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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
Food Technology
ชื่อปริญญา
		
		
		

:
:
:
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Bachelor of Science (Food Technology)
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B.Sc. (Food Technology)

ปรัชญา ปณิธาน ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศจึงควรอาศัย
ผลิตผลเกษตรซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรประเภทที่
ควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ความส�ำคัญและความก้าวหน้าของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารจะมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร ท�ำให้คนไทยมีอาหารนานาชนิดและหลายรูป
แบบ เพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการค้ากับต่างประเทศให้สูงขึ้น การน�ำ
เทคโนโลยีแขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีอาหาร จะเป็นผลท�ำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเป็น
ไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึน้ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุง่ เน้นในการน�ำความ
รู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารให้มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต และ การลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม รวมถึงสามารถที่จะด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้ก้าวหน้าและทัดเทียม
กับนานาประเทศได้
ความส�ำคัญ
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหลักสูตรที่มีความส�ำคัญต่อความต้องการของ
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ที่มุ่งเน้นกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การควบคุม
และประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทัง้ ความต้องการในการพัฒนารูปแบบอาหารใหม่ๆทีต่ รงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพดังกล่าว และ การท�ำวิจัย เพื่อตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ตลอดจน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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1. เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิต
สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ในการด�ำเนินงาน และควบคุมกระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรอบรู้ มีทกั ษะและความช�ำนาญในการวิจยั และการค้นคว้าตลอดจน
การพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ อั น เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาพื้นฐานความรู้เทคโนโลยีอาหารไปสู่การศึกษาขั้นสูงต่อไป
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 				
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิิชาเฉพาะ 					
		วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ 					
		วิิชาชีีพ						
		วิิชาชีีพ-บัังคัับ 					
		วิิชาชีีพ-เลืือก 					
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี ไม่่น้้อยกว่่า 					

123
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

94
35
59
53
6
6

หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
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แนวทางการประกอบอาชีพ
1. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยเข้าไปท�ำหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่าย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
2. หน่วยราชการ เช่น
		 - ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
		 - สาธารณสุข ประจ�ำจังหวัด
		 - ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
		 - กรมปศุสัตว์
		 - กรมประมง
		 - กรมวิชาการเกษตร
3. ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ตรวจวิเคราะห์อาหาร ตรวจรับรองระบบคุณภาพความ
ปลอดภัยของอาหาร ขยายส่วนผสม/อุปกรณ์ผลิตอาหาร วิจยั /พัฒนาผลิตภัณฑ์ น�ำเข้า/ส่งออกอาหาร แปรรูป
สินค้าเกษตรเบื้องต้น
4. นักโภชนาการในโรงงานพยาบาล / ธุรกิจสุขภาพ
5. ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอาหาร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน					
ภาคการศึึกษาที่่� 1
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5) CHM 233 Analytical Chemistry		
3(2-3-6)
RSU 111 Social Dhamarcracy
2(2-0-4) FTH 222 General Microbiology		
3(2-3-6)
RSU 172 Environmental-friendly Life 3(2-2-5) FTH 231 Physical Chemistry for		
2(2-0-4)
		
			
Total 8 Credits		
Food Technology
ภาคการศึึกษาที่่� 1			 GEN 134 Engineering Drawing		
1(0-2-1)
CAB 111 Introduction to Agricultural 3(3-0-6) MAT 141 Introduction to Statistics		
3(3-0-6)
		 Innovation, Biotechnology 		 PHY 132 General Physics: Mechanics, 3(2-3-6)
		 and Food Technology			
Heat and Fluid
CHM 124 Basic Chemistry 3(2-3-6)		 XXX xxx General Education		
3(x-x-x)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)		
(Gr.2.2 - International
		 Entertainment, and Design			
Languages and Experiences)
FTH 108 Introduction to Food
1(1-0-2)				
Total 18 Credits
		 Technology I 			 ภาคการศึึกษาที่่� 2
MAT 133 Calculus I		
3(3-0-6) BCH 203 Biochemistry			
3(2-3-6)
RSU xxx General Education
3(x-x-x) FTH 211 Food Chemistry I		
3(2-3-6)
		 (Gr.3 - Arts and Culture)		 FTH 281 Industrial Food Processing I
3(2-3-6)
RSU xxx General Education
3(x-x-x) FTH 321 Food Microbiology		
3(2-3-6)
		 (Gr.6 - Digital Media Literacy)		 FTH 333 Food Engineering I		
2(2-0-4)
				
Total 19 Credits		 FTH 361 Food Nutrition			
2(2-0-4)
ภาคการศึึกษาที่่� 2						
Total 17 Credits
BIO 141 Fundamental Biology
3(2-3-6)
CHM 125 Introduction to Organic
3(2-3-6)
		 Chemistry
ENL 128 Presentations in English
3(2-2-5)
FTH 109 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology II
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
RSU 151 Startup and Entrepreneurship 3(1-4-4)
		 Experiences
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Gr.8 - RSU My-Style)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึึกษาที่่� 1			 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
FTH 313 Food Chemistry II
3(2-3-6) FTH 495 Food Technology Training 1(0-35-18)
FTH 334 Food Engineering II
2(2-0-4)			
		
Total 1 Credits
FTH 336 Food Process Engineering 1(0-3-2) ภาคการศึึกษาที่่� 1
		 Laboratory			 FTH 383 Rice Product Technology
3(2-3-6)
FTH 342 Food Biotechnology
3(2-3-6) FTH 492 Seminar			
1(0-2-1)
FTH 381 Industrial Food Processing II 3(2-3-6) FTH 493 Special Project I		
1(0-3-2)
FTH 382 Industrial Food Processing III 3(2-3-6) FTH xxx Elective I			
3(2-3-6)
FTH 384 Food Packaging Technology 1(1-0-2) FTH xxx Elective II			
3(2-3-6)
					 Total 16 Credits					
Total 11 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2			 ภาคการศึึกษาที่่� 2
FIB 342 Agricultural and Food
3(3-0-6) FTH 491 Field Study			
1(0-3-2)
		 Industry Business		 FTH 494 Special Project II			
2(0-6-3)
FTH 314 Food Analysis		
3(2-3-6)			
		
Total 3 Credits
FTH 352 Food Quality Assurance
3(2-3-6)
FTH 353 Food Standards and
1(1-0-2)
		 Regulations
FTH 356 Food Safety and Sanitation 3(3-0-6)
FTH 391 Research Methodology and 3(3-0-6)
		 Experimental Design
FTH 451 Food Product Development 3(2-3-6)
					 Total 19 Credits

Rangsit University Bulletin 2021-2022
คณะเทคโนโลยีีอาหาร Faculty of Food Technology

แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน			 ภาคการศึึกษาที่่� 1
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5) CHM 233 Analytical Chemistry		
3(2-3-6)
RSU 111 Social Dhamarcracy
2(2-0-4) FTH 222 General Microbiology		
3(2-3-6)
RSU 172 Environmental-friendly Life 3(2-2-5) FTH 231 Physical Chemistry for		
2(2-0-4)
		
			
Total 8 Credits		
Food Technology
ภาคการศึึกษาที่่� 1			 GEN 134 Engineering Drawing		
1(0-2-1)
CAB 111 Introduction to Agricultural 3(3-0-6) MAT 141 Introduction to Statistics		
3(3-0-6)
		 Innovation, Biotechnology 		 PHY 132 General Physics: Mechanics, 3(2-3-6)
		 and Food Technology			
Heat and Fluid
CHM 124 Basic Chemistry		
3(2-3-6) XXX xxx General Education		
3(x-x-x)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)		
(Gr.2.2 - International
		 Entertainment, and Design			
Languages and Experiences)
FTH 108 Introduction to Food
1(1-0-2)					
Total 18 Credits
		 Technology I 			 ภาคการศึึกษาที่่� 2
MAT 133 Calculus I		
3(3-0-6) BCH 203 Biochemistry			
3(2-3-6)
RSU xxx General Education
3(x-x-x) FTH 211 Food Chemistry I		
3(2-3-6)
		 (Gr.3 - Arts and Culture)		 FTH 281 Industrial Food Processing I
3(2-3-6)
RSU xxx General Education
3(x-x-x) FTH 321 Food Microbiology		
3(2-3-6)
		 (Gr.6 - Digital Media Literacy)		 FTH 333 Food Engineering I		
2(2-0-4)
					 Total 19 Credits FTH 361 Food Nutrition			
2(2-0-4)
ภาคการศึึกษาที่่� 2							
Total 17 Credits
BIO 141 Fundamental Biology
3(2-3-6)
CHM 125 Introduction to Organic
3(2-3-6)
		 Chemistry
ENL 128 Presentations in English
3(2-2-5)
FTH 109 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology II
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
RSU 151 Startup and Entrepreneurship 3(1-4-4)
		 Experiences
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Gr.8 - RSU My-Style)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึึกษาที่่� 1			 ภาคการศึึกษาที่่� 1
FTH 313 Food Chemistry II
3(2-3-6) FTH 383 Rice Product Technology
3(2-3-6)
FTH 334 Food Engineering II
2(2-0-4) FTH xxx Elective I			
3(2-3-6)
FTH 336 Food Process Engineering 1(0-3-2) FTH xxx Elective II			
3(2-3-6)
		 Laboratory					
		
Total 9 Credits
FTH 342 Food Biotechnology
3(2-3-6) ภาคการศึึกษาที่่� 2
FTH 381 Industrial Food Processing II 3(2-3-6) FTH 497 Cooperative Education
6(0-35-18)
FTH 382 Industrial Food Processing III 3(2-3-6)		
for Food Technology
FTH 384 Food Packaging Technology 1(1-0-2)			
Total 6 Credits
				
Total 16 Credits			
ภาคการศึึกษาที่่� 2			
FIB 342 Agricultural and Food
3(3-0-6)
		 Industry Business			
FTH 314 Food Analysis		
3(2-3-6)			
FTH 352 Food Quality Assurance
3(2-3-6)
FTH 353 Food Standards and
1(1-0-2)
		 Regulations
FTH 356 Food Safety and Sanitation 3(3-0-6)
FTH 391 Research Methodology and 3(3-0-6)
		 Experimental Design
FTH 451 Food Product Development 3(2-3-6)
					 Total 19 Credits
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สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Business
ชื่อปริญญา
		
		
		

ปรัชญา

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร)
Bachelor of Technology (Food Industry Business)
ทล.บ. (ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร)
B.Tech. (Food Industry Business)

ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

		 ปรัชญา
		 เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ คี วามพร้อมในด้านการเกษตร และด้านแปรรูปอาหาร จน
กล่าวได้วา่ ประเทศไทยคือครัวของโลก จากข้อได้เปรียบดังกล่าว จึงมีธรุ กิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทัง้ ขนาด
เล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เกิดขึ้นมากมาย และ รวมถึงธุรกิจบริการด้านอาหารซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม ทัง้ จากการส่งออกและการขายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนัน้ ยังก่อให้เกิดการ
จ้างงานจ�ำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยังสร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจบริการด้านอาหารและผลิต
อาหารในแต่ละปีอีกด้วย
		 ธุรกิจด้านอาหารทัง้ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการจึงเป็นธุรกิจทีม่ อี นาคตส�ำหรับ
ประเทศไทย ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่ ตอบสนองการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ประเภทนี้ โดยต้องเตรียมการสร้างคนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของเทคโนโลยีการผลิตอาหาร การตรวจ
สอบและรักษาคุณภาพอาหารในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการท�ำธุรกิจ ส�ำหรับการเตรียมตัวเป็น
ผู้ประกอบการที่สนใจจะสร้างธุรกิจด้านอาหารเป็นของตัวเอง หรือ พัฒนาบุคลากรที่จบสายอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับทักษะการซ่อม และ การใช้เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือต่างๆแต่ยงั ขาดความรูใ้ นเรือ่ งกระบวนการผลิตอาหาร และ การบริหารจัดการ ซึง่ บุคลากรเหล่านีจ้ ะ
สามารถท�ำงานร่วมกับนักเทคโนโลยี / นักวิทยาศาสตร์อาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ เพือ่ ช่วยสร้าง
และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในการผลิตอาหารให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าเสรีทมี่ คี วามต้องการ
ผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค

ความส�ำคัญ

		 คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และ อาหาร มหาวิทยาลัย
รังสิต ตระหนักถึงความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี และ ด้านบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็น
ความต้องการของโรงงานอาหารเพื่อให้ท�ำงานร่วมมือกับนักเทคโนโลยี หรือ นักวิทยาศาสตร์ในโรงงาน
อาหารได้ และยังเป็นความต้องการของภาคธุรกิจบริการด้านอาหารที่จะต้องมีการผลิตและขนส่งไปยังร้าน
อาหารสาขาต่างๆ ซึ่งต้องการความสด ความสะอาดและมีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนั้นบุคลากรที่ส�ำเร็จ
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การศึกษาด้านนี้ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระทั้งด้านการตั้งโรงงานผลิตอาหารและการสร้างธุรกิจ
อาหารเป็นของตัวเอง รวมทัง้ ท�ำงานในภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมมาตรฐานของธุรกิจอาหารและโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ โดยจะเรียนวิชาชีพบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร การควบคุม
คุณภาพอาหาร กฎหมายอาหาร และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
วิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่สนใจ เช่น เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี เทคโนโลยีการผลิตเครื่อง
ดืม่ เทคโนโลยีกาแฟ เป็นต้น นอกจากนัน้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาทีส่ นใจเพือ่ ใช้ในการน�ำประกอบ
อาชีพ เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารประเภทต่างๆ วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ วิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
		 ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จะเป็น
ก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะมีสว่ นพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร
แปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล และสร้างโอกาสทางการตลาด นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
แบบกลุ่มการผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ช่วยยกระดับการผลิตให้เป็นวิสาหกิจชุมชนและ
สร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนอืน่ ๆ ส่งเสริมความต้องการของตลาด การสร้างตราสินค้าเป็นของตัวเอง และ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านการตลาด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถน�ำความรู้ไป
ประยุกต์ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถจัดการและควบคุม
กระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารได้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถท�ำงานด้านบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ตลอดจน
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความช�ำนาญในการวิจัยและการค้นคว้าตลอดจนการพัฒนาที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
4. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ อั น เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต
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โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 				
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิชาเฉพาะ 					
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน					
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
		 วิชาเฉพาะด้าน					
			 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
			 กลุ่มวิชาโครงงาน
		 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 			
			 วิชาโท 					
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 				

123
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

87
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

39

หน่วยกิต

3
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0 -4)
ENL 124 English Bridging (ศึกษาทั่วไป) 3(2-2-5)
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3
		 ถึงกลุ่มที่ 8 (ศึกษาทั่วไป)
3(X-X-X)
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
		 (ศึกษาทั่วไป)
FIB 104 Introduction to Science
1(1-0-2)
FLB 104 Laboratory of Introduction 2(0-4-2)
		 to Science
FTH 108 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology I
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 		
3 3(3-0 -6)
		 ถึงกลุ่มที่ 8 (ศึกษาทั่วไป)
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3
3(X-X-X)
		 ถึงกลุ่มที่ 8 (ศึกษาทั่วไป)		
RSU 112 Sports for Health (ศึกษาทั่วไป) 1(0-2-1)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี		
3(X-X-X)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FIB 105 Introduction to Microbiology 1(1-0-2)
		 for Entrepreneur
FLB 105 Laboratory of Introduction 2(0-4-2)
		 to Microbiology for Entrepreneur
FTH 109 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology II
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ 3(X-X-X)
		 ประสบการณ์ระหว่างประเทศ(ศึกษาทั่วไป)
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 3(X-X-X)
		 8 (ศึกษาทั่วไป)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี		
3(X-X-X)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DMR 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ 3(X-X-X)
		 ประสบการณ์ระหว่างประเทศ (ศึกษาทั่วไป)
FIB 253 Food Safety and Standard 1(1-0-2)
		 Hygiene
FLB 253 Laboratory of Food Safety 2(0-4-2)
		 and Standard Hygiene		
FIB 283 Food Processing I
1(1-0-2)
FLB 283 Laboratory of Food
2(0-4-2)
		 Processing I
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 3(X-X-X)
		 8 (ศึกษาทั่วไป)
					
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 111 Accounting for Non Accountant 3(3-0-6)
FIB 222 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Microbiology		
FLB 222 Laboratory of Introduction 2(0-4-2)
		 to Food Microbiology
FIB 211 Introduction to Food Chemistry 1(1-0-2)
		 and Analysis
FLB 211 Laboratory of Introduction to 2(0-4-2)
		 Food Chemistry and Analysis		
FTH 353 Standards and Food
1(1-0-2)
		 Regulations			
FTH 361 Food Nutrition		
2(2-0-4)
FIB 382 Food Processing II
1(1-0-2)
FLB 382 Laboratory of Food
2(0-4-2)
		 Processing II			
FIB 344 Laboratory of Food Innovation 2(0-4-2)
		 Management
XXXxxx วิชาโท 1		
3(X-X-X)
					
Total 21 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FIB 392 Practical Training in Food 2(0-35-18)
		 Business I			
						
Total 2 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
FIB 202 Basic Statistics for Research 3(3-0-6)
FIB 352 Food Quality Assurance
1(1-0-2)
FLB 352 Laboratory of Food Quality 2(0-4-2)
		 Assurance
FIB 343 Operations Management of 1(1-0-2)
		 Food Business
FLB 343 Laboratory of Operations
2(0-4-2)
		 Management of Food Business
FIB 393 Food Product Development 1(1-0-2)
FLB 393 Laboratory of Food Product 2(0-4-2)
		 Development
FIB 342 Agricultural and Food
3(3-0-6)
		 Industry Business
FTH 384 Food Packaging Technology 1(1-0-2)
FIB 394 Independent Study1
1(0-3-2)
FIB 494 Seminar		
1(1-0-3)
XXXxxx วิชาโท 2		
3(X-X-X)
						 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FIB 395 Independent Study2
2(0-6-3)
FIB 443 Food Business 1(1-0-2)
		 Entrepreneurship		
FLB 443 Laboratory of Food Business 2(0-4-2)
		 Entrepreneurship
FIB 493 Field Study		
1(0-3-2)
XXXxxx วิชาโท 3		
3(X-X-X)
XXXxxx วิชาโท 4		
3(X-X-X)
XXXxxx วิชาโท 5		
3(X-X-X)
						 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FIB 496 Practical Training in Food 3(0-35-18)
		 Business II			
						
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
FIB 498 Cooperative Education for 3 (0-35-18)
		 Food Business Entrepreneur		
						
Total 3 Credits
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คณะเทคโนโลยีอาหาร Food Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BCH 203 ชีวเคมี
3(2-3-6)
		 (Biochemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลิอกิ จลศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีตคิ ส์และออกซิเดชั่น วิถเี มตาโบลิสมต่างๆ เมตาโบ
ลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีวสังเคราะห์
ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวศิ วกรรม การควบคุมเมตาโบลิสม การ
ท�ำงานของฮอร์โมน โภชนาการ สเปคโฟโตมิเตอร์เอสดี เอสดีเอส เพจ เจล ฟิลเตรชั่น จลศาสตร์ของเอนไซม์
การย่อยอาหาร เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การแยกสกัดพลาสมิด เจลอิเลคโตรโฟริสิส
BIO 141
		

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-2-6)
(General Biology)
อาหารและพลังงานส�ำหรับการด�ำรงชีวติ โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ เนือ้ เยือ่ พืช เนือ้ เยือ่
สัตว์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา
พฤติกรรมสัตว์ เน้นวิธกี ารใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เพือ่ ศึกษาโครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์  เนือ้ เยือ่
และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม   ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศในแหล่งน�้ำ
จืด พฤติกรรมของสัตว์
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CHM 124 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Basic Chemistry)
อะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบสปฏิกิริยาออกซิเดชัน
รีดักชัน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3(2-3-6)
		 (Introduction to Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
การเรียกชือ่ และปฏิกริ ยิ าในเคมีอนิ ทรียท์ สี่ ำ� คัญ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอ
บอัลกอฮอล์และฟีนอล  สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก  และอนุพันธ์  สารประกอบอัลดีไฮด์  สารประกอบคี
โตน  สารประกอบเอมีน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 233 เคมีวิเคราะห์
3(2-3-6)
		 (Analytical Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
ขัน้ ตอนของการวิเคราะห์การประเมินข้อมูล สมดุลเคมีและไอออนแบบต่างๆ การวิเคราะห์โดย
อาศัย การชั่งน�้ำหนัก การวัดปริมาตร การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ เช่น โพแทนทิโอเมตรี คัลเลอรีเมตรี สเปค
โตรเมตรี การแยกและการวิเคราะห์ดว้ ยไฟฟ้าและโครมาโตกราฟี การแลกเปลีย่ นไอออนและการประยุกต์ใช้
FTH 108
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 1
1(1-0-2)
(Introduction to Food Technology I)
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร บูรณาการความรู้พื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยของอาหาร โภชนาการอาหาร การเน่าเสียของอาหาร และ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
อาหารประเทศไทย
FTH 109
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 2
1(1-0-2)
(Introducton to Food Technology II)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและอาหารประเภทต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เมล็ด
ถั่ว นัต พืชหัวและผลิตภัณฑ์ ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ สัตว์น�้ำและ
ผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ ไขมัน น�้ำมันและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ลูก
กวาดและช็อกโกแลต และอาหารหมัก
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FTH 222 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
		 (General Microbiology)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 141 ชีววิทยาทั่วไป
ความรู้พื้นฐาน โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ความส�ำคัญ   การเพาะ
เลีย้ งจุลนิ ทรีย  ์ เมตาบอลิซมึ ของจุลนิ ทรีย  ์ พันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรีย  ์ บทบาทของจุลนิ ทรียท์ มี่ คี วามส�ำคัญต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั จุลนิ ทรียท์ งั้ ด้านประโยชน์และโทษ การควบคุมจุลนิ ทรีย์
การแยกและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรม
FTH 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับเทคโนโลยีอาหาร
2(2-0-4)
		 (Physical Chemistry for Food Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของเทอโมไดนามิกส์ ความ
จุความร้อน เอนทาลปี เอนโทรปี กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ได้เอง กฎวัฏภาคและสมดุลระหว่างวัฏภาค สมดุลเคมี
จลนพลศาสตร์เคมี สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ พันธะและแรงอันตรกิริยา สมบัติด้านวิทยากระแส
ปรากฎการณ์บนพื้นผิว แรงตึงผิว และแรงตึงระหว่างผิว
FTH 391
		

วิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
(Research Methodology and Experimental Design)
ระเบียบวิธีวิจัยตั้งแต่แนวคิดการท�ำวิจัย การตั้งปัญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
สมมุติฐานการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวล
ผลข้อมูล รูปแบบการเขียน และ การน�ำเสนองานวิจัย
GEN 134 เขียนแบบวิศวกรรม
1(0-2-1)
		 (Engineer Drawing)
มาตรฐานงานเขียนแบบ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพตัด และ การ
ก�ำหนดขนาด
MAT 133
		

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นมาตรฐาน เรขาคณิตวิเคราะห์เกี่ยวกับเส้นตรงและภาพตัด
กรวย ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ เวกเตอร์และการประยุกต์ ลิมติ ของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และความชันของ
เส้นโค้ง ค่าสูงสุด/ต�่ำสุดและการประยุกต์ ล�ำดับและอนุกรม การอินทิเกรต วิธีหาอนุพันธ์ และอินทิกรัลโดย
กระบวนการเชิงตัวเลข
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MAT 141
		

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะ
เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น แบบต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบ
สมมุติฐาน
PHY 132 ฟิสิกส์ทั่วไป: กลศาสตร์ ความร้อน และของไหล
3(2-3-6)
		 (General Physics: Mechanics, Heat and Fluid)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 133 แคลคูลัส 1
จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค
วัตถุแข็งเกร็งและความยืดหยุน่ การเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์โมนิก คลืน่ กล กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน ทฤษฏี
จลน์ของก๊าซ อุณหพลศาสตร์ โดยการสอนจะมุง่ สอนหลักการทางฟิสกิ ส์ไปสูก่ ารประยุกต์ โดยการใช้พชี คณิต
และแคลคูลัสเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน

วิชาชีพ

วิชาชีพบังคับ
FIB 342		
		

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Agricultural and Food Industry Business)
ภาพรวมของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโลก การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ หน้าทีแ่ ละกระบวนการต่างๆของการท�ำธุรกิจ
เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
การท�ำแผนธุรกิจ
FTH 211
		

เคมีอาหาร 1
3(2-3-6)
(Food Chemistry I)
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น�้ำ  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่
คุณสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ รงควัตถุและเอนไซม์ในอาหาร
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FTH 281
		

กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 1
3(2-3-6)
(Industrial Food Processing I)
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบอาหารและคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงและการ
จัดการวัตถุดบิ หลังการเก็บเกีย่ วการเสือ่ มเสียของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทต่างๆ การผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตส่วนผสมส�ำคัญในการแปรรูปอาหาร
ได้แก่ แป้ง ผลผลิตจากการย่อยแป้ง แป้งดัดแปร น�้ำตาล น�้ำมันและไขมัน และโปรตีน

FTH 313 เคมีอาหาร 2
3(2-3-6)
		 (Food Chemistry II)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 211 เคมีอาหาร 1
ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร ระหว่างการ
แปรรูปและการเก็บรักษา รวมถึงการป้องกัน สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ลักษณะทางเคมีของอาหารเฉพาะ
กลุ่ม เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ธัญชาติและแป้ง และชาและกาแฟ วัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ วัตถุกัน
เสีย สารกันหืน สารปรับความเป็นกรด อิมัลซิไฟเออร์ สารให้ความคงตัว สีผสมอาหาร สารเสริมกลิ่นรส สาร
ให้ความหวาน และสารเสริมสุขภาพ รวมทั้งสารพิษที่ตกค้างในอาหาร ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ
เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร
FTH 314
		

การวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-6)
(Food Analysis)
หลักการวิเคราะห์อาหาร การสุ่ม การเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธี การประเมินผลข้อมูล วิธีการ
วิเคราะห์อาหารแบบดั้งเดิมและแบบใช้เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ การแยกและการศึกษาคุณลักษณะของ
องค์ประกอบอาหาร การวิเคราะห์อาหารเฉพาะกลุ่ม และการวัดคุณสมบัติของอาหารด้วยเครื่องมือ
FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-6)
		 (Food Microbiology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 222 จุลชีววิทยาทั่วไป
บทบาทของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนและท�ำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคและโรคระบาดเนื่องจากอาหาร การท�ำลาย
จุลนิ ทรียใ์ นอาหาร จุลนิ ทรียท์ เี่ กีย่ วกับการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร วิธเี ก็บตัวอย่างจุลนิ ทรียจ์ ากพืน้ ผิวอุปกรณ์
เครื่องมือ และมือผู้ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ดัชนี มาตรฐานทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหารโดยใช้วิธีมาตรฐาน วิธีที่รวดเร็ว และชุดทดสอบ
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FTH 333
		

วิศวกรรมอาหาร
12(2-0-4)
(Food Engineering I)
หน่วยและการแปลงหน่วย สมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ท�ำความเย็น การถ่ายโอนมวล

FTH 334
		

วิศวกรรมอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Engineering II)
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การอบแห้ง การกรอง การตก
ตะกอน การตกผลึก การเหวี่ยงแยก การระเหย การกลั่น และการสกัดด้วยตัวท�ำละลาย เทคโนโลยีควบคุม
การผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีสะอาดส�ำหรับการแปรรูปอาหาร
FTH 336

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวน การแปรรูปอาหาร
1(0-3-2)
(Food Process Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับก่อน :FTH 333 วิศวกรรมอาหาร 1
		 วิชาบังคับร่วม : FTH 334 วิศวกรรมอาหาร 2
การทดลองเกี่ยวกับการประยุกต์หลักวิศวกรรมที่ส�ำคัญเข้ากับกระบวนการแปรรูปอาหาร ได้แก่
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน การระเหย การท�ำแห้ง การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การลดขนาด การร่อน การตก
ตะกอน การกรอง การกลั่น และการสกัด
FTH 342
		

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3(3-2-6)
(Food Biotechnology)
กิจกรรมและบทบาทที่ส�ำคัญของจุลินทรีย์หัวเชื้อและเอนไซม์ในกระบวนการหมัก การพัฒนา
คุณภาพอาหารด้วยพันธุวิศวกรรม  การตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารด้วยเทคนิค  พันธุศาสตร์  การศึกษา
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ สารประกอบเชิงหน้าที่ สารไบโอแอคทีฟ พรีโพรและซินไบโอติกส์ที่ส�ำคัญต่อการผลิตอาหารในอนาคตในกลุ่มอาหารป้องกันและรักษาโรค อาหารเพื่อผู้
สูงอายุ และอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะด้าน รวมถึงศึกษาการใช้ประโยชน์จากแบคเทอริโอซิน สารต้านจุลชีพ
และไบโอโพลิเมอร์จากธรรมชาติในกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารที่ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษา
พร้อมกับป้องกันการเสื่อมเสียทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ของอาหารที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
FTH 352
		

การประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-6)
(Food Quality Assurance)
คุณภาพของอาหาร ปัจจัยคุณภาพของอาหาร การตรวจวัดคุณภาพอาหารด้วยวิธที างประสาท
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สัมผัสและด้วยเครือ่ งมือ หลักการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร เครือ่ งมือส�ำหรับควบคุมคุณภาพอาหาร
สถิตเิ พือ่ การควบคุมคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ข้อก�ำหนดและการจัดท�ำระบบระบบการจัดการด้าน
คุณภาพของอาหาร
FTH 353
		

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
1(1-0-2)
(Food Standards and Regulations)
หน่วยงานด้านมาตรฐานและกฎหมายอาหาร พระราชบัญญัตอิ าหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมของไทย มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี มาตรฐานการส่งออกและน�ำเข้าอาหารของไทย
และสากล ข้อบังคับเกี่ยวกับฉลาก วัตถุเจือปน สารก่อภูมิแพ้ อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารฉายรังสี อาหารดัดแปลงพันธุกรรม อาหารเกษตรอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์ การรับผิดชอบต่อความเสียหาย
จากอาหารที่ไม่ปลอดภัย และการปกป้องอาหาร
FTH 356

ความปลอดภัยของอาหาร และการสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Food Safety and Sanitation)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
อันตรายของอาหารและมาตรการควบคุม หน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การรับรอง
มาตรฐาน การออกแบบเครือ่ งจักรอุปกรณ์และสถานทีผ่ ลิตทีส่ อดคล้องกับหลักสุขาภิบาล ข้อก�ำหนดและการ
จัดท�ำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร การ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ไอเอสโอ 22000 มาตรฐานบีอาร์ซี ไอเอสโอ 17025 มาตรฐาน
อาหารฮาลาล และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
FTH 361
		

โภชนาการอาหาร
2(2-0-4)
(Food Nutrition)
คุณสมบัติโภชนาการของอาหาร การย่อยอาหาร การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของสารอาหาร
ความต้องการพลังงาน ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับต่อวันและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี
โภชนาการแต่ละช่วงอายุ การประเมินภาวะโภชนาการ การขาดสารอาหารและโรคที่เกิดจากโภชนาการผิด
ปกติ นิสัยและพฤติกรรมการบริโภค ฉลากโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
3(2-3-6)
		 (Industrial Food Processing II)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 281 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 1
หลักการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ การถนอมอาหารด้วยความ
ร้อน เอ็กซ์ทรูชั่น การท�ำแห้ง การทอด การให้ความร้อนอาหารโดยตรง การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การแยก
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การท�ำให้เข้มข้น การลดขนาด การฉายรังสี การแปรรูปที่ใช้ความร้อนน้อยที่สุด การแปรรูปที่ไม่ใช้ความร้อน
เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอื่นๆ
FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
3(2-3-6)
		 (Industrial Food Processing III)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ นม เนื้อและสัตว์ปีก สัตว์น�้ำ ผักและ
ผลไม้ ลูกกวาดและช็อกโกแลต ธัญชาติและแป้ง และกาแฟ การใช้วัตถุเจือปนอาหารและสารเสริมสุขภาพ
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การจัดการน�้ำและ        
ของเสีย
FTH 383
		

