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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
            English Listening and Speaking for Communication 
  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้นเสียง
ในระดับค าและประโยค เสียงสูงต่ าในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดในหัวข้อ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและการท างาน 
          English Listening and speaking skills for communication   with emphasis on 
pronunciation,word and sentence stress, intonation, cross-cultural understanding, listening 
and speaking practice in everyday and job-related topics 
 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
       English Critical Reading for Effective Communication 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเน้นที่การอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การ
บอกจุดประสงค์ ทัศนคติ และน าเสียงของผู้เขียนการประเมินข้อมูลและแนวคิด         

English language skills for critical reading with emphasis on reading for main  
ideas and supporting details, guessing meaning form contexts, making inferences, distinguishing 
facts and opinions , identifying the author’s purpose, attitude and tone of voice, evaluating 
information and ideas 
 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
            English Writing for Effective Communication 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การฝึกการเขียน
ประโยคและย่อหน้าที่มีการใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างและการจัดเรียง ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
            English language skills for effective written communication with emphasis on 
practice in writing sentences and paragraphs with proper and correct use of vocabulary, 
grammar, structure and organization 
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001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, 
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country 
 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 
includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, 
changes of language and usages in borderless world 
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,
โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากลได ้ 
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art.  Through the artistic 
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experience and basic practice on various types of art.  For developing knowledge, 
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and 
individual responsibility to the society in communication behaviors 
 
001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา      3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Way of Life 
พัฒนาการ และลักษณะทางดนตรีในวิถีชีวิตไทย ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ คุณค่า ความ 

เปลี่ยนแปลง สุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงสมรรถนะทักษะในศตวรรษท่ี 21 
Music development and characteristic in Thai way of life. Cultural and Social  

significance role, values, changes, aesthetic as well as 21st Century competence  
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness 

 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  Philosophy of Life for Sufficient living 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
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philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
                    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
                   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights, 
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating 
to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments 
towards the 21st century 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ  
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over time 
premodern period to the present day and roles of Thailand in the world forum including future 
trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of life management and being a 
good citizen of Thailand and the world 
 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

ศึกษาพัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ในด้านศิลปและวัฒนธรรม  ทั้ง
รูปธรรรมและนามธรรม ในด้านต่างๆอันเป็นรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอารยธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า เพ่ิมมูลค่า    ให้
เกิดความคุ้มค่า และบูรณาการอย่างยั่งยืน 
  Study the development of local wisdom effecting to gain the body of 
knowledge in art and culture with concrete and abstract areas which is a foundation of Thai 
Civilization and a path of developing innovation in art and culture creatively on a foundation 
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of local wisdom and Thai civilization for maintaining, promoting value with worthiness and 
sustainable integration 
 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

          Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศ
ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้
ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศ
ไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 
one’ s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 
of world and Thai systems 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต     3(2-2-5) 

Living Management  
            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human  
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life.  Living 
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN 
Community as well as world community 
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001237 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสั มพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี

สื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่ วมสมัย และสื่อ
ดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุค
ศตวรรษท่ี 21 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of 21st  century media effect theories, such as myth semiology and advertising 
concept, attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing 
contents on every current platform 
 
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
                     ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความ
รัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทาง
ในการท าจริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learners' own activities 
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001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  
                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of 
Western music in daily life 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3(2-2-5) 
                     Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ
สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
ส าเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’  mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build- test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments and managing conflicts  

 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม     3(2-2-5) 
                     Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’ s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra- group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice 
of teamwork 
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001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
                    Naresuan Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่   
พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความชื่อสัตย์ 
และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
                       Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty 
and their tolerance for troubles 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม            3(2-2-5) 
  Entrepreneurship for Small Business Start-up  
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure 
to the stresses of a start- up business, the uncertainties that exist, and the behavior of 
entrepreneurs.   Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival 
 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการด ารงชีวิต    3(2-2-5) 
  The King’s Philosophy for Living 
             พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต 

     Biography, ideas, philosophy, royal duties, royal initiative projects of the late 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej with special reference to living 
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001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human 
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and 
environmental public participation 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development and an influence of technology on human and 
society 
 
001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life  
การวัด การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การส ารวจข้อมูล วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการท าวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความ
น่าจะเป็นในการตัดสินใจ 
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Measurement, surface area and volume of geometric shapes, introduction to 
mathematics in financial fields, survey and data collection methods, data analysis and 
presentation for basic research, application of probability to statistical decision making 
 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as 
well as their proper selection and management for health and environmental safety 
 
001275 อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ 

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อ
ความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถี
ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, 
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, 
food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of 
globalization with the awareness of environmental conservation 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า พลังงาน

เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี  
ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy  
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sources  and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to 
energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive 
approach to energy issuers 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พื้นฐาน 
ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการ
มีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological  
basis and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and its 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and 
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life 
 
001278 ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement 
of the quality of life for oneself and others 
 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    
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The role of science and technology with concentration on both biological  
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, 
space and the new frontier of science and technology 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test 
 
001291 การบริโภคในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Consumption in Daily life 

ความส าคัญของการบริโภค ภาวะโภชนาการที่ดี แนวทางปฏิบัติทางด้านการบริโภค 
อาหารที่ดี การเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย  อาหารปลอดภัย  การจัดการผลกระทบที่เก่ียวข้อง
กับการบริโภค สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค    

Importance of consumption, good nutritional status and practical guidelines  
for good food consumption, Choosing medicines and safe health products, food safety, 
management of consumerism effects, consumer rights, laws and organizations for consumer 
protection 
 
