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ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารท่ีมีความรู

ควบคูคุณธรรม นําภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ินและสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีลักษณะท่ีพึงประสงค

ดังนี้
1. มีความรู และทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สามารถนําไปประยุกตใช

ในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
2. มีจิตสํานึกดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพนักวิทยาศาสตร

การอาหารใหมีมาตรฐาน
3. มีความใฝรู สามารถคิดและคนควาหาคําตอบโดยใชกระบวนการทางการวิจัย มีทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
4. มีทักษะในคิดวิเคราะห ใชเหตุผล ใชปญญาแกปญหาในสถานการณตางๆ รู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 22 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน

2.3.1) วิชาบังคับ 42 หนวยกิต
2.3.2) วิชาเลือก 5 หนวยกิต

2.4) กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)
Truth and Development of Life

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)
Developing Skills in English

4011309 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-3)
Fundamental Physics

4021120 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-3)
Fundamental Chemistry

4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-3)
Fundamental Biology

4091403 แคลคูลัส 1 3(3-0)
Calculus I
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หนวยกิต

4021112 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0)
Organic Chemistry for Agro–Industry

4021113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory for Agro–Industry

4021119 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3)
Analytical Chemistry Laboratory for Agro–Industry
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4022416 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3)
Physical Chemistry for Agro–Industry

4022518 ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3)
Biochemistry for Agro–Industry

4022620 เคมีวเิคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0)
Analytical Chemistry for Agro–Industry

4032601 จุลชีววิทยา 3(2-3)
Microbiology

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0)
Statistics for Research

5072502 โภชนาการสําหรับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 2(2-0)
Nutrition for Small and Medium Enterprises

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 47 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 42 หนวยกิต

5071501 ความรูเบื้องตนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0)
Introduction to Food Science and Technology

5072203 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0)
Microbiology of Food Products

5072204 ปฏิบัติการสําหรับจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 1(0-3)
Laboratory for Microbiology of Food Products

5072402 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3)
Food Processing I

5073306 การวัดคาคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส 3(2-3)
Food Quality Measurement and Sensory Evaluation

5073403 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3)
Food Processing II

5073501 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3)
Food Engineering I

5073502 ระบบประกันคุณภาพ 3(2-3)
Quality Assurance Systems

5073701 เคมีอาหาร 3(2-3)
Food Chemistry

5073702 หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2-3)
Principles of Food Analysis

5074303 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-3)
Food Industry Plant Sanitation

5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3)
Food Product Development

5074409 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0)
Food Industry Management
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5074501 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3)
Food Engineering II

5074901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0)
Seminar on Food Science and Technology

5074902 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9)
Special Problems on Food Science and Technology

2.3.2) วิชาเลือก 5 หนวยกิต
5003104 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 2(1-3)

Post Harvest Technology
5071303 อุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน 2(2-0)

ASEAN Food Industry
5072308 การออกแบบการทดลองสําหรับงานวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตร 2(1-3)

Experimental Design for Agro–Industry Research
5072403 เทคโนโลยีผลิตภัณฑธัญชาติ 3(2-3)

Cereal Products Technology
5072407 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3)

Bakery Products Technology
5072409 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม 3(2-3)

Milk Products Technology
5072410 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว 3(2-3)

Meat Products Technology
5072501 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับวิสาหกิจชุมชน 3(3-0)

Food Science for Community Enterprises
5073101 การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3)

Food Packaging
5073202 อุตสาหกรรมการหมัก 3(2-3)

Fermentation Industry
5073305 พิษวิทยาทางอาหาร 3(2-3)

Food Toxicology
5074306 สารเติมแตงอาหาร 3(3-0)

Food Additives
5074401 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3)

Fruit and Vegetable Technology
5074402 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 3(2-3)

Fat and Oil Technology
5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 3(2-3)

Fishery Products Technology
5074405 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตวปก 3(2-3)

Poultry Products Technology
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5074406 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 2(1-3)
Beverage Technology