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากข้าว
3(2-3-6)
(Rice Product Technology)
ประวัติที่มาและลักษณะที่ส�ำคัญของพันธุ์ข้าวไทย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพข้าว มาตรฐานข้าว และ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้าวในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารต่างๆได้แก่ แป้งข้าวในอุตสาหกรรมเบเกอรี ข้าวเสริมวิตามิน ข้าวนึ่ง ข้าว
หุงสุกเร็ว ข้าวบรรจุกระป๋อง ข้าวแช่เยือกแข็ง อาหารเช้าธัญพืช อาหารทารก ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าว
อาหารว่าง น�้ำส้มสายชู ผลิตภัณฑ์จากแกลบ และ ผลิตภัณฑ์จากร�ำข้าว เช่น น�้ำมันร�ำข้าว อาหารเสริมจาก
ร�ำและจมูกข้าว
FTH 384
		

เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
1(1-0-2)
(Food Packaging Technology)
ความส�ำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพอาหาร ประเภทของการบรรจุ วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ
อาหาร เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และไม้ การออกแบบภาชนะบรรจุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บรรจุอาหาร เช่น การบรรจุแบบปลอดเชื้อ ฟีล์มที่บริโภคได้ การบรรจุสุญญากาศ การบรรจุในบรรยากาศ
ดัดแปลง การบรรจุแบบแอคทีฟ การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ และการบรรจุแบบอินเทลลิเจนท์
FTH 451
		

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(1-2-4)
(Food Product Development)
วิชาบังคับก่อน : FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ความคิด และการเลือกแนวความ
คิด การออกแบบและการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
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FTH 491
		

ปฏิบัติการภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Study)
การศึกษาดูงานที่โรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนต่างๆ ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และมีการส่งรายงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษานอกสถานที่

FTH 492 สัมมนา
1(0-2-1)
		 (Seminar)
		
เงื่อนไขของวิชา : ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การน�ำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอาหาร อภิปรายในหัวข้อที่สนใจจาก
รายงานการวิจยั ในวารสารวิทยาศาสตร์ การอภิปรายร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒใิ นหัวข้อต่างๆในด้านความก้าวหน้า
ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
FTH 493 โครงการพิเศษ 1
1(0-3-2)
		 (Special Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่การก�ำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การค้นคว้าเอกสาร การเขียนโครง
ร่างงานวิจัย การวางแผนการวิจัย และเทคนิคการด�ำเนินการทดลอง ฝึกปฏิบัติการวิจัยในสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพเป็นงานเฉพาะตัวของนักศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัยนั้น นักศึกษาจะต้อง
ส่งโครงร่างงานวิจัยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
FTH 494
		

โครงการพิเศษ 2
2(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับก่อน : FTH 493 โครงการพิเศษ 1
		 เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาลงมือท�ำการทดลองตามโครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ ภายใต้การควบคุมดูแล
จากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนั้น และส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
FTH 495 การฝึกงานทางเทคโนโลยีอาหาร
1(0-35-18)
		 (Food Technology Training)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร, FTH 313 เคมีอาหาร 2
		
และ FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
นักศึกษาต้องฝึกงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอาหาร ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
เพื่อให้เกิดความช�ำนาญและความมั่นใจในตนเองก่อนที่จะประกอบอาชีพจริงเมื่อจบการศึกษา
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FTH 497 สหกิจศึกษาส�ำหรับเทคโนโลยีอาหาร
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Food Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร, FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 และ FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
เงื่อนไขของวิชา : ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความช�ำนาญและความมั่นใจในตนเองก่อนจะ
ประกอบอาชีพจริงเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร
เพือ่ ฝึกท�ำวิจยั โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาและ/หรือนักเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานดังกล่าวเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลอง ส่งโครงร่างงานวิจัย และส่งรูปเล่มและน�ำเสนอผลงาน
ต่อกรรมการโครงการสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

วิชาชีพเลือก
FTH 171
		

ทิศทางของอาหารและการบริโภคในอนาคต
3 (3-0-6)
(Future Trends in Food and Diet)
แนวโน้ม ความส�ำคัญ และความเป็นไปได้ของอาหารอนาคต ได้แก่ อาหารปลอดภัยอาหาร
สุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และอาหารใหม่ เทคโนโลยีการผลิต และความปลอดภัยของอาหารอนาคต
ทิศทางการบริโภคอาหารในอนาคตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
FTH 375
		

เทคโนโลยีอาหารทางเลือกและอาหารทดแทน
3 (2-3-6)
(Alternative and Replacement Food Technology)
การอุบัติใหม่ของอาหารดั้งเดิมและอาหารที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย วัตถุเจือปนอาหารจาก
ธรรมชาติ การแบ่งประเภทอาหารตามแนวคิดโนวา อาหารปราศจากกลูเตน อาหารลดและปราศจากไขมัน
ซินไบโอติกในอาหาร อาหารทีเ่ สริมองค์ประกอบทีท่ ำ� หน้าทีพ่ เิ ศษ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมือ้ อาหาร อาหารเฉพาะ
โรค อาหารสุขภาพและอาหารทางการแพทย์จากกัญชาและกัญชง อาหารนาโน บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากอาหาร
ทางเลือก
FTH 376
		

อาหารสุขภาพและโภชนาเภสัชเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
3 (2-3-6)
(Functional Foods and Nutraceuticals for Well-being)
ความส�ำคัญ ความหมาย และประเภทของอาหารสุขภาพและโภชนเภสัช อาหารสุขภาพต่างๆ
ที่มีผลต่อสุขภาพกายและใจ รวมถึงโภชนเภสัชที่ส�ำคัญที่มีผลต่อการป้องกันโรคต่างๆ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
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กระบวนการผลิต ความปลอดภัยและความเป็นพิษ แนวคิดและการพัฒนาอาหารสุขภาพและโภชนเภสัช
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
FTH 377
		

โปรตีนทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
3(3-2-6)
(Alternative Proteins for Food Security)
โปรตีนดั้งเดิมและโปรตีนทางเลือก ความหมาย ที่มา และความส�ำคัญของโปรตีนทางเลือก
พืชที่ใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ เช่น ธัญชาติ ถั่ว ผักและผลไม้ โปรตีนทางเลือกที่ผ่านการแปรรูป เช่น เต้าหู้
กลูเตน โปรตีนเกษตร โปรตีนจากเห็ดและรา โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่ เช่น โปรตีนเซลล์เดียว แมลง โปรตีน
สกัดจากใบพืช เนื้อเทียมจากพืช และเนื้อสัตว์ปลูก โปรตีนสมบูรณ์ เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนทางเลือก ความท้าทาย ความยัง่ ยืนและผลกระทบของการใช้โปรตีนทางเลือกต่อ
โภชนาการ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม อาการแพ้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากโปรตีนทาง
เลือก
FTH 378
		

เทคโนโลยีเอนไซม์อาหาร
3 (2-3-6)
(Technology of enzyme in foods)
เอนไซม์ทมี่ อี ยูใ่ นอาหารตามธรรมชาติ สมบัตแิ ละประเภทของเอนไซม์ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกิจกรรม
ของเอนไซม์ การผลิตและการท�ำเอนไซม์ให้บริสทุ ธิ์ ผลของเอนไซม์ตอ่ คุณภาพอาหาร การพัฒนาวัตถุเจือปน
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เอนไซม์
FTH 442 การออกแบบและการจัดการโรงงานอาหาร
3(2-3-6)
		 (Food Plant Design and Management)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 333 วิศวกรรมอาหาร 1
		 และ FTH 356 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล
หลักการออกแบบโรงงานอาหาร ได้แก่ การเลือกที่ตั้ง การประมาณก�ำลังการผลิตและความ
ต้องการวัตถุดิบ การเลือกอุปกรณ์การผลิต การวางผังกระบวนการผลิตและโรงงานตามหลักสุขาภิบาล การ
จัดตารางการผลิต การจัดองค์กรและอัตราก�ำลัง การค�ำนวณต้นทุน และจุดคุ้มทุน การจัดการโรงงานอาหาร
ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขอนามัย แรงงาน การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
FTH 452
		

มาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3(3-0-6)
(Standard Service for Halal Products)
ข้อก�ำหนดของอาหารฮาลาล และเงื่อนไขตามหลักการอิสลาม การน�ำความรู้ด้านอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปใช้ในการบริโภคตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี ฝึกปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
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สถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาล แนวปฏิบัติการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลไทย ตามข้อบังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำเมนูอาหารฮาลาล รวมทัง้
การให้บริการด้านอาหารฮาลาลในห้องอาหาร โรงแรม และร้านค้าปลีก แสดงตัวอย่างการท�ำอาหารฮาลาล
และสูตรอาหารฮาลาล
FTH 453
		

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3(3-0-6)
(Halal Product Standard)
ความหมายของฮาลาล และฮารอมในอิสลาม ข้อก�ำหนดของอาหารฮาลาล และเงื่อนไขตาม
หลักการอิสลาม การผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ฮาลาล ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเชือดสัตว์ เพื่อประกอบ
อาหารฮาลาล องค์ประกอบของอาหารต้องห้าม และอนุญาต กระบวนการผลิต การติดฉลาก และการจัดการ
ผลิตอย่างถูกต้อง กฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วอาหารฮาลาล การจัดจ�ำหน่ายอาหารฮาลาลภายประเทศไทย
และการส่งออก ขั้นตอนการขอใบรับรองเครื่องหมายฮาลาลของประเทศไทย และโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
FTH 462
		

เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
(Fruit and Vegetable Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผักผลไม้ การเปลีย่ นแปลงและการสูญเสียคุณภาพของผัก
ผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้กับการแปรรูป ตลอดจนเทคนิค และกระบวนการผลิตผัก
และผลไม้บรรจุกระป๋อง ผักผลไม้แช่แข็ง ผักผลไม้อบแห้ง และผลิตภัณฑ์จากผักผลไม้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม
FTH 463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-6)
		 (Dairy Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานและการตรวจสอบ
คุณภาพ กรรมวิธีการผลิตน�้ำนมปราศจากเชื้อและพาสเจอไรส์ และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ตลอดจนการเสื่อม
เสียและการเก็บรักษา
FTH 472
		

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ	
(Meat and Fishery Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2

3(2-3-6)
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หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างและองค์ประกอบของกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ
กล้ามเนือ้ ภายหลังการตายของสัตว์ วิธกี ารตัดแต่งเนือ้ สัตว์แบบสากล ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของเนือ้
สัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ การถนอมรักษาและการแปรรูปเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่ง
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากสัตว์
FTH 465 เทคโนโลยีขนมหวาน
3(2-3-6)
		 (Confectionery Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ การบรรจุและการเก็บรักษา
FTH 466 เทคโนโลยีไขมันและน�้ำมัน
3(2-3-6)
		 (Fat and Oil Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ส่วนประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติทางกายภาพของน�้ำมัน ไขมัน และอาหารประเภทไข
มัน วัตถุดิบที่ใช้และวิธีการแปรรูปไขมันต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร
FTH 467 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2-3-6)
		 (Beverage Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
เครื่องดื่มต่างๆ ทั้งประเภทอัดลมและไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีอัลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสม อาหารเหลวอืน่ ๆ บทบาทของเครือ่ งดืม่ ต่อชีวติ ประจ�ำวัน การผลิตให้ได้ทงั้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
ด้านโภชนาการ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
FTH 468 เทคโนโลยีแป้ง
3(2-3-6)
		 (Starch Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของแป้ง การผลิตแป้งจากวัตถุดบิ ต่างๆ เทคนิคการ
วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตแิ ละคุณภาพของแป้ง การผลิตแป้งดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
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FTH 469 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
		 (Bakery Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่ใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธี
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมเสีย การเก็บรักษาเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 470
		