001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21   3(2-2-5)   
           Circular Economic Lifestyle for 21st Century 
     การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์
และการเป็นแหล่งรองรับและบ าบัดมลพิษ ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Learning the value of nature to human life in the use of resources and being a 
source of support and pollution treatment, crisis of resource problems, climate and 
environmental emergency situations, concepts throughout the life cycle and business design 
process under the concept of circular economy, business model innovation to the circular 
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economy, lifestyle under the concept of circular economy, awareness and driving force to the 
way of life under the concept of circulating economy and circulating economy society 
 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
  Thai language for academic communication 
  การอ่านเพ่ือการสืบค้น การเขียนและการพูด เพื่อน าเสนองานในเชิงวิชาการ 
  Reading for information; writing and speaking for academic presentation 
 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 

Thai language for communication in the 21st  century   
พัฒนาทักษะการรับสารและส่งสารภาษาไทยเพ่ือน าไปใช้อย่างเหมาะสมและเท่าทันใน 

ศตวรรษท่ี 21  
  Developing Thai communicative skills for appropriate and updated use in the 
21st century 
 
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Reading in the digital age century 
  การพัฒนาทักาะการอ่านในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล เพื่อความรอบรู้และพัมนาคุณภาพชีวิต 
  Developing reading skill in context of digital society for knowledge and 
improving the quality of life 
 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

Korean for Communication 
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 

เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
Basic Korean communicative skills used in daily-life situations and learning 

of Korean culture 
 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Japanese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 

Basic Japanese communicative skills used in daily-life situations and  
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learning of Japanese culture 
 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Chinese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน 

Basic Chinese communicative skills used in daily-life situations and  
learning of Chinese culture 
 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Myanmar for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาพม่าข้ันพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพม่า 

Basic Myanmar communicative skills used in daily-life situations and  
learning of Myanmar culture 
 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  French for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 

Basic French communicative skills used in daily-life situations and learning  
of French culture 
 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Spanish for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาสเปนขั้นพ้ืนฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวสเปน 

Basic Spanish communicative skills used in daily-life situations and  
learning of Spanish culture 
 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  Lao for Communication  

ทักษะการสื่อสารภาษาลาวขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
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เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวลาว 
Basic Lao communicative skills used in daily-life situations and learning of  

Lao culture 
 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Indonesian for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับ 
การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย 

Basic Indonesian communicative skills used in daily-life situations and  
learning of Indonesian culture 
 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Vietnamese for Communication 

ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามข้ันพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับ 
การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

Basic Vietnamese communicative skills used in daily-life situations and  
learning of Vietnamese culture 
 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Hindi for Communication  

ทักษะการสื่อสารภาษาฮินดูขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฮินดู 

Basic Hindi communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Hindi culture 
 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Khmer for Communication  
  ทักษะการสื่อสารภาษาเขมรตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของชาวกัมพูชา 
  Khmer language communicative skills used in daily-life situations and learning 
of Combodian culture 
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001351  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   3(2-2-5) 
From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 
ความหมาย ที่มา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ 3  

ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอเพียงกับหลักการท ายุทธศาสตร์ชีวิตและงาน ความมีเหตุผลกับหลักการท างาน/
ด ารงชีวิตด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ความมีภูมิคุ้มกันกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตให้สัมพันธ์และดุลย
ภาพ หลักการฝึกนิสัยรักการอ่าน หลักการสืบค้นข้อมูล วิธีการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น องค์ความรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 หลักการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ความเอ้ืออาทร 
การแบ่งปัน 

Meaning, origin, and application of the Sufficiency Economy Philosophy  
(SEP), thedefinition of 3 chains 2 conditions, in details, sufficiency philosophy to achieve 
principles of strategy for livelihood, reasonableness and scientific method to achieve 
successful working, and immunity to maintain of physical and mental health in relation to life 
homeostasis,  principles of reading habits practice, information searching principles, 
introduction to information presentation methods, knowledge for the 21st century, principles 
of being good citizen, honesty, empathy, and public mind practice 
 
001352   สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ     3(2-2-5) 
      Peace and Religion for Human Kinds 

การเรียนรู้ แนวคิด  ทฤษฎี สันติภาพ  ศาสนธรรมและคุณธรรม บนฐานคิดของศาสนา 
และบุคคลส าคัญ หลักธรรมความต้องการของมนุษย์  ปัญหาสังคม ความขัดแย้งการจัดระเบียบ การขัดเกลา 
ความมีเหตุผล มิตรภาพอหิงสธรรม สามัคคียธรรม เจรวาสมานฉันท์  สันติวิธมีนุษย์ในศตรรษที่ 21 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของบุคคลลส าคัญ ที่มีประโยชน์ เพ่ือประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ สู่ความสงบสุขของมวล
มนุษย์ สันติภาพเพ่ือมนุษยชาติ 
                Learning of the value  concept, theory, peace, religion principles and morals 
based on religion and key mans, moral principles, needs, social problems, conflict, 
organization, socialization, reasonability, friendship, encroachment, harmonious, 
reconciliation speech, peaceful method, human kind on 21th century, value experience of 
key man with useful for creatively apply to be human calming and peace to human kinds. 
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108101 วิทยาศาสตร์การอาหารทั่วไป      2(2-0-4)  
  General Food Science 

ความส าคัญและแหล่งที่มาของอาหารความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลทางการเกษตรกับ
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารที่ส าคัญในประเทศ ความส าคัญของอุตสาหกรรมโดยรวม ความ
ปลอดภัยทางอาหารและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โอกาสท างานของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร 
  Importance and sources of food materials, relationship between agricultural 
products and food industries, important food industries in Thailand, Impacts of food industries, 
food safety and economical sustainability, career opportunities for food scientists 
 
108102  การจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน        2(2-0-4) 