5074407 เทคโนโลยีขนมหวาน 2(1-3)
Confectionary Technology

5074410 เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล 3(2-3)
Starch and Sugar Technology

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5073804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(90)

Preparation for Professional Internship on Food Science and Technology
5074804 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 5(450)

Professional Internship on Food Science and Technology
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ

เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain

confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ

กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน เพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม

จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย

ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการ
เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ

ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพ่ือ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบ ตางๆ

ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes
Communicative English for specific fields such as science, technology and

commerce etc. to improve students’ knowledge and ability to learn English through their
own motivation. Also discussions of authentic texts and techniques of presentation on a
particular topic of the course.
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)

Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands, including

practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-
taking and summarizing chosen texts.
4011309 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3)

Fundamental Physics
ระบบหนวย เวกเตอร การเคลื่อนท่ีของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน

โมเมนต งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอารคีเมดีส ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับความรอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และการประยุกตใช
4021120 เคมีพื้นฐาน 3(2-3)

Fundamental Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย

สารแขวนลอย ระบบเปด ระบบปด กฎอนุรักษพลังงาน กฎสวนประกอบจํากัด อะตอม โครงสรางอะตอม
ตารางธาตุ โมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของสาร ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี
กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร ชนิด สมบัติ และประโยชนของออกไซด ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับภาค
บรรยาย
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3)

Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตาง ๆ

ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
4091403 แคลคูลัส 1 3(3-0)

Calculus I
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต

หลักเกณฑโลปตาล และอนุพันธอันดับสูง ปริพันธเบื้องตน
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2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หนวยกิต
4021112 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0)

Organic Chemistry for Agro–Industry
ความรู เบื้องตนเก่ียวกับเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การจําแนกและการเรียกชื่อ

สารอินทรีย ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ศึกษาโครงสราง สมบัติและการวิเคราะหสารอินทรีย
กลุมตางๆ คือ สารประกอบอะลิฟาติกไฮโดรคารบอน อะโรมาติกไฮโดรคารบอนสารอินทรียท่ีมีออกซิเจน
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอรเปนองคประกอบ สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก สารอินทรียท่ีพบใน
ธรรมชาติและสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก
4021113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3)

Organic Chemistry Laboratory for Agro–Industry
วิชาบังคับกอน : 4021112 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
เทคนิคการแยกสารอินทรีย  และการทําใหบริสุทธิ์  เชน การสกัด การตกผลึก

โครมาโทกราฟ และการกลั่นลําดับสวน การวิเคราะหสารอินทรีย โดยวิธีทางเคมี เชน การหาจุดหลอมเหลว
จุดเดือด และปฏิกิริยาเฉพาะของสารนั้นๆ รวมท้ังการวิเคราะหดวยเทคนิคทาง สเปกโทรสโกป
4021119 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3)

Analytical Chemistry Laboratory for Agro–Industry
วิชาบังคับกอน : 4022620 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
หลักการเบื้องตนในการวิเคราะห การเลือกเครื่องมือ การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห

ทางคุณภาพของไอออนแบบก่ึงจุลภาค การวิเคราะหหาปริมาณทางน้ําหนักและปริมาตร การวิเคราะหทาง
คุณภาพและการใชงานของเทคนิคทางดานสเปกโทรสโกปเบื้องตน เชน อัลตราไวโอเลตวิสิเบิล
4022416 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3)

Physical Chemistry for Agro–Industry
วิชาบังคับกอน : 4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1, 4021101 เคมีท่ัวไป 1,

4091403 แคลคูลัส 1
ศึกษาสมบัติของแกส อุณหพลศาสตร สารละลาย กฎของวัฏภาค สมดุลวัฏภาค

เคมีไฟฟา
4022518 ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3)

Biochemistry for Agro–Industry
วิชาบังคับกอน : 4021101 เคมีท่ัวไป 1
องคประกอบของเซลล คุณสมบัติและหนาท่ีของชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะ

มิโน โปรตีน เอนไซม กรดนิวคลิอิก วิถีเมตาบอลิซึม การควบคุมเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุล และปฏิบัติการ
เตรียมสารละลายบัปเฟอร การตรวจสอบสมบัติทางเคมีของคารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน จลนพลศาสตรของ
เอนไซม
4022620 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0)

Analytical Chemistry for Agro–Industry
วิชาบังคับกอน : 4021101 เคมีท่ัวไป 1
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย มวลสารสัมพันธ และ

สมดุลเคมี การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก การวิเคราะหปริมาณโดยปริมาตรเก่ียวกับการไทเทรตของ
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ปฏิกิริยากรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาตกตะกอน และปฏิกิริยาของสารเชิงซอน การวิเคราะหในเชิง
คุณภาพทางเคมีและการใชสเปกโทรสโกปในเชิงวิเคราะหข้ันแนะนํา
4032601 จุลชีววิทยา 3(2-3)

Microbiology
วิชาบังคับกอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก

ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ การควบคุมความสัมพันธของ จุลินทรียตอ
อาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตอ และภูมิตานทาน การศึกษาภาคสนาม
4113105 สถิตเิพื่อการวิจัย 3(3-0)

Statistics for Research
ความหมายของสถิติ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  การแจกแจงความนาจะเปนแบบ

ตางๆ การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม หลักการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง
5072502 โภชนาการสําหรับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 2(2-0)

Nutrition for small and medium Enterprises
คุณคาทางโภชนาการของอาหาร ความตองการและปญหาสุขภาพอันเนื่องมาจาก

สารอาหาร ผลของการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหารของธุรกิจขนาดกลางและเล็กท่ีมีตอการ
เปลี่ยนแปลงสารอาหารและสุขภาพของผูบริโภค แนวทางการใชอาหารบําบัดโรค สารโภชนเภสัช ใน
อาหาร ธุรกิจขนาดกลางและเล็กกับการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน 47 หนวยกิต
2.3.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ 42 หนวยกิต

5071501 ความรูเบ้ืองตนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0)
Introduction to Food Science and Technology
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับการคาระหวางประเทศ และการ
บริหารจัดการดานอุตสาหกรรมอาหาร องคประกอบของอาหาร การเนาเสียของอาหาร หลักการและวิธีการ
ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร จริยธรรมของวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
5072203 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0)

Microbiology of Food Products
จุลินทรียท่ีมีความสําคัญตออาหาร การเสื่อมคุณภาพและการเนาเสียของอาหารและ

ผลิตภัณฑ โรคอาหารเปนพิษท่ีเกิดจากเชื้อจุลินทรีย วิธีการควบคุมและกําจัดจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร
จุลินทรียท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ การใชจุลินทรียในกระบวนการผลิตอาหาร และผลของกรรมวิธีการผลิตท่ี
มีผลตอจุลินทรีย มาตรฐานและการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร
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5072204 ปฏิบ ัติการสําหรับจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 1(0-3)
Laboratory for Microbiology of Food Products
วิชาบังคับกอน : 5072203 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร
ปฏิบัติการใหสอดคลอง กับเนื้ อหาของวิชาจุลชี ววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร

ประกอบดวย ขอกําหนดเบื้องตนในการใชหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร การสุมตัวอยางอาหาร
การแยกเชื้อจุลินทรีย วิธีเจือจางตัวอยางอาหาร การใชเครื่องมือตางๆ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย
การตรวจหาจุลินทรียท่ีปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
5072402 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3)

Food Processing I
วิชาบังคับกอน : 5071501 ความรูเบื้องตนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการวัตถุดิบและน้ําเพ่ือการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการของการแปรรูป

อาหารแบบตางๆ การถนอมอาหาร เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใชความรอน ความเย็น การ
เปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการของอาหารเม่ือผานกระบวนการแปรรูปแบบตางๆ ปจจัยกรรมวิธีการ
แปรรูปซึ่งมีอิทธิพลตอคุณภาพอาหาร บรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหารหลังการ แปรรูป ฝก
ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับทฤษฎี
5073306 การวัดคาคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส 3(2-3)