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-6)
(Post Harvest Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 281 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 1
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสรีรวิทยาของผลิตผลเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพและ
อายุของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งศึกษาการปฏิบัติและการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรหลังการ
เก็บเกี่ยว การเสื่อมเสีย การป้องกัน การบรรจุ และการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพดีก่อนน�ำเข้าสู่
โรงงานแปรรูปต่อไป
FTH 471
		

เทคโนโลยีชาและกาแฟ
(Tea and Coffee Technology)
ความเป็นมาและความส�ำคัญของชาและกาแฟ ชนิดของชาและกาแฟ องค์ประกอบทางเคมีใน
ชาและกาแฟที่มีผลต่อสุขภาพ สมบัติทางกายภาพและเคมีของชาและกาแฟ หลักการและกรรมวิธีการผลิต
ชาและกาแฟชนิดต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตชาและกาแฟ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ
FTH 473 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
		 (Industrial Microbiology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 222 จุลชีววิทยาทั่วไป
กระบวนการอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมการหมัก วัตถุดิบที่ใช้เป็นสูตรอาหารแก่จุลินทรีย์ บทบาทหน้าที่ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาหารและการผลิตสารเคมี เช่น เอนไซม์ วิตามิน เครือ่ งดืม่ ทีม่ อี ลั กอฮอล์ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน ยาปฏิชวี นะ
โดยเน้นการสังเคราะห์ทางชีวภาพและกลไกการควบคุมการสังเคราะห์
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FTH 474
		

วัตถุเจือปนอาหาร
3(2-3-6)
(Food Additives)
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
ชนิดและความส�ำคัญของวัตถุเจือปนในอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การใช้กรดอะมิโน
สารกันหืน และสารถนอมอาหาร หรือการใช้เอนไซม์ พอลีแซคคาไรด์ต่างๆ สารให้กลิ่น รส ที่ได้จากธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร เป็นต้น
FTH 475 การบรรจุอาหาร
3(2-3-6)
		 (Food Packaging)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เช่น แก้ว แผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุก ฟิล์มพลาสติก กระดาษ อลูมิเนียมฟอยด์ เทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ของภาชนะ
บรรจุอาหาร การเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ
แนวโน้มของการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารใหม่ๆ
FTH 477
		

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
(Energy Management in Food Industry)
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานใน
องค์กร การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO50001 เทคนิคการประเมินและการจัดการเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบท�ำความเย็น ระบบท�ำความร้อน
ระบบอัดอากาศ
FTH 478
		

เทคโนโลยีการผลิตอาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท
3(2-3-6)
(Hermetically Sealed Food Production Technology)
ข้อบังคับการบรรจุในภาชนะปิดสนิท หลักการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน ชนิดของเครือ่ งฆ่าเชือ้ ส่วน
ประกอบของเครื่องฆ่าเชื้อ  ภาชนะบรรจุอาหาร การปิดผนึกภาชนะบรรจุอาหาร หลักการระบบปลอดเชื้อ
ระบบการบรรจุปลอดเชื้อ ระบบการบันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการฆ่าเชื้อ น�้ำที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตอาหารภายใต้สภาวะสุญญากาศในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FTH 486 นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(3-0-6)
		 (Innovative Food Processing Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
ภาพรวมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
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อุตสาหกรรมอาหารในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบ การถนอมและแปรรูปอาหาร การบรรจุและเก็บ
รักษาอาหาร และการควบคุมกระบวนการผลิต หลักการและการประยุกต์ใช้งาน ความล�้ำหน้าเมื่อเปรียบ
เทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต
FTH 485
		

เทคโนโลยีการท�ำแห้ง
3(2-3-6)
(Dehydration Technology)
อาหารแห้งประเภทต่างๆ และกรรมวิธีการผลิต บทบาทของอาหารแห้งต่อชีวิตประจ�ำวัน
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพด้านโภชนาการและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

FTH 498
		

หัวข้อที่เลือกสรรทางเทคโนโลยีอาหาร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Food Technology)
เรื่องราววิทยาการที่แสดงถึงความก้าวหน้าและน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร หัวข้อจะ
เปลี่ยนไปตามความเหมาะสมทุกปี

วิชาเลือกเสรี
FTH 101
		

เทคโนโลยีอาหารส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
3(3-0-6)
(Food Technology for Living)
เงื่อนไขของวิชา : ยกเว้นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
หลักการเบื้องต้นในการถนอมและแปรรูปอาหาร เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ น�้ำผลไม้ ไวน์
น�ำ้ ส้มสายชูหมัก และขนมอบ ความรูท้ างเทคโนโลยีชวี ภาพและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบั อาหารในชีวติ ประจ�ำวัน ผูเ้ รียนสามารถน�ำความรูน้ ไี้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
เช่น เลือกซื้ออาหาร เก็บรักษาอาหาร เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
FTH 103 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
		 (Beverage Production Technology)
		
เงื่อนไขของวิชา : ยกเว้นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของเครื่องดื่มหลากชนิด
ได้แก่ เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ เบียร์ เหล้า ไวน์ เครือ่ งดืม่ ประเภทนม โยเกิรต์ พร้อมดืม่ น�ำ้ ผักผลไม้ ชา กาแฟ
น�้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ให้พลังงาน เครื่องดื่มสุขภาพ และเครื่องดื่มอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อม
เสีย การเก็บรักษา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
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FTH 104
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(3-0-6)
(Introduction to Bakery Product Technology)
เงื่อนไขของวิชา : ยกเว้นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ขนมอบ ส่วนผสมและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภท
ต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ วิธีการเก็บรักษาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 107
		

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์นม
3(3-0-6)
(Introduction to Milk and Milk Products)
ทีม่ าของน�ำ้ นมดิบต่างๆ เช่น นมวัว นมแพะ นมควาย มาตรฐาน คุณภาพ และองค์ประกอบของ
น�้ำนมดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เช่น นมสดพาสเจอร์ไรซ์ นมสเตอร์ไรเซชัน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ไอศกรีม
เนย นมผง และเบเกอรี่

3.1.5.4 หมวดวิชาโท		
				
ส�ำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ ที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นวิชาโท ให้เลือกเรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
FTH 101
		

เทคโนโลยีอาหารส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
3(3-0-6)
(Food Technology for Living)
หลักการเบื้องต้นในการถนอมและแปรรูปอาหาร เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ น�้ำผลไม้ ไวน์
น�ำ้ ส้มสายชูหมัก และขนมอบ ความรูท้ างเทคโนโลยีชวี ภาพและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบั อาหารในชีวติ ประจ�ำวัน ผูเ้ รียนสามารถน�ำความรูน้ ไี้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
เช่น เลือกซื้ออาหาร เก็บรักษาอาหาร เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
FTH 103
		

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Beverage Production Technology)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของเครื่องดื่มหลากชนิด
ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เบียร์ เหล้า ไวน์ เครื่องดื่มประเภทนม โยเกิร์ตพร้อมดื่ม น�้ำผักผลไม้ ชา
กาแฟ น�ำ้ ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีใ่ ห้พลังงาน เครือ่ งดืม่ สุขภาพ และเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ การผลิตเครือ่ งดืม่ บางชนิดในโรงงาน
ต้นแบบ เช่น ไวน์ เบียร์ คูลเลอร์ น�้ำผักผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อม
เสีย การเก็บรักษา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต การศึกษาดูงานโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียง
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FTH 104
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(3-0-6)
(Introduction to Bakery Product Technology)
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ขนมอบ ส่วนผสมและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภท
ต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ วิธีการเก็บรักษาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 107
		

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์นม
3(3-0-6)
(Introduction to Milk and Milk Products)
ทีม่ าของน�ำ้ นมดิบต่างๆ เช่น นมวัว นมแพะ นมควาย มาตรฐาน คุณภาพ และองค์ประกอบของ
น�้ำนมดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เช่น นมสดพาสเจอร์ไรซ์ นมสเตอร์ไรเซชัน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ไอศกรีม
เนย นมผง และเบเกอรี่

FTH 150
		

ความรู้เบื้องต้นทางการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Quality Control)
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร วิธีประเมินคุณภาพอาหารด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และ
ประสาทสัมผัส การควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค

FTH 151
		

ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายอาหารและการตลาดส�ำหรับอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Law and Food Marketing)
กฎหมายและข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร ข้อบังคับใหม่ๆ ที่ก�ำลังได้รับความสนใจใน
อุตสาหกรรมอาหารของไทยและภูมิภาคอื่นๆ หลักการตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การจ�ำหน่าย
การกระจายสินค้า การตัง้ ราคา และการส่งเสริมการขาย ปัญหาด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารประเภท
ต่างๆ
FTH 152
		

ความรู้เบื้องต้นทางการสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Safety and Sanitation)
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับจุลนิ ทรียช์ นิดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคและโรค
ระบาดที่เกิดจากอาหาร มาตรการควบคุมการปนเปื้อน วิธีการท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร อันตรายจากความ
ปลอดภัยของอาหาร หลักการพืน้ ฐานของระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ประกอบด้วยระบบ 5-ส
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
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FTH 153
		

ความรู้เบื้องต้นทางกระบวนการแปรรูปอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Processing)
หลักการพื้นฐานของการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและความเย็น บรรจุภัณฑ์อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร
และการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ ได้แก่ ผักและผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ขนมอบ ลูกกวาดและช็อกโกแลต และ
อาหารหมัก
FTH 171
		

ทิศทางของอาหารและการบริโภคในอนาคต
3 (3-0-6)
(Future Trends in Food and Diet)
แนวโน้ม ความส�ำคัญ และความเป็นไปได้ของอาหารอนาคต ได้แก่ อาหารอินทรีย์ อาหาร
สุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และอาหารใหม่ เทคโนโลยีการผลิต และความปลอดภัยของอาหารอนาคต
ทิศทางการบริโภคอาหารในอนาคตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
FTH 201
		

เคมีของอาหารและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Chemistry of Foods and Food Analysis)
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ธัญชาติและแป้ง โครงสร้าง
และคุณสมบัตทิ างเคมีขององค์ประกอบในอาหาร การเปลีย่ นแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา
อาหารรวมทัง้ วิธปี อ้ งกัน หลักการและวิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบของอาหาร สิง่ เจือปน และวัตถุเจือปนอาหารง
FTH 202
		