Raw material management and supply chain  
 ประเภทและส่วนประกอบของวัตถุดิบ คุณภาพของวัตถุดิบ หลักการจัดการวัตถุดิบ              
การด าเนินการและขั้นตอนการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรตั้งแต่วัตถุดิบถึงผู้บริโภค เทคนิคในการจัดการ
อุปทาน การน าการบริหารงานลอจิสติคส์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
 Type and components of raw materials, raw material qualities, principle of raw 
material management operations, and logistics stages of agro-industrial products from raw 
materials to consumers, supply management techniques, application of logistic management 
for agro-industrial tasks     
 
108191 การฝึกงานในสถานประกอบการ 1    2 หน่วยกิต 
  Practical Training 1 

 ฝึกทักษะด้านกระบวนการผลิต และงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชนหรือรัฐบาล  

Training skills on productionprocess and related areas in either private or 
governmental organizations in agro-industry 
 
108201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1(0-2-1) 
  English for Food Science and Technology 1 

 ฝึกพูด-ฟัง ภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวนและรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  

 Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions and sentence structures for food science and technology purposes 
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108211 วิศวกรรมอาหาร 1       2(2-0-4)  
Food Engineering 1 
การเขียนแบบทางวิศวกรรม ทฤษฎีและการค านวณเก่ียวกับมิติ หน่วยวัดและระบบ  

สมดุลมวลสารและพลังงาน การไหลของของไหล กฎของเทอร์โมไดนามิกส์  กฎของก๊าซและสถานะของก๊าซ 
และการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร 

Engineering drawing, theory and calculation about dimension, unit and  
system, materials and mass balance, law of thermodynamics, gas law and gaseous stage, and 
heat and mass transfer 
 
108291 การฝึกงานในสถานประกอบการ 2    2 หน่วยกิต 

 Practical Training 2 
วิชาบังคับก่อน 108191 การฝึกงานในสถานประกอบการ 1 

 ฝึกทักษะด้านการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ และงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชนหรือรัฐบาล 

Training skills on quality control, analysis and related areas in either private or 
governmental organizations in agro-industry 
 
108301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 1(0-2-1) 
  English for Food Science and Technology 2 
  ฝึกพูด-ฟัง ภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 

Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,  
analyzing, interpreting and expressing opinions for food science and technology area 
 
108302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 1(0-2-1) 
  English for Food Science and Technology 3 
  ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Practice giving oral presentations on academic research related to food science 
and technology area with effective delivery in English 
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108303  การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(3-0-6)   
 Production planning and control 
 ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การ
วิเคราะห์ต้นทุนและก าไรส าหรับการตัดสินใจในการจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 
 Production systems; forecasting techniques; inventory management; 
production planning; cost and profitability analysis for decision making; production scheduling; 
production control 
 
108304 การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร    3(2-3-5) 
 Food Process Design 
 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน 
การออกแบบและวางผังกระบวนการผลิต การสร้างผังกระบวนการผลิต การวิเคราะห์สมดุลมวลและพลังงาน
ของกระบวนการ การจ าลองแบบและวิเคราะห์กระบวนการด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ของโครงการ 
 Principle of food process design, plant location selection, layout and process 
design, create process flow diagram, mass and energy balance analysis of process, process 
simulation and analysis using commercial software, economics and feasibility analysis of 
project 
 
108311 การแปรรูปอาหาร 1       3(2-3-5)  

Food Processing 1 
คุณสมบัติ การเตรียม และการจัดการวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร เทคนิคการใช้ 

เครื่องมือในการแปรรูป หลักการถนอมและการแปรรูปอาหารด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ วัตถุเจือปนอาหาร การท า
แห้ง การใช้ความร้อนในการแปรรูป  เทคโนโลยีเฮอร์เดิล บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา การใช้ความเย็นและ
การแช่แข็ง และการท าให้เข้มข้น  

Properties, preparation and management of raw materials for food  
processing, instrumental techniques in processing, preservation and processing of food by 
various methods, such as food additives, drying, heating, hurdle technology, packaging and 
storage, use of chilling and freezing and concentration 
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108313 การแปรรูปอาหาร 2       3(2-3-5)  
Food Processing 2 
การวางผังการผลิต  นวัตกรรมการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์อาหารและกระบวนการเอ็กซ์

ทรูชัน   
  Plant layout, innovative food processing and packaging and extrusion process 
 
108314 วิศวกรรมอาหาร 2       2(1-3-3)  

 Food Engineering 2 
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมกระบวนอาหาร การให้ความร้อนและการลดอุณหภูมิ 

การท าความเย็น การระเหย การท าแห้ง การแยกโดยเมมเบรน การกลั่น การผสม การแยกสารเชิงกายภาพ 
ได้แก่ การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง การกรอง การร่อนผ่านตะแกรง การลดขนาด 

 Unit operation in food process engineering, heating and cooling in food 
processing, refrigeration, evaporation, drying, membrane separation, extraction, distillation, 
mixing and physical separation including sedimentation, centrifugation, filtration, and screening 
through screen and size reduction 

 
108315 เทคโนโลยีขนมขบเคี้ยว       3(2-3-5)  

Snack Technology 
ความส าคัญและพัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว ชนิดของผลิตภัณฑ์  

สมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบ เครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิต สมบัติทางเคมีกายภาพและโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเก็บ
รักษา สุขลักษณะและการจัดการโรงงานผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 

 Importance and development of snack industry, types of products, properties 
and compositions of raw materials, equipments and processing technology, physico-chemical 
and nutritional properties of products, quality control, packaging, storage and changes of 
products during storage, snack plant sanitary and management 

 
108316  วิทยาศาสตร์การอาหารที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาหารชาติพันธุ์   3(2-3-5) 

Essentials of Food Science for Ethnic Cuisine 
ความจ าเพาะทางวัฒนธรรมชองกลุ่มชาติพันธุ์  ลักษณะที่ส าคัญของอาหารชาติพันธุ์  