Food Quality Measurement and Sensory Evaluation
การควบคุมคุณภาพอาหาร ปจจัยคุณภาพและการวัดคาคุณภาพดานกายภาพ เคมี

ชีวภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  ของผลิตภัณฑอาหาร และการใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของ
กับการวัดคาคุณภาพดานตางๆ มีปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5073403 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3)

Food Processing II
วิชาบังคับกอน : 5072402 การแปรรูปอาหาร 1
เทคนิคการแปรรูปโดยการใชสารเคมี การสกัด การทําใหเขมขนแบบตางๆ การกรอง

เอ็กซทรูดชั่น การใชรังสีและคลื่นไมโครเวฟ การใชความดันสูง โอมิกซเทคนิค การทําแหง เทคโนโลยีเฮอร
เดิล เทคโนโลยีสะอาด ฝกปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับทฤษฎี
5073501 วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3)

Food Engineering 1
วิชาบังคับกอน : 4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1,

4022416 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร,
4091403 แคลคูลัส 1

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี มิติและหนวยทางวิศวกรรม กลศาสตรของไหลเบื้ องตน
พลศาสตรของไหลสําหรับอุตสาหกรรม อุณหพลศาสตร สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การถายโอนมวลและ
พลังงาน ระบบความรอนและความเย็น และประยุกตใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร
5073502 ระบบการประกันคุณภาพ 3(2-3)

Quality Assurance Systems
ระบบประกันคุณภาพตางๆ เชน ISO GMP และ HACCP วิธีการจัดทําระบบ ISO  GMP

และ HACCP การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ความปลอดภัยของอาหาร การใชสถิติท่ี
เก่ียวของกับการควบคุมคุณภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวกับอาหารท้ังภายใน และระหวางประเทศ ความสัมพันธ
ของการประกันคุณภาพกับการคาระหวางประเทศ
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5073701 เคมีอาหาร 3(2-3)
Food Chemistry
วิชาบังคับกอน : 4022518 ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
องคประกอบและโครงสรางของอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสขององคประกอบ

ของอาหาร สารเติมแตงอาหาร อันตรายทางเคมี ปฏิกิริยาและปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
อาหารระหวางการแปรรูป การเก็บรักษา และวิธีปองกันแกไข ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5073702 หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2-3)

Principles of Food Analysis
วิชาบังคับกอน : 4022620 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร,

4021119 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
การใชและดูแลรักษาเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหทางเคมี  การเตรียมตัวอยางอาหาร

การวิเคราะหอยางประมาณ (Proximate Analysis) การวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารเพ่ือทําฉลากโภชนาการ
การจัดทําระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการ และปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพอาหารตาม
เนื้อหาขางตน
5074303 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-3)

Food Industry Plant Sanitation
วิชาบังคับกอน : 5072203 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร,

5072204 ปฏิบัติการสําหรับจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร
การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในโรงงาน ใหถูกหลักสุขาภิบาล

สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา และการขนสงอาหาร สุขวิทยาสวนบุคคลในโรงงานอาหาร
การควบคุมสัตวนําโรค แมลงและจุลินทรีย การควบคุมคุณภาพน้ําใชในโรงงาน หลักการทําความสะอาด
การฆาเชื้อในโรงงาน  จุลินทรียท่ีเปนตัวบงชี้ดานสุขาภิบาลโรงงาน  การบําบัดของเสียและน้ําท้ิง เพ่ือรักษา
สิ่งแวดลอม
5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3)

