักและผลไม้ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของ
ผักและผลไม้และการเปลียนแปลงขันตอนต่างๆ ในการแปรรู ปผัก และผลไม้ หลัก การและวิธีก ารการ
บรรจุและการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์โดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและผลไม้
5074404

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-6)
Fishery Product Technology
ประเภทของสั ต ว์ นาที
ํ ใช้ในการบริ โภค โครงสร้า งอ งค์ ป ระก อ บทางเคมี กายภาพ
และชีวภาพของสัตว์นาํ สาเหตุก ารเสื อมเสี ย และการเปลี ยนแปลงคุ ณภาพของสัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์
หลักการแปรรู ป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5074405

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
3(2-3-6)
Poultry Product Technology
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี ก ายภาพและชี ววิ ทยาของสัตว์ปี กและไข่ การ
เปลียนแปลงคุณภาพ การแปรรู ป การเก็บรักษา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุและการ
จัดจําหน่าย ข้อกาํ หนดและมาตรฐานคุณภาพของไข่ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ ตลาดและแนวโน้มของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

5074406

น(ท-ป-ต)

เทคโนโลยีเครืองดืม
2(1-3-4)
Beverage Technology
ชนิดและประเภทของเครื องดืม ส่วนประกอบของเครื องดืม กรรมวิธีการผลิตเครื องดืม
แอลกอฮอล์ เครื องดืมไม่มีแอลกอฮอล์ชนิดอัดแก๊สและไม่อดั แก๊ส เครื องดืมจากชา กาแฟ โกโก ้ และ
อืนๆ
หมายเหตุ
* หมายถึงวิชาปรับปรุ ง
** หมายถึงวิชาใหม่