จุลชีววิทยาและสุขลักษณะของอาหาร
3(3-0-6)
(Microbiology and Food Hygiene)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต ยับยั้ง และท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ท�ำให้อาหารเสื่อม
เสีย จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคในอาหาร จุลนิ ทรียด์ ชั นีดา้ นสุขลักษณะอาหาร จุลนิ ทรียท์ ใี่ ช้เพือ่ แปรรูปอาหาร การตรวจ
หาจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาของอาหาร อันตรายของอาหารและมาตรการควบคุม ข้อ
ก�ำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะส�ำหรับอาหารกึ่งสุกและอาหารสุกในการจัดอาหารบริการคนจ�ำนวนมาก
ข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับโรงแรม โรงอาหาร โรงครัว และร้านอาหาร ข้อก�ำหนดการให้บริการ
อาหารฮาลาล
FTH 301
		

การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-6)
(Food Processing I)
วัตถุดิบอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร การเสื่อมเสียและการถนอมอาหาร หลักการถนอม
อาหารทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารส�ำหรับผลิตภัณฑ์ นม ผลิตภัณฑ์เนื้อและ
สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ และผลิตภัณฑ์จากน�้ำมันและอื่นๆ
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FTH 302
		

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-6)
(Food Processing II)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารส�ำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ลูกกวาด ผลิตภัณฑ์ธัญชาติและ
แป้ง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หมัก วัตถุเจือปนอาหารและสารเสริมสุขภาพ การบรรจุอาหาร ฉลากอาหาร
การแปรรูปอาหารและโภชนาการมนุษย์และอื่นๆ
FTH 401
		

การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Food Quality Control and Product Development)
คุณภาพของอาหารและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพอาหาร วิธคี วบคุมและประกัน
คุณภาพอาหาร การวัดคุณภาพอาหารโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือ ขั้นตอนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การสร้างและการคัดเลือกแนวความคิด การออกแบบและการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
FTH 452
		

มาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3(3-0-6)
(Standard Service for Halal Products)
ข้อก�ำหนดของอาหารฮาลาล และเงื่อนไขตามหลักการอิสลาม การน�ำความรู้ด้านอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปใช้ในการบริโภคตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี ฝึกปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
สถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาล แนวปฏิบัติการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลไทย ตามข้อบังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำเมนูอาหารฮาลาล รวมทัง้
การให้บริการด้านอาหารฮาลาลในห้องอาหาร โรงแรม และร้านค้าปลีก แสดงตัวอย่างการท�ำอาหารฮาลาล
และสูตรอาหารฮาลาล
FTH 462 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
		 (Fruit and Vegetable Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผักผลไม้ การเปลีย่ นแปลงและการสูญเสียคุณภาพของผัก
ผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้กับการแปรรูป ตลอดจนเทคนิค และกระบวนการผลิตผัก
และผลไม้บรรจุกระป๋อง ผักผลไม้แช่แข็ง ผักผลไม้อบแห้ง และผลิตภัณฑ์จากผักผลไม้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม
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FTH 463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-6)
		 (Dairy Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานและการตรวจสอบ
คุณภาพ กรรมวิธีการผลิตน�้ำนมปราศจากเชื้อและพาสเจอไรส์ และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ตลอดจนการเสื่อม
เสียและการเก็บรักษา
FTH 472
		

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ	
3(2-3-6)
(Meat and Fishery Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างและองค์ประกอบของกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ
กล้ามเนือ้ ภายหลังการตายของสัตว์ วิธกี ารตัดแต่งเนือ้ สัตว์แบบสากล ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของเนือ้
สัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ การถนอมรักษาและการแปรรูปเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่ง
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากสัตว์
FTH 465 เทคโนโลยีขนมหวาน
3(2-3-6)
		 (Confectionery Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ การบรรจุและการเก็บรักษา
FTH 466 เทคโนโลยีไขมันและน�้ำมัน
3(2-3-6)
		 (Fat and Oil Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ส่วนประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติทางกายภาพของน�้ำมัน ไขมัน และอาหารประเภทไข
มัน วัตถุดิบที่ใช้และวิธีการแปรรูปไขมันต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร
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FTH 467 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2-3-6)
		 (Beverage Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
เครื่องดื่มต่างๆ ทั้งประเภทอัดลมและไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีอัลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสม อาหารเหลวอืน่ ๆ บทบาทของเครือ่ งดืม่ ต่อชีวติ ประจ�ำวัน การผลิตให้ได้ทงั้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
ด้านโภชนาการ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
FTH 468 เทคโนโลยีแป้ง
3(2-3-6)
		 (Starch Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของแป้ง การผลิตแป้งจากวัตถุดบิ ต่างๆ เทคนิคการ
วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตแิ ละคุณภาพของแป้ง การผลิตแป้งดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
FTH 469 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
		 (Bakery Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่ใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธี
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมเสีย การเก็บรักษาเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 471
		

เทคโนโลยีชาและกาแฟ
(Tea and Coffee Technology)
ความเป็นมาและความส�ำคัญของชาและกาแฟ ชนิดของชาและกาแฟ องค์ประกอบทางเคมีใน
ชาและกาแฟที่มีผลต่อสุขภาพ สมบัติทางกายภาพและเคมีของชาและกาแฟ หลักการและกรรมวิธีการผลิต
ชาและกาแฟชนิดต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตชาและกาแฟ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ
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สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
FIB 104		 วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
		 (Introduction to Science)
		
วิชาบังคับร่วม: FLB 104 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ความรูเ้ บือ้ งต้นด้าน เคมี ชีววิทยา และ ฟิสกิ ส์ ได้แก่ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเรียกชือ่ สาร ตาราง
ธาตุ   กรดเบส  สารอินทรีย์ และสารชีวเคมี กฎและสมการที่จ�ำเป็นของฟิสิกส์ การจ�ำแนกลักษณะของสิ่งมี
ชีวิต โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ การแบ่งเซล และ พันธุศาสตร์เบื้องต้น
FLB 104
		

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2(0-4-2)
(Laboratory of Introduction to Science)
ปฏิบตั กิ ารความรูเ้ บือ้ งต้นด้าน เคมี ชีววิทยา และ ฟิสกิ ส์ ได้แก่ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเรียกชือ่
สาร ตารางธาตุ  กรดเบส  สารอินทรีย์ และสารชีวเคมี กฎและสมการที่จ�ำเป็นของฟิสิกส์ การจ�ำแนกลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ การแบ่งเซล และ พันธุศาสตร์เบื้องต้น
ACC 111 การบัญชีส�ำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
		 (Accounting for Non-Accountant)
                     กระบวนการทางบัญชี    งบการเงินของกิจการบริการ  กิจการพาณิชยกรรม และ กิจการผลิต
สินค้า  ต้นทุนการผลิตสินค้าและการควบคุม   การบัญชีต้นทุนงานสั่งท�ำและต้นทุนงานช่วง  การบัญชีต้นทุน
มาตรฐาน   การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและต้นทุนส่วนเพิ่ม  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
DMR 201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
		 (Principles of Marketing)
ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายและการก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การบริหารการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด และจริยธรรมทางการตลาด
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FIB 202		
		

สถิติพื้นฐานส�ำหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Research)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แนะน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และ การประยุกต์ใช้สถิตใิ นการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ระเบียบวิธวี จิ ยั ตัง้ แต่
แนวคิดการท�ำวิจัย การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และ การน�ำ
เสนองานวิจัย
		
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี		
		
FIB 105		 จุลชีววิทยาเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบการ
1(1-0-2)
		 (Introduction to Microbiology for Entrepreneur)
		
วิชาบังคับร่วม: FLB 105 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบการ
การจัดจ�ำแนกจุลินทรีย์ ลักษณะและโครงสร้างของแบคทีเรีย   การศึกษาจุลินทรีย์ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ อาหารเลีย้ งเชือ้ และการเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรีย์ เมแทบอลิซมึ ของจุลนิ ทรีย  ์ การควบคุมจุลนิ ทรีย์
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ทั้งด้านประโยชน์และโทษ
		
FLB 105 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบการ
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Introduction to Microbiology for Entrepreneur)
ปฏิบัติการการจัดจ�ำแนกจุลินทรีย์ ลักษณะและโครงสร้างของแบคทีเรีย  การศึกษาจุลินทรีย์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์   การควบคุม
จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ทั้งด้านประโยชน์และโทษ
FTH 108
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 1
1(1-0-2)
(Introduction to Food Technology I)
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร บูรณาการความรู้พื้นฐาน
ด้าน ความปลอดภัยของอาหาร โภชนการอาหาร การเน่าเสียของอาหาร และ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
อาหารประเทศไทย
FTH 109
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 2
1(1-0-2)
(Introduction to Food Technology II)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและอาหารประเภทต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ เมล็ด
ถั่ว นัต พืชหัว และผลิตภัณฑ์ ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, สัตว์น�้ำและ
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ผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์, ไขมัน น�้ำมัน และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลูก
กวาดและช็อกโกแลต และอาหารหมัก
MGT 202
		

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
   แนวคิดพืน้ ฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าทีห่ ลักในการจัดการ ได้แก่การ
วางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชีน้ ำ 
� และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CIT 206
		

การเริ่มต้นธุรกิจนและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation and Startup)
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปสูเ่ ชิงพาณิชย์ ศูนย์บม่ เพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผูป้ ระกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การตลาดสาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
FIB 211		 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
1(1-0-2)
		 (Introduction to Food Chemistry and Analysis)
		
วิชาบังคับร่วม : FLB 211 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น�้ำ  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่
คุณสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ รงควัตถุและเอนไซม์ในอาหาร ปฏิกิริยาทาง
เคมีและชีวเคมีทเี่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของอาหาร ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา หลัก
การวิเคราะห์อาหาร วิธกี ารวิเคราะห์ การแยกและการศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบอาหาร การวิเคราะห์
อาหารเฉพาะกลุ่ม และการวัดคุณสมบัติของอาหารด้วยเครื่องมือ
		
FLB 211 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Introduction to Food Chemistry and Analysis)
ปฏิบัติการองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น�้ำ  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน
และเกลือแร่ คุณสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ รงควัตถุและเอนไซม์ในอาหาร
ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร ระหว่างการแปรรูปและการ
เก็บรักษา หลักการวิเคราะห์อาหาร วิธีการวิเคราะห์ การแยกและการศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบ
อาหาร การวิเคราะห์อาหารเฉพาะกลุ่ม และการวัดคุณสมบัติของอาหารด้วยเครื่องมือ
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FIB 222		
		

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Food Microbiology)
วิชาบังคับร่วม : FLB 222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
จุลินทรีย์ที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตและการเน่าเสียของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและรอด
ชีวิตของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร การเน่าเสียของอาหาร อาหารหมัก การป้องกันและควบคุมการเน่า
เสียของอาหารด้วยเทคโนโลยีผสมผสาน จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคทีส่ ำ� คัญในอาหาร การควบคุมการปนเปือ้ นเพือ่ ความ
ปลอดภัยของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหารด้วยวิธีเคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ
FLB 222
		