Food Products Development
วิชาบังคับกอน : 5072402 การแปรรูปอาหาร 1
ความจําเปนของการพัฒนาผลิตภัณฑตออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม  ข้ันตอนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาผลิตภัณฑ  การตลาดของผลิตภัณฑอาหาร  การ
สํารวจความตองการของผูบริโภค  แนวโนมของผลิตภัณฑท่ีพัฒนา การคิดสูตรผลิตภัณฑ การผลิตการ
ทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การประเมินผล ชองทางของผลิตภัณฑใหมท่ีพัฒนาข้ึน  หลักการและ
ประโยชนของการพัฒนาผลิตภัณฑ  ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ ท้ังดานเทคโนโลยีและการตลาด
ลําดับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5074409 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0)

Food Industry Management
หลักการบริหารจัดการและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก การวางผังโรงงาน การบริหารจัดการทรัพยากรและตนทุนการผลิต การ
วางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต การขนสงและกระจายสินคาสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมอาหารไทยในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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5074501 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3)
Food Engineering II
วิชาบังคับกอน: 5073501 วิศวกรรมอาหาร 1
การศึกษาหลักการและวิธีการคํานวณของหนวยปฏิบัติการที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร

ไดแก การแยกทางกล การแยกโดยการใชแรงหมุนเหวี่ยง การกรอง การลดขนาดและการผสม การระเหย
การสกัด การกลั่น รวมท้ังศึกษาถึงกําลังงานท่ีใชในแตละหนวยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหารที่ใชใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการปฏิบัติ
ทางวิศวกรรมอาหารในกรรมวธิีแปรรูปอาหาร
5074901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0)

Seminar on Food Science and Technology
ศึกษาและคนควาขอมูล ศึกษากรรมวิธีการสืบคนขอมูลแบบตางๆ การตีความเอกสารใน

เชิงวิชาการ การเรียบเรียงขอมูล วิเคราะหขอมูล ปญหาหรือความรูใหมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร แลวนําเสนอในท่ีประชุม เพ่ืออภิปรายเปนรายบุคคล
5074902 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9)

Special Problems on Food Science and Technology
เทคนิคการทํางานวิจัย คนควา ทดลองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือ

ภูมิปญญา หรือปญหาท่ีเก่ียวของกับอาหารและผลิตภัณฑอาหาร รวบรวม วิเคราะหขอมูลทางสถิติ การ
แปลผล การวิจารณ สรุปผลและเสนอเปนรายงาน ภายใตการควบคุมและการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
ปญหาพิเศษ

2.3.2 วิชาเฉพาะดานเลือก 5 หนวยกิต
5003104 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2(1-3)

Post Harvest Technology
ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของผลิตผล

ทางเกษตร ท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบและแปรรูปเปนอาหาร ศึกษาถึงสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียว การสุก การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บ และการเสื่อมเสีย  โดยเปนการประยุกตใชความรู ท้ังดาน
เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรรวมกันเพ่ือศึกษาวิธีการปองกัน หรือลดการสูญเสียท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหมากท่ีสุดระหวางบรรจุ การขนสง และการจําหนาย ตลอดจนเพ่ิมมูลคาใหกับ
ผลิตผลทางการเกษตร
5071303 อุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน 2(2-0)

ASEAN Food Industry
วัตถุดิบอาหารและการแปรรูปอาหารของประเทศตางๆในอาเซียน กฎหมาย หลัก

ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการบริโภคอาหารของประชากรในอาเซียน ลักษณะธุรกิจโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและบริการของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียน ผลของการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท่ีมีตออุตสาหกรรมอาหารไทย
5072308 การออกแบบการทดลองสําหรับงานวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตร 2(1-3)

Experimental Design for Agro–Industry Research
หลักการออกแบบการทดลองสําหรับงานวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตร การสุมตัวอยาง

การทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองแบบตางๆ ไดแก แผนการทดลองแบบแจกแจงทางเดียวและหลาย
ทาง สุมอยางสมบูรณ สุมในบล็อกสมบูรณ ลาตินสแควร แฟคทอเรียล เปนตน การวิเคราะหความแตกตาง
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ของคาเฉลี่ยดวยวิธีตางๆ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลการทดลองทางสถิติ และ
หลักการตีความจากผลทางสถิติเพ่ือใชในงานวิจัย
5072403 เทคโนโลยีผลิตภัณฑธัญชาติ 3(2-3)