แนวโน้มคุณค่าทางสุขภาพของอาหารชาติพันธุ์  เทคนิคของการประกอบอาหารชาติพันธุ์   หลักวิทยาศาสตร์
การอาหารที่อธิบายภูมิปัญญาของอาหารชาติพันธุ์ 
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Characteristics of ethnic cultures, importance aspects of ethnic foods,  
nutraceutical potentials of ethnic cuisines, techniques of ethnic cuisine processing, scientific 
explanation behind local wisdoms of ethnic cuisines  
 
108321 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร      3(2-3-5)  

Chemistry of Food and Agricultural Products 
วิชาบังคับก่อน : 256101 หลักเคมี 
โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์ 

เกษตร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของอาหารในระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บ
รักษา ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรและวิธีป้องกันแก้ไข 

Structure of food constituents, chemical and biochemical properties of  
agricultural product, reactions involved in changes of agricultural products during post 
harvesting, processing and storage, interactions of food and agricultural product components 
and preventive methods. 
 
108322 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร     3(2-3-5)  

Food and Agricultural Product Analysis 
วิชาบังคับก่อน : 256254 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ, 108321 เคมีอาหารและ 
ผลิตภัณฑ์เกษตร 
หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางเคมี การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของ 

อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยวิธีการทางเคมี การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การออกแบบวิธีการวิเคราะห์ที่
เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง การวิเคราะห์วัตถุเจือปน และสารปนเปื้อน ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายอาหาร 

Principles and techniques in chemical and instrumental analysis, compositional 
analysisof food and agricultural products using chemical method, design an appropriate 
analytical approach to solve a practical problem, analysis of food additives and contaminants 
in comply with food law 
 
108323 วัตถุเจือปนอาหาร       3(3-0-6)  

 Food Additives 
 ความส าคัญและชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร ผลของวัตถุเจือปนอาหารที่มีต่อคุณภาพการเก็บ

รักษาอาหาร และอันตรายจากการใช้ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร 
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 Importance and types of food additives, effects of food additives on quality, 
storage of foods, and hazards, standards and regulations related to food additives 
 
108331 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและบทบาทต่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  Bioactive compound and health benefit  
 กลุ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชหรือพฤกษเคมี ตามโครงสร้าง คุณสมบัติการออกฤทธิ์
ชีวภาพที่มีประโยชน์เชิงสุขภาพ วิธีการสกัดและการผลิตสารออกฤทธิ์ ข้อก าหนดหรือมาตรฐานในประเทศ 
 Types of bioactive compounds from plant or phytochemical based on chemical 
structure.  Bioactive activities as health promotion.  Extraction methods and production 
bioactive compounds by biotechnology. National law and regulation 
   
108332 การพัฒนาอาหารสุขภาพและเทคโนโลยี    3(2-3-5)  
  Health Food Development and Technology 
 นิยามและหลักการอ้างสรรพคุณอาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น หลักการเบื้องต้นของการ
ผลิตอาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น สารออกฤทธิ์และสารอาหารป้องกันการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรค
ไขมันสูงในเลือด โรคข้ออักเสบ โรคความจ าเสื่อม การเลือกสารอาหารในการผลิตอาหารฟังก์ชั่น การเลือกใช้
เทคโนโลยีในการผลิตอาหารฟังก์ชั่น เทคนิคและการจัดการระบบการผลิตอาหารฟังก์ชั่น ข้อก าหนดและ
ข้อบังคับทางกฎหมายของอาหารฟังก์ชั่น 
 Definition and criteria of health/ functional food claim, Principle of 
health/ functional food production, Active components and nutrients for preventing obesity, 
diabetes mellitus, hyperlipidemia, arthritis, dementia, Selection of nutrients and technology 
for functional food production, Technique and management of functional food production, 
law and regulation of functional food 
 
108333  โพรไบโอติกและพรีไบโอติกเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6)  
 Probiotics and Prebiotics Technology for Food Industry 
 นิยาม แหล่งที่มา ประโยชน์และบทบาทความส าคัญของจุลินทรีย์โพรไบโอติกและสารพรี
ไบโอติกในแง่ของการเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสารเสริมชีวนะในรูปของโพร
ไบโอติกและพรีไบโอติกเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ภาวการณ์ตลาดของอาหารและส่วนประกอบอาหารสุขภาพใน
กลุ่มโพรไบโอติกและพรีไบโอติก การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการใช้โพรไบโอติกและพรีไบโอติกใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
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 Definition, source, benefit and importance role of microbial probiotics and 
prebiotics in health foods aspect, application of probiotic and prebiotic technology for the 
sustainability, market situation in the health foods and ingredients of probiotics and prebiotics 
and current researches on probiotic and prebiotic technology in Thailand and worldwide 
 
108334   อันตรายในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ   3(2-3-5)    
 Food Hazards and Health Effects 
 เนื้อหาเกี่ยวข้องกับอันตรายทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีภาพในอาหาร ช่องทางที่ท าให้เกิด
การปนเปื้อนในระบบห่วงโซ่อาหาร ระดับความเป็นพิษของสิ่งปนเปื้อนที่น าไปสู่สุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีทั้ง
การปนเปื้อนที่มาจากธรรมชาติและจากกระบวนการของมนุษย์ การปนเปื้อนทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
ภัยจากสารปรุงแต่งในอาหาร การปนเปื้อนจากกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ สารก่อภูมิแพ้และอาหาร
ดัดแปรพันธุกรรม 
 Physical hazards, biological hazards and chemical hazards in food; possible 
route of hazards through food chains; sources of contaminants and their toxicity; natural and 
anthropogenic contaminants; agricultural chemicals; environmental toxicants; food additives 
and their health effects; toxicants occurring during food processing and packaging; allergens in 
food; genetically modified food  
 
108341 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก     3(2-3-5) 

 Meat and Poultry Product Technology 
 ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่  หน้าที่ กายวิภาค 

และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ การจัดการก่อนการฆ่า ผลกระทบของการบรรจุหีบห่อที่มีต่อคุณภาพซากและ
เนื้อสัตว์ เคมีและชีวเคมีของอาหารจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ กรรมวิธีการแปรรูปการควบคุมคุณภาพ และ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ 

 Product system and related industry of meat, poultry and egg, muscle function, 
anatomy and physiology of muscle, pre- slaughter management,eEffect of slaughtering and 
packaging on carcass and meat quality, chemical and biochemistry of muscle-based, poultry-
based and egg-based foods, processing, quality control and storage of meat, poultry and egg 
products 
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108342 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง      3(2-3-5) 
  Fishery Product Technology 

 สมบัติทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของสัตว์น้ า  สาเหตุการเสื่อมเสียคุณภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าหลังการจับ การปฏิบัติต่อสัตว์น้ า การถนอมและการแปรรูป การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมง ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง 

 Chemical, biological and physical properties of aquatic animals, Causes of 
quality deterioration, Changes after harvesting, Handling, preserving and processing, Quality 
control and standard of fishery products, Fishery by-products 
 
108343 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม       3(2-3-5) 

 Dairy Product Technology 
 สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐาน การตรวจสอบ 

และการควบคุมคุณภาพของนมและผลิตภัณฑ์นม การเก็บรักษา หลักและเทคนิคในการแปรรูปนมเป็น
ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ 

 Physical, chemical, and biological properties of milk and milk products; 
standard, inspection, and quality controls of milk and milk products; storage, principle and 
processing techniques of milk products 

 
108344 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม       3(2-3-5) 
  Beverage Technology 

การผลิตและนวัตกรรมของเทคโนโลยีเครื่องดื่ม สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของ
เครื่องดื่ม สารประกอบทางเคมีที่มีความสาคัญต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส ชนิดของเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ าแร่ 
น้ าบรรจุขวด น้ าผักผลไม้ น้ าผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร ชา กาแฟ โกโก้และเครื่องดื่มที่ท าจากช็อคโกแลต 
เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ สุราและเมรัย 

 Manufacturing and innovation of beverage technology, Physical, chemical and 
microbiological properties of beverages, Chemical compounds imparting organoleptic quality, 
Types of beverage including mineral water, bottled water, mixed vegetable and fruit juices, 
herbal drink, tea, coffee, cocoa and chocolate-based beverage, soft drink, distilled spirit and 
non-distilled alcoholic beverage 
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108345 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ      3(2-3-5) 
  Bakery Technology 

 ความส าคัญและพัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ ชนิดของผลิตภัณฑ์ สมบัติ
และองค์ประกอบของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา
และการเปลี่ยนแปลง 

 Importance and development of bakery product industry, types of products, 
properties and compositions of raw materials, processing technology, inspection and quality 
control, packing, storage and changes 
 
108346 เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน      3(2-3-5) 

 Fat and Oil Technology 
 ประเภทและบทบาทของไขมันและน้ ามันในอาหารมนุษย์ ส่วนประกอบ โครงสร้าง สมบัติ

ทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ ามัน วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตและแปรรูปไขมันและน้ ามันใน
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น น้ ามันสลัด เนยแข็ง และมาร์การีน 

Types and roles of fats and oils in human diets, Components, structure,  
chemical and physical properties of fats and oils, Raw materials, production and process of 
fats and oils in food industry such as salad oil, cheese and margarine 
 
108347 เทคโนโลยีผักและผลไม้       3(2-3-5) 

 Fruit and Vegetable Technology 
 หลักการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของผักและ

ผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการท าแห้ง การหมัก 
การใช้ความร้อน การแช่เย็น และแช่แข็ง การกวน การผลิตน้ าผักและผลไม้ คุณภาพ การเสื่อมเสีย และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 Principles of post harvest, changes in physiological and biochemical of 
vegetables and fruits, after harvesting, harvesting index and packaging after harvesting, 
technologies of drying, fermentation, heating, chilling and freezing, agitation, production of 
vegetable and fruit juices, quality, deterioration and storing of productions 

 
108348 เทคโนโลยีธัญพืช       3(2-3-5) 
  Cereal Technology 

 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และกายภาพของธัญพืช หลักและเทคนิคในการแปรรูป การ
เสื่อมเสียและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศักยภาพการตลาด 
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 Compositional studies on physicochemical properties of cereals, processing 
principles and techniques, deterioration and storage of raw materials, quality control and 
product development, marketing potential 

 
108349 เทคโนโลยีผลไม้แห้งเปลือกแข็ง      3(2-3-5) 

 Nut Technology 
 ประเภทของผลไม้แห้งเปลือกแข็งที่สาคัญ แหล่งที่ปลูก การเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป

หลังการเก็บเกี่ยว องค์ประกอบทางเคมีและสารอาหารที่ส าคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภค การใช้ประโยชน์จาก
ผลไม้แห้งเปลือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร 

 Types of important nuts, geographical cultivation, harvesting and post-harvest 
processing, chemical components and essential nutrients for consumer health, application of 
nuts in food industry 

 
108351  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินทางประสาทสัมผัส  3(2-3-5)   

Product Development and Sensory Evaluation 
 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ขั้นตอนพ้ืนฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลือกและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่  สรีรวิทยาส าหรับการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส การวางแผนการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ   เทคนิคการ
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัสและการประยุกต์ใช้   
 Principles of the development of products, consumer behaviors, basic 
processes in new product development, marketing plan for new product, selection of 
packaging and design, The physiological for sensory evaluation, experimental designs and 
statistical methods to sensory studies, sensory evaluation techniques and application 
 
108353  การบรรจุภัณฑ์อาหาร      3(2-3-5) 