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
2(0-4-2)
(Laboratory of Introduction to Food Microbiology)
ปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตและการเน่าเสียของอาหาร ปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญและรอดชีวิตของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร การเน่าเสียของอาหาร อาหารหมัก การ
ป้องกันและควบคุมการเน่าเสียของอาหารด้วยเทคโนโลยีผสมผสาน จุลินทรีย์ก่อโรคที่ส�ำคัญในอาหาร การ
ควบคุมการปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหารด้วยวิธีเคมี จุลชีววิทยา
และกายภาพ
FTH 353

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
1(1-0-2)
(Standards and Food Regulations)
หน่วยงานด้านมาตรฐานและกฎหมายอาหาร พระราชบัญญัตอิ าหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมของไทย มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี มาตรฐานการส่งออกและน�ำเข้าอาหารของไทย
และสากล ข้อบังคับเกี่ยวกับฉลาก วัตถุเจือปน สารก่อภูมิแพ้ อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารฉายรังสี อาหารดัดแปลงพันธุกรรม อาหารเกษตรอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์ การรับผิดชอบต่อความเสียหาย
จากอาหารที่ไม่ปลอดภัย และการปกป้องอาหาร
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วิชาเฉพาะด้าน

		
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา

FIB 253		 ความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1(1-0-2)
		 (Food Safety and Standard Hygiene)
		
วิชาบังคับร่วม : FLB 253 ปฏิบัติการความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับจุลนิ ทรียช์ นิดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคและโรค
ระบาดที่เกิดจากอาหาร มาตรการควบคุมการปนเปื้อน วิธีการท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร อันตรายจากความ
ปลอดภัยของอาหาร หลักการพืน้ ฐานของระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ประกอบด้วยระบบ 5-ส
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
FIB 253		
		

ปฏิบัติการความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Safety and Standard Hygiene)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการปนเปื้อน วิธีการท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร อันตราย
จากความปลอดภัยของอาหาร หลักการพืน้ ฐานของระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ประกอบด้วย
ระบบ 5-ส และหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิต มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
FIB 283		
		

การแปรรูปอาหาร 1
1(1-0-2)
(Food Processing I)
วิชาบังคับร่วม: FLB 283 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
คุณสมบัตขิ องอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร การดูแลรักษาและการขนส่งวัตถุดิบ การคัดเลือกและการท�ำความสะอาดวัตถุดิบ การลดขนาด การ
แยกและการให้อาหารเข้มข้น วัตถุเจือปนทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร น�ำ้ และไอน�ำ้ ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
การแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อนจากไอน�้ำและน�้ำร้อน การศึกษาหาเวลาในการฆ่าเชื้ออาหารภาชนะ
ปิดสนิท กระบวนการแปรรูปปลอดเชื้อ
FLB 283
		

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Processing I)
ปฏิบัติการคุณสมบัติของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบที่ใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร การดูแลรักษาและการขนส่งวัตถุดิบ การคัดเลือกและการท�ำความสะอาดวัตถุดิบ
การลดขนาด การแยกและการให้อาหารเข้มข้น วัตถุเจือปนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร น�้ำและไอน�้ำที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อนจากไอน�้ำและน�้ำร้อน การศึกษาหาเวลาในการ
ฆ่าเชื้ออาหารภาชนะปิดสนิท กระบวนการแปรรูปปลอดเชื้อ
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FIB 342		
		

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Agricultural and Food Industry Business)
ภาพรวมของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโลก การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ หน้าทีแ่ ละกระบวนการต่างๆ ของการท�ำธุรกิจ
เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
การท�ำแผนธุรกิจ
FIB 343		
		

การจัดการการด�ำเนินงานธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
(Operations Management of Food Business)
หน้าทีข่ องการผลิตและการด�ำเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการคุณภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจอาหาร กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทัน
เวลาพอดี  การตัดสินใจตามหลักจริยธรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
FLB 343
		

ปฏิบัติการการการจัดการการด�ำเนินงานธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Operations Management of Food Business)
ปฏิบตั กิ ารการผลิตและการด�ำเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการคุณภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจอาหาร กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี  การ
ตัดสินใจตามหลักจริยธรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
FIB 344		
		

ปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรมอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Innovation Management)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการนวัตกรรมส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  เริ่มต้นจากการ
สร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า หรือการปฏิบัติที่ดี
ขึ้น และการสร้างธุรกิจเพื่อท�ำตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ การบริการธุรกิจร้านอาหาร
FIB 352		
		

การประกันคุณภาพอาหาร
1(1-0-2)
(Food Quality Assurance)
วิชาบังคับร่วม : FLB 352 ปฏิบัติการประกันคุณภาพอาหาร
คุณภาพของอาหารและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพอาหาร วิธกี ารควบคุมคุณภาพ
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ของอาหารและกระบวนการประกันคุณภาพอาหาร ตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารและการยอมรับ
หลักและวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสและควบคุมกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้อาหารที่ผลิตขึ้นนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามสุขลักษณะและปลอดภัยต่อการบริโภค
FLB 352
		

ปฏิบัติการประกันคุณภาพอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Quality Assurance)
ปฏิบัติการคุณภาพของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร วิธีการ
ควบคุมคุณภาพของอาหารและกระบวนการประกันคุณภาพอาหาร ตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
และการยอมรับ หลักและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสและ
ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้อาหารที่ผลิตขึ้นนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามสุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อการบริโภค
		
FTH 361 โภชนาการอาหาร
2(2-0-4)
		 (Food Nutrition)
คุณสมบัติโภชนาการของอาหาร การย่อยอาหาร การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของสารอาหาร
ความต้องการพลังงาน ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับต่อวันและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี
โภชนาการแต่ละช่วงอายุ การประเมินภาวะโภชนาการ การขาดสารอาหารและโรคที่เกิดจากโภชนาการผิด
ปกติ นิสัยและพฤติกรรมการบริโภค ฉลากโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
FIB 382		 การแปรรูปอาหาร 2
1(1-0-2)
		 (Food Processing II)
		
วิชาบังคับก่อน : FIB 283 การแปรรูปอาหาร 1
		 วิชาบังคับร่วม: FLB 382 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เช่น การอบแห้ง การใช้อุณหภูมิสูง  การใช้อุณหภูมิต�่ำ การท�ำให้เข้ม
ข้น เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์ การใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน
FLB 382 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Food Processing II)
		
วิชาบังคับก่อน : FLB 283 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เช่น การอบแห้ง การใช้อุณหภูมิสูง  การใช้
อุณหภูมิต�่ำ  การท�ำให้เข้มข้น เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์ การใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูป
อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน
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FTH 384
		

เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
1(1-0-2)
(Food Packaging Technology)
ความส�ำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพอาหาร ประเภทของการบรรจุ วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ
อาหาร เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และไม้ การออกแบบภาชนะบรรจุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บรรจุอาหาร เช่น การบรรจุแบบปลอดเชื้อ ฟีล์มที่บริโภคได้ การบรรจุสุญญากาศ การบรรจุในบรรยากาศ
ดัดแปลง การบรรจุแบบแอคทีฟ การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ และการบรรจุแบบอินเทลลิเจนท์
FIB 392		
		

การฝึกงานด้านธุรกิจอาหาร I
2(0-35-18)
(Practical Training in Food Business I)
เงื่อนไขของวิชา: ผ่านวิชาเฉพาะพื้นฐานไม่ต�่ำกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบตั งิ านเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในฐานะพนักงานของธุรกิจบริการ
ด้านอาหาร หรือในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง เพือ่ ฝึกความอดทน ความมีวนิ ยั ทักษะ
การท�ำงานและความมั่นใจในตัวเอง ในการเป็นพนักงานที่ดีต่อไป
		
FIB 393		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
		 (Food Product Development)
วิชาบังคับร่วม: FLB 393 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ขัน้ ตอนในการท�ำวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ความคิด และการเลือก
แนวความคิด การออกแบบ เช่น การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์
ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
FLB 393
		

ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Product Development)
ปฏิบตั กิ ารขัน้ ตอนในการท�ำวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ความคิด และ
การเลือกแนวความคิด การออกแบบ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
FIB 443		
		

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
(Food Business Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : FIB 342 ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
		 วิชาบังคับร่วม : FLB 443 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ความหมาย ความส�ำคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อม และคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การออกแบบสตาร์ท
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อัพหรือธุรกิจที่ตนเองสนใจและท�ำได้จริง การจัดหาทุนหรือผู้สนับสนุน การเขียนแผนธุรกิจ องค์ประกอบ
ของแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ประวัติโดยย่อของกิจการ (ถ้ามี) การวิเคราะห์สถานการณ์
แผนการตลาด แผนการผลิตและการด�ำเนินงาน แผนการจัดการและก�ำลังคน แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน
และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
FLB 443
		

ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Business Entrepreneurship)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การออกแบบ
สตาร์ทอัพหรือธุรกิจทีต่ นเองสนใจและท�ำได้จริง การจัดหาทุนหรือผูส้ นับสนุน การเขียนแผนธุรกิจ องค์ประกอบ
ของแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ประวัติโดยย่อของกิจการ (ถ้ามี) การวิเคราะห์สถานการณ์
แผนการตลาด แผนการผลิตและการด�ำเนินงาน แผนการจัดการและก�ำลังคน แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน
และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
		
FIB 493		 ปฏิบัติการภาคสนาม
1(0-3-2)
		 (Field Study)
การศึกษาดูงานทีโ่ รงงานซึ่งเกีย่ วข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเทคโนโลยีอาหาร เพือ่ เรียนรู้
ถึงกระบวนต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการและมีการส่งรายงานทุกครั้งหลังจาก
เสร็จสิ้นการศึกษานอกสถานที่
		
FIB 494		 สัมมนา
1(1-0-2)
		 (Seminar)
		
เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจ หรือ ด้านการจัดการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
อาหารโดยมีผรู้ บั เชิญพิเศษและนักศึกษาเป็นผูพ้ ดู สัมมนา ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
		
FIB 496		 การฝึกงานด้านธุรกิจอาหาร 2
3(0-35-18)
		 (Practical Training in Food Business II)
		
วิชาบังคับก่อน : FIB 392 การฝึกงานด้านธุรกิจอาหาร 1
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบตั งิ าน เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการ และเกีย่ วข้องกับการใช้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีอาหารในธุรกิจบริการ หรือ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ ให้รมู้ คี วามเข้าใจในเรือ่ งวัตถุดบิ
กระบวนการผลิต และ การควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์อาหารไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง  
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วิชาโครงงาน
FIB 394		 การค้นคว้าอิสระ 1
1(1-0-2)
		 (Independent Study I)
		
เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ก�ำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การค้นคว้าเอกสาร การเขียนโครงร่าง การวางแผนศึกษา และ
เทคนิคการด�ำเนินการทดลอง โดยมีอาจารย์เป็นทีป่ รึกษาและควบคุมงานวิจยั นัน้ นักศึกษาจะต้องส่งโครงร่าง
งานวิจัยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
FIB 395		
		