Cereal Products Technology
ศึกษาลักษณะโครงสรางคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีววิทยา

ระหวางการผลิตของธัญชาติชนิดตางๆ กรรมวิธีการแปรรูป และการใชผลิตภัณฑธัญชาติ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ การเสื่อมเสีย เทคโนโลยีการเก็บรักษาธัญชาติ และผลิตภัณฑตางๆ จาก ธัญชาติ ผลพลอยได
จากอุตสาหกรรม ธัญชาติ การขนสง การพัฒนาผลิตภัณฑและแนวโนมของการตลาด ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน
5072407 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3)

Bakery Products Technology
ศึกษาสมบัติและหนาท่ีของสวนประกอบท่ีใชในการทําผลิตภัณฑขนมอบ การใช

เครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑขนมอบและ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5072409 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม 3(2-3)

Milk Products Technology
โครงสรางเตานม สรีรวิทยาของการกลั่นสรางน้ํานม การปลดปลอยน้ํานม ปจจัยท่ีมีผล

ตอการกลั่นสรางน้ํานม องคประกอบ  คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ
นม  การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา กรรมวิธีท่ีใชในการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ การตรวจสอบคุณภาพ
ของน้ํานม และมาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5072410 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสัตว 3(2-3)

Meat Products Technology
ศึกษาถึงโครงสรางของกลามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพ องคประกอบ

ของเนื้อสัตว และสวนตางๆ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหลังฆา และการชําแหละ อิทธิพลตางๆ ท่ีมีตอเนื้อเยื่อ
ของสัตว การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตวแบบตางๆ
ผลิตภัณฑเนื้อและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑเนื้อชนิดตางๆ และ
ปฏิบัติงานตามเนื้อหาขางตน
5072501 วิทยาศาสตรการอาหารสําหรับวิสาหกิจชุมชน 3(3-0)

Food Science for Community Enterprise
หลักเบื้องตนในการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การบรรจุและการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ การเสื่อมเสียและความเปนพิษของอาหาร หลักเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพอาหาร มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนดานอาหาร หลักสุขาภิบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวของในสถานประกอบการอาหาร การ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารของวิสาหกิจชุมชน
5073101 การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3)

Food Packaging
ความเปนมา จุดประสงค ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิดของวัสดุ

ประเภทและคุณสมบัติทางดานกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหารตางๆ หลักการ
พิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม และหลักการบรรจุหีบ
หอท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร ฉลากและการโฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ และระเบียบ
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กฎเกณฑตางๆ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหาร ฉลากโภชนาการ รหัสผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5073202 อุตสาหกรรมการหมัก 3(2-3)

Fermentation Industry
ประเภทของการหมัก จุลินทรีย ท่ีสําคัญในกระบวนการหมัก การเตรียมหัวเชื้อ

จุลินทรียเพ่ือกระบวนการหมัก และปจจัยในการผลิตอาหารหมักชนิดตางๆ  กรรมวิธีการผลิตท่ีใชใน
อุตสาหกรรมหมัก ผลิตภัณฑอาหารหมักชนิดตางๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน
5073305 พิษวิทยาทางอาหาร 3(2-3)

Food Toxicology
วิชาบังคับกอน : 5072402 การแปรรูปอาหาร 1,

5073702 หลักการวิเคราะหอาหาร
หลักเบื้องตนของพิษวิทยา ชนิดของสารพิษตางๆในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การดูดซึม

การสลายตัว และการขับออกของสารพิษ  การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งมีชีวิต ปจจัยทางชีวภาพท่ีมีผล
ตอการทําลายสารพิษ การเกิดสารพิษในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินความปลอดภัยของ
สารเคมีท่ีใชในอาหาร การทดสอบความเปนพิษ และหลักการวิเคราะหสารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5074306 สารเติมแตงอาหาร 3(3-0)