Food Packaging 
บทบาทและหน้าที่ของการบรรจุภัณฑ์อาหาร  ฉลากอาหาร  ชนิด/สมบัติ/รูปแบบของ 

วัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  การขึ้นรูปและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์  มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบรรจุภัณฑ์อาหาร  ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมการเสื่อม
เสียของอาหาร  ปัจจัยควบคุมอายุผลิตภัณฑ์และการประเมินอายุผลิตภัณฑ์  ไมเกรชันและความปลอดภัยของ
บรรจุภัณฑ์อาหาร  บรรจุภัณฑ์อาหารกับสิ่งแวดล้อม 

Role and functions of food packaging, Food package label, Types/properties/forms of 
packaging materials and packages, Converting and sealing of packages, Packaging standards 
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and tests, Packaging distribution, Food packaging technologies and innovations, Extrinsic factors 
controlling food deteriorations, Factors controlling shelf life and shelf life estimation, Migration 
and safety of food packages, Food packages and environment 

 
108371  มาตรฐานอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน   3(2-3-5)  
  Food Standards and Plant Sanitation  
 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐาน  กฎหมาย  แนวคิดและการก าหนดมาตรฐาน  
มาตรฐานอาหารต่างๆ ในระดับประเทศและสากล ฉลากอาหาร  ฉลากโภชนาการและการจัดท า  หลัก
สุขาภิบาลในโรงงานแปรรูปอาหาร   ระบบสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีสะอาด    การ
จัดการและใช้ประโยชน์ของเสีย 
 Meaning and significances of standards, laws, concepts and standard setting, 
various national and international food standards, food labeling, nutritional labeling,  principles 
of sanitation in food processing plant, sanitary system in food industrial plant, clean 
technology, waste treatment and utilization 
 
108372  การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร    2(1-3-3)  
 Quality Control for Food Industry 
 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร คุณภาพอาหาร 
ปัจจัยคุณภาพ และการตรวจวัดค่าคุณภาพ การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ ระบบ HACCP และการ
บริหารงานคุณภาพ  
 Principles of quality control and quality assurance of foods and agricultural 
products.  Quality of foods, quality factors and measurements.  Use of statistics in quality 
control. HACCP system and quality management   
 
108373  การจัดการความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร   3(2-3-5) 

Agro-Industrial Safety Management 
อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  การบ่งชี้อันตราย  การประเมิน ความเสี่ยง   

การป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุ  ระบบการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการท างาน 

Accidents in agro-industrial plants, hazard identification, risk assessment,  
prevention of dangers, safety management system, industrial safety law 
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108381 หลักจุลชีววิทยาอาหาร       4(3-3-7)  
  Principles of Food Microbiology 
 ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ และในผลิตภัณฑ์อาหาร การเจริญ การปนเปื้อน 
และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนี
บ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและอาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์ที่
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 Types and roles of microorganisms in nature and food products.  Growth, 
contamination and spoilage from microorganisms in food products.  Effects of processing on 
microorganisms.  Indicator organisms for food quality and safety.  Pathogenic and toxic 
microorganisms in foods.  Health- related microorganisms.  Applications of microorganisms 
strains for food industries 
 
108382 จุลชีววิทยาประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร    3(2-3-5)  
  Applied Microbiology in Food Industry 

 ความส าคัญและนิยามการหมัก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหมัก กระบวนการ 
หมักและการควบคุม การใช้จุลินทรีย์เพ่ือผลิตกรดอะมิโน วิตามิน กรดอินทรีย์ โปรตีนเซลล์เดียว สี กลิ่นรส 
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร 

 Importance and definition of fermentation, Instrument and equipment used, 
fermentation process and control, fermented agricultural products including food and non-
food, uses of microorganisms to produce amino acids, vitamins, organic acids, single cell 
protein, colors, flavors and other related products in food industry 

 
108383 การบ าบัดและใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร  3(2-3-5)  

 Agro-Industrial Waste Treatment and Utilization 
  การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร คุณสมบัติของเสียทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ความรู้เบื้องต้นในการก าจัดของเสียด้วยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การใช้ประโยชน์และ
การก าจัดของเสียอุตสาหกรรมและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
  Food waste management properties of agricultural and industrial waste, basic 
knowledge in waste treatment by physical, chemical and biological procedures, Utilization 
and treatment of industrial waste and agricultural byproducts 
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108384 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   3(2-3-5) 
 Selected Topics in Food Science and Technology 
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยนาเสนอหลักการหรือเทคนิค 

ของเทคโนโลยีนั้นๆ และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรืออาจเป็น
การศึกษาด้วยตนเองและอภิปรายความรู้ใหม่หรืองานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารภายใต้
ความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Selected topics in food science and technology; i.e.principle or technique  
of the selected technology and its applications in industries or self- study and discussion of 
current technology or research in food science and technology under supervision of the 
advisor 
 
108391    การวางแผนการทดลองและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  3 (2-3-5) 
  ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

Experimental Design and Computer Application in Agro-Industry 
 แผนการทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางอาหารและอุตสาหกรรม
เกษตร และการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย 
และน าเสนอข้อมูล  
 Various experimental designs and statistical analysis uses in food and agro-
industrial research, and practices on using computer and statistical software for collecting, 
analyzing, interpreting and presenting of data 

 
108392 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1     2(2-0-4)  

Undergraduate Thesis 1 
หลักการวิจัยส าหรับงานทดลอง การก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบค้น

ข้อมูล การปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาและการเขียนโครงร่างการ
วิจัย 

Systematic research cycle analysis, topic and objectives of research,  
literature review, preliminary study, data collection, data analysis, development and writing 
of research proposal 
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108393 การฝึกงานในสถานประกอบการ 3    2 หน่วยกิต 
 Practical Training 3 