Food Additives
สมบัติและการใชสวนผสมและวัตถุเจือปนชนิดตางๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร เกณฑ

การจําแนกวัตถุเจือปนในอาหาร ในเชิงพิษวิทยา เชิงการใชประโยชน คุณสมบัติของวัตถุเจือปนท่ีมีผลตอ
อาหารท้ังทางดานเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา ตลอดจนวิธีการใชและประสิทธิภาพของวัตถุ
เจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานดานวัตถุเจือปนในอาหารท้ังในและตางประเทศ
5074401 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3)

Fruit and Vegetable Technology
ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของ

ผักและผลไม และการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนตางๆ ในการแปรรูปผักและผลไม หลักการและวิธีการแปรรูป
การบรรจุและการเก็บรักษา การใชประโยชนของเหลือจากอุตสาหกรรมผักและผลไม ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน
5074402 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 3(2-3)

Fat and Oil Technology
ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของไขมันและน้ํามัน ความสําคัญ

และกรรมวิธีการผลิตน้ํามันจากพืชหรือสัตวเศรษฐกิจ การเก็บรักษา การเสื่อมเสีย การควบคุมคุณภาพการ
ผลิต ปจจัยท่ีควบคุมการปรับปรุง สี กลิ่น รส ของผลผลิตจากพืชน้ํามันและการบรรจุหีบหอ ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน
5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 3(2-3)

Fishery Products Technology
ประเภทของสัตวน้ําท่ีใชในการบริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมี กายภาพและ

ชีวภาพของสัตวน้ํา สาเหตุการเสื่อมเสีย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ หลักการ
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แปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนสง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5074405 เทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตวปก 3(2-3)

Poultry Products Technology
โครงสราง และองคประกอบทางเคมี กายภาพ และชีววิทยาของสัตวปกและไข การ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพ การแปรรูป การเก็บรักษา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุและจัด
จําหนาย ขอกําหนดและมาตรฐานคุณภาพของไข สัตวปก และผลิตภัณฑ ตลาดและแนวโนมของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5074406 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 2(1-3)

Beverage Technology
ชนิดและประเภทของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลชนิดอัดแกสและไมอัดแกส รวมท้ังเครื่องดื่มจากชา กาแฟ  โกโก
และอ่ืนๆ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5074407 เทคโนโลยีขนมหวาน 2(1-3)

Confectionery Technology
หลักการและเทคโนโลยีการผลิตขนมหวาน วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีใชในการ

ผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  และการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมหวาน การเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑระหวางการผลิต และการเก็บรักษา มีปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
5074410 เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล 3(2-3)

Starch and Sugar Technology
ความสําคัญของอุตสาหกรรมแปงและน้ําตาล ชนิดของแปงและน้ําตาล สมบัติทางเคมี

และกายภาพของแปงและน้ําตาล คุณภาพของแปงและน้ําตาล เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตแปงและน้ําตาล
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ การบรรจุและการเก็บรักษา นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารจากแปง
และน้ําตาล ฝกปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับทฤษฎี

2.4 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5073804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและ 2(90)

เทคโนโลยีการอาหาร
Preparation for Professional Internship in Food Science
and Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับการเรียนรูปญหาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระหวางการผลิตแลวฝกหัดการ
แกปญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ฝกการใชเครื่องมือเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมท้ังในดานเครื่องมือ
แปรรูปอาหาร และการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพอาหาร
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5074804 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 5(450)
Professional Internship in Food Science and Technology
วิชาบังคับกอน : 5073804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร
การฝกประสบการณดานกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ

อาหาร และการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือองคกรท่ีเก่ียวของ รวมถึงฝกประสบการณดาน
หองปฏิบัติการตางๆท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร มีการเสนอรายงานในรูปแบบของรูปเลม และการ
สอบปากเปลา จัดกลุมอภิปราย เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบประจําวิชา เพ่ือวัดความสําเร็จในการฝก
ประสบการณ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น