วิชาบังคับก่อน 108291 การฝึกงานในสถานประกอบการ 2 
 ฝึกทักษะด้านการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชนหรือรัฐบาล 
Training skills on research, product development, and related areas in either 

private or governmental organizations in agro-industry 
 

108431 โภชนาการมนุษย์และสุขภาพ     3(3-0-6)  
Human Nutrition and Health  

 คุณค่าสารอาหารต่างๆต่อร่างกายมนุษย์ ระบบการย่อย การดูดซึมอาหาร เมแทบอลิสมการ
น าไปใช้ในร่างกายและการขับถ่าย ปฏิสัมพันธ์และหน้าที่ของสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงาน 
การขาดสารอาหาร ปัญหาและแนวทางแก้ไขภาวะทุโภชนาการส าหรับภาวะโภชนาการขาดและโภชนาการ
เกิน ความสัมพันธ์ของโภชนาการและสุขภาพ อันตรกิริยาระหว่างสารอาหารต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย
มนุษย์ อาหารเพื่อสุขภาพที่สัมพันธ์กับเมแทบอลิสมของโรคเรื้อรัง  
 Nutrient values for human beings, Digestion, absorption, metabolism, 
interactions and functions of nutrients, nutrient and energy requirement, nutrient deficiencies, 
Malnutrition problems and solving strategies for under nutrition and over nutrition, 
Relationship of nutrition and health, Impact of nutrient-nutrient interactions on human body, 
Health foods related to metabolism of degenerative diseases 
 
108442  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และช็อกโกแลต   3(2-3-5) 
  Confectionery and Chocolate Products Technology 

นิยาม ความส าคัญ ของขนมหวานจากน้ าตาลและฟลาว์ว  ชนิดของขนมหวาน  
ช็อกโกแลต คาราเมล และ ท็อฟฟ่ี หลักพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีขนมหวานและช็อกโกแลต สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของส่วนประกอบประกอบทีส าคัญ เทคนิคต่างๆในการเตรียม การแปรรูป และ การใช้วัตถุเจือปนที่
เกี่ยวข้อง หลักการผลิตที่ดี การเสื่อมเสีย สุขลักษณะและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ขนมหวาน 

Definition, importance of sugar confectionery and flour confectioner.  
Types of confectionery products- chocolate boiled sweets caramels toffees . The principle of 
confectionery and chocolate technology; the chemical and physical properties of the 
important ingredients, some techniques involved in their preparation and processing as well 
as the application of food additives generally use in the industry.  Good manufacturing 
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practices (GMP and spoilage of confectionery products in confectionery industries. Sanitation 
and safety 
 
108471  ระบบการจัดคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร  2(1-3-4) 
 Quality Safety and Management System in Food Industry 
 ความส าคัญ หลักการ และหัวใจของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ Food Safety, Food Fraud, Food Defense และการจัดการสารก่อภูมิแพ้ใน
อาหาร และระบบที่ได้รับการรับรองโดย GFSI (The Glbal Food Safety Initiative)  
 Significance, Principles and keys in Food Quality and Safety Management 
System including Food Safety, Food Quality, Food Fraud, Food Defense , Food Allergen 
Management and system recognized by GFSI (The Global Food Safety Initiative). 
 
108491 สัมมนา         1(0-2-1) 

 Seminar 
เสนอผลงานหรือบทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย 

ข้อมูลที่น าเสนออาจรวบรวมจากการตรวจเอกสาร หรือจากผลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ หรือจากการ
ส ารวจในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะการบรรยายต่อหน้าชุมชน 
 Presentation of scientific papers from literature review or laboratory 
assignments or plant investigation in food science and food technology in front of an audience 
to develop speaking skill 
 
108492  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2      4(0-8-4)  
 Undergraduate Thesis 2 
 วิชาบังคับก่อน : 108391 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1  
 ด าเนินการทดลองตามโครงร่างและแผนการวิจัยที่เตรียมไว้ วิเคราะห์ผลการทดลอง จัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอ 
 Experimental study according to proposal and research plan, Analyze data, 
submit a complete report and presentation 
 
108494 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 
 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ 

การวิจัย หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชนหรือรัฐบาล 
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 Special project involved training skills on production, quality control, analysis, 
research, product development, and related areas in either private or governmental 
organizations in agro-industry 
 
252181 คณิตศาสตร์และการประยุกต์      3(2-2-5) 
  Mathematics and Applications 

 กราฟของความสัมพันธ์ ลิมิต ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปริพันธ์ และการประยุกต์ 
เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เมทริกซ์และตัวก าหนด  

Graph of the relations, limits and continuity of functions, derivatives of  
functions and its applications, integrals of functions and its applications, techniques of 
integration, first-order differential equations, matrices and determinants  
 
255112 หลักสถิติ        3(2-2-5) 
  Principles of Statistics 
                     แนวคิดพ้ืนฐานของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานส าหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคก าลังสอง 

         Basic concept of statistics, descriptive statistics, data collection method, 

introduction to data analysis, introduction to probability, probability distribution of random 

variable, sampling distribution, estimation and testing hypotheses for one and two 

populations, analysis of variance, regression and correlation analysis, Chi-square test 

 

256101 หลักเคมี       4(3-3-7) 
Principles of Chemistry 
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ ก๊าซและ 

ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 
และเคมีสิ่งแวดล้อม 

The study of chemical stoichiometry, structure of atom, chemical  
bonding, periodic table and properties of elements, gases, solid, liquid and solution, 
thermodynamic, kinetic, acid-base, electrochemistry, introduction to nuclear chemistry and 
environmental chemistry 



   ~ 33 ~ 
 

256121 เคมีอินทรีย์        5(4-3-9) 
 Organic Chemistry 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน และพันธะในสารประกอบอินทรีย์ การ

จ าแนกหมู่ฟังก์ชันและการอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์ประเภทต่างๆ หลักการเกิดเรโซแนนซ์ ทอโทเมอริ
ซึม ปรากฎการณ์ไอโซเมอร์ และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การ
ด าเนินและกลไกของปฏิกิริยา ชนิดของตัวกลางปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแทนที่บนคาร์บอนอ่ิมตัว ปฏิกิริยาการ
ก าจัดและปฏิกิริยาการเติมบนคาร์บอนไม่อ่ิมตัว การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ กรด
คาร์บอซลิิกและอนุพันธ์ อัลดีไฮด์และคีโตน เอมีน สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิก 

Fundamental of hybridization and bonding in organic compounds,  
classification and nomenclature, resonance structures, isomer and tautomerism, 
stereochemistry, types of organic reactions and mechanism, types of reactive intermediates, 
substitution and elimination reactions on saturated carbon, additionreactions on carbon-
carbon multiple bonds and substitution reaction in carbonyl group 
 
256254 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ      4(3-3-7) 

Quantitative Analysis 
วิธีปริมาตรวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้าหนัก วิธีการแยกสารเคมี เช่น การสกัด  

วิธีการ โครมาโตกราฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ เช่น อัลตร้าไวโอเล็ต วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเม
ตรี โฟเทนซิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชั่น สเปกโทรโฟโตเมตรี และไฮท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ ลิควิดโครมาโตก
ราฟ ี

Volumetric and gravimetric methods separation by solvent extraction and  
chromatographic methods, introduction to instrumental chemical analysis such as ultraviolet-
visible spectrophotometry, potentiometry, atomic absorption spectrophotometry and high 
performance liquid chromatography 
 
256343 เคมีเชิงฟิสิกส์และการน าไปประยุกต์ใช้    4(3-3-7) 

Physical Chemistry and Application 
ศึกษาอุณหพลศาสตร์  จลนศาสตร์เคมี  แผนผังวัฏภาคของสารผสมแบบสองและสาม 

องค์ประกอบ  สมดุลไฟฟ้าเคมี ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์  เคมีพ้ืนผิวได้แก่แรงตึงผิว  ระบบ
ของคอลลอยด์และการ    ดูดซับ  
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Concept of thermodynamics and applications, properties of simple  
mixtures, phase diagrams of two and three components systems, equilibrium, 
electrochemistry, transport properties such as diffusion, viscosity and thermal conductivity, 
chemical kinetics and applications, basic polymer science, surface science such as surface 
tension, colloidals systems and adsorption 
 
258101 ชีววิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introductory Biology 

          คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและแม
ทอบอลิซึมของเซลล์ พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ กลไกการเกิด
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม 
                       Properties of life, Scientific methods, Chemical building blocks of life, 
structure and metabolism of cells, genetics, structures and functions of plants, structures and 
functions of animals, mechanism of evolution, diversity of life, interactions between organisms 
and environment behavior. 
 
258102 ปฏิบัติการชีววิทยา      1(0-3-2) 

Laboratory in Biology 
           ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และออร์แกเนลล์ การแบ่งเซลล์ การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการท างานของพืช 
โครงสร้างและการท างานของสัตว์ นิเวศน์วิทยา 

          Laboratory safety, microscopes, cells and organelles, cell division, genetic 
inheritance, diversity of life, plant tissues, structures and functions of plants, structures and 
functions of animals, ecology. 
 
261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น       4(3-3-7) 

Introductory Physics 
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและ 

การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เทอร์โม
ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and  
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energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, 
wave phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic electric 
circuits, modern physics 
 
266201 จุลชีววิทยาทั่วไป       4(3-3-7) 
  General Microbiology 

 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์  เมตาบอลิสม   
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ตลอดจนความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 
อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม  

Structure and function of microbial cell, nutrition, growth and  
reproduction, metabolism, control, classification of microorganisms, and genetics, including 
their significance in food, industry, medicine and sanitation, and environment  
 
411221 ชีวเคมี         4(3-3-7) 
  Biochemistry 

 ศึกษาคุณสมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะ มิ
โน โปรตีน กรดนิวคลิอิก กลไกการเร่งปฏิกิริยาและจลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมนและโภชนาการ ชีว
พลังงานศาสตร์ การแสดงออกและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม
ภายในร่างกาย ชีววิทยาโมเลกุล ชีวสารสนเทศ สเปคโทรสโคปี และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กา รทดสอบ
คาร์โบไฮเดรต การทดสอบลิพิด การทดสอบกรดอะมิโนและโปรตีน จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การทดสอบกรด
นิวคลิอิก และเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล 

  Study structures and properties of major biomolecules such as carbohydrate, 
lipid, amino acid, protein, nucleic acid, catalytic reactions and enzyme kinetics, hormone and 
nutrition, bioenergetics, gene expression and regulation, metabolic control of human bodies, 
biomolecules, bioinformatics, spectrophotometer and qualitative measurement, carbohydrate 
test, lipid test, amino acid and protein test, enzyme kinetics, nucleic acid test and molecular 
biology techniques 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 เลขสามตัวหน้า 108     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้ 
  เลขตัวหน้า หมายถึง  ระดับชั้นปี 
  เลขตัวกลาง หมายถึง  กลุ่มวิชา ดังนี้ 
   0 หมายถึง  กลุ่มวิชาทั่วไป การบริหาร การจัดการ การตลาด 
   1 หมายถึง  กลุ่มวิชาการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 
   2    หมายถงึ  กลุ่มเคมีและพิษวิทยา  
   3    หมายถึง  กลุ่มวิชาโภชนาการและสุขภาพ  
   4    หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  

  5    หมายถึง  กลุ่มวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ 
   7    หมายถึง  กลุ่มวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
   8    หมายถึง  กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา        

9    หมายถึง  กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ โครงงาน ดูงาน ฝึกงาน และ 
สัมมนา    

เลขตัวท้าย      หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 