การค้นคว้าอิสระ 2
2(2-0-4)
(Independent Study II)
วิชาบังคับก่อน : FIB 394 การค้นคว้าอิสระ 1
		 เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาลงมือท�ำการทดลองตามแนวคิดด้านธุรกิจ หรือ การจัดการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
อาหาร และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ทปี่ รึกษางานวิจยั นัน้ และส่งรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
		

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
FIB 498		
		

สหกิจศึกษาส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
3(0-35-18)
(Cooperative Education for Food Business Entrepreneur)
นักศึกษาจะฝึกงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอาหารและการบริหารจัดการใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ในหน่วยงานธุรกิจบริการอาหารไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความ
ช�ำนาญและความมั่นใจในตนเองก่อนจะประกอบอาชีพจริงเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปัญหาหรือ
หัวข้อวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอาหาร หรือ การจัดการในโรงงานอาหาร เพือ่ ฝึกท�ำวิจยั โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา
และ/หรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา นักศึกษาจะต้องค้นคว้าข้อมูล วางแผนการ
ทดลอง ส่งโครงร่างงานวิจัย และส่งรูปเล่มและน�ำเสนอผลงานต่อกรรมการโครงการสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุด
การวิจัย
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15       หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารโดยให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทสาขาใด
สาขาหนึ่งตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

วิชาโท

หมวดวิชาเลือกเสรี		
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
ส�ำหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา หรือต่างวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่ต้องการจะศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นวิชาโท ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
FIB 342		
		

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Agricultural and Food Industry Business)
ภาพรวมของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโลก การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ หน้าทีแ่ ละกระบวนการต่างๆ ของการท�ำธุรกิจ
เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
การท�ำแผนธุรกิจ
FIB 461		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Beverage Product)
ความส�ำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระบวนการผลิตเครื่องดื่มต่างๆ ทั้งประเภทอัดลม
และไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีอัลกอฮอล์เป็นส่วนผสม อาหารเหลวอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ  
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กระบวนการสร้างธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
FIB 462		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Bakery Product)
ศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่ใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ขนมอบ
กรรมวิธกี ารผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดี กระบวนการสร้างธุรกิจและ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
FIB 464		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Dairy Product)
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานและการตรวจสอบ
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คุณภาพ กรรมวิธกี ารผลิตน�ำ้ นมปราศจากเชือ้ และพาสเจอไรส์ และผลิตภัณฑ์นมอืน่ ๆกระบวนการสร้างธุรกิจ
และ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
FIB 468		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้สด และแปรรูป
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Fresh and Processed
Vegetable and Fruit)
ความส�ำคัญของผักผลไม้ในธุรกิจการเกษตร องค์ประกอบทางเคมี และ โภชนาการของผักผล
ไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสีย  เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการกับผักผลไม้สด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การ
แปรรูปผักผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น�้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์กระป๋อง การท�ำแห้ง การแช่อิ่ม การทอด การ
บรรจุภัณฑ์ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด และ แปรรูป
		
FIB 470		 เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ	
3(2-3-6)
		 (Technology and Business Management of Meat and Fishery Product)
โครงสร้างและองค์ประกอบของกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ
กล้ามเนือ้ ภายหลังการตายของสัตว์ วิธกี ารตัดแต่งเนือ้ สัตว์แบบสากล ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของเนือ้
สัตว์ การเสือ่ มเสียของเนือ้ สัตว์ การถนอมรักษาและการแปรรูปเนือ้ สัตว์ วัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่งที่
ใช้ในผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากสัตว์ กระบวนการสร้างธุรกิจและ การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
FIB 473		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจชาและกาแฟ
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Tea and Coffee)
ความเป็นมาและความส�ำคัญของชาและกาแฟ ชนิดของชาและกาแฟ องค์ประกอบทางเคมีใน
ชาและกาแฟที่มีผลต่อสุขภาพ สมบัติทางกายภาพและเคมีของชาและกาแฟ หลักการและกรรมวิธีการผลิต
ชาและกาแฟชนิดต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตชาและกาแฟ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ และ กระบวนการสร้างธุรกิจและ การจัดการธุรกิจชาและกาแฟ
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3.1.5	คำำ�อธิิบายรายวิิชา		
3.1.5.1 หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
1)   กลุ่่�มที่่� 1     อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย    (RSU Identity)

RSU 111 	สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
		 (Social Dharmacracy)
       
ความหมายของสัังคมธรรมาธิิปไตย สัังคมที่่�เป็็นธรรม ความเสมอภาค เสรีีภาพ หลัักธรรมาภิิบาล
คุุณธรรมจริิยธรรม จิิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตย   การตระหนัักในสิิทธิิ หน้้าที่่�ของ
พลเมืือง การใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับผู้้�อื่่�น และการร่่วมพััฒนาสัังคม ในด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม
Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance;
decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with others.
Social development in terms of economy, politics, society.   
RSU 112	กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ
1(0-2-1)
		 (Sports for Health)
ความสำำ�คััญของสุุขภาพและสมรรถภาพร่่างกาย ศาสตร์์พื้้�นฐานของการออกกำำ�ลัังกาย การ
ดููแลน้ำำ��หนัักตััวให้้เหมาะสม มีีทักั ษะในการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา ด้้วยกิิจกรรมกีีฬาตามความสนใจหนึ่่�ง
ชนิิดกีีฬา จากหลากหลายชนิิดกีีฬาที่่�เปิิดโอกาสให้้เลืือก สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นกิิจกรรมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อ
สุุขภาพสมรรถภาพและนัันทนาการ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของการมีีลีีลาชีีวิิตที่่�ดีี  เน้้นการปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ดีีในการ
ออกกำำ�ลัังกาย
Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for proper
weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several sports provided,
according to their own interest. Aability of applying activities on exercising for health, physical      
fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good
attitudes towards exercising with activities.
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2) กลุ่่�มที่่� 2   ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร  (Internationalization and Communication)
    นัักศึึกษาจะต้้องเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษจาก 2.1 จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต และให้้เลืือกเรีียนอีีก 6
หน่่วยกิิต จากรายวิิชา 2.2
2.1)  กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ  
ENL 125
		

ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
3(2-2-5)
(English for Global Exploration)
วิิชาบัังคัับก่่อน : นัักศึึกษาต้้องสอบผ่่าน ENL 124 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อปรัับฐาน หรืือมีีทักั ษะภาษา
อัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดให้้เรีียน ENL 125 ทัักษะภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารที่่�ฝึึกแบบ
พหุุทัักษะ กลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�ภาษา การฝึึกฟััง พููด อ่่าน และเขีียนในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
Strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication

ENL 126 ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
การฟััง พููด อ่่านและเขีียนภาษาอัังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่่�ยวกัับนวััตกรรมใน
โลกสมััยใหม่่ กิิจกรรมบัันเทิิง ละคร ดนตรีีและการออกแบบอาคารสถานที่่�  สถาปััตยกรรม ความงามและ
สุุขภาพ  สำำ�นวนภาษาตามบริิบทของบทความ ข้้อมููล คำำ�บรรยาย การเล่่าเรื่่�อง โฆษณา สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และข้้อมููล
ในอิินเทอร์์เน็็ต การใช้้ภาษาในการร่่วมสนทนา อภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็น
Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures about
innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures as well as beauty
and health. English expressions and vocabulary in context of articles, information, description,
narration, adverts, mass media and information from the Internet.  Converse, discuss, and give
opinions in English.
ENL 128
		

การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
ภาษาและกลยุุทธ์์การนำำ�เสนอ ลัักษณะของการนำำ�เสนอผลงานที่่�ดีี การวางแผนและการนำำ�เสนอ
ผลงาน การเตรีียมการโดยการหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ฟัังและเรื่่�องที่่�จะนำำ�เสนอ การเรีียงลำำ�ดัับเนื้้�อหาที่่�จะนำำ�เสนอ
กลวิิธีีในการนำำ�เสนอผลงานโดยใช้้ภาษาและท่่าทางที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของการนำำ�เสนอและใช้้เทคโนโลยีี
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ช่่วยการประเมิินการนำำ�เสนอผลงานของตััวเองและกลวิิธีีในการตรวจสอบความก้้าวหน้้า เพื่่�อพััฒนาความ
สามารถในการนำำ�เสนอผลงานของตน
Language and strategies in delivering a good presentation.  Features of an effective presentation.   Planning and delivering presentations.  Researching for information about the audience
and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies in delivering a presentation
using contextually appropriate verbal and non-verbal language and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations.
RSU 151 ประสบการณ์์จากการสตาร์์ทอััพและการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
3(1-4-4)
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
                     ความหมายของธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ สตาร์์ทอััพแบบดั้้�งเดิิมและสตาร์์ทอััพในยุุคปััจจุุบััน  การวิิเคราะห์์
โอกาสทางธุุรกิิจ การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม  การออกแบบสตาร์์ทอััพหรืือธุุรกิิจที่่�ตนเองสนใจและทำำ�ได้้
จริิง กิิจกรรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง  การจััดหาทุุนหรืือผู้้�สนัับสนุุน
Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern times. Analysis of
business opportunities. Choosing the right technology Startup , business design and self interest.
Activities needed for startup business. Laws and related regulations. Seeking for Financing or
Sponsorship.
RSU 172	ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(2-2-5)
		 (Environmental -friendly Life)
การเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งระดัับชุุมชนและระดัับโลก ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
มนุุษย์์ในปััจจุุบััน การพััฒนาและการใช้้ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโลก การรัับมืือ การปรัับตััว
สถานการณ์์ของการเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมที่่�วิิฤตในปััจจุุบันั การน้้อมนำำ�แนวคิิดหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงเพื่่�อจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม  ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
Changes of environment at both the community and global levels that influence people
ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to appropriately handle
national resources and environment in the living processes.
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3.1.5.2 หมวดวิิชาเฉพาะ
1)	วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ

94
35

หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต

BCH 203	ชีีวเคมีี
3(2-3-6)
		 (Biochemistry)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : CHM 125 เคมีีอิินทรีีย์์เบื้้�องต้้น
โครงสร้้างและหน้้าที่่�ของสารชีีวโมเลกุุลต่่างๆ กรดอะมิิโน เปบไทด์์และโปรตีีน คาร์์โบไฮเดรต
ไขมััน กรดนิิวคลิิอิกิ จลศาสตร์์ของเอนไซม์์ ไบโอเอนเนอจีีติคิ ส์์และออกซิิเดชั่่�น วิิถีเี มตาโบลิิสมต่่างๆ เมตาโบ
ลิิสมของคาร์์โบไฮเดรต ไขมััน กรดอะมิิโน กรดนิิวคลีีอิิก โครงสร้้างและการจััดเรีียงตััวของยีีน ชีีวสัังเคราะห์์
ดีีเอ็็นเอ อาร์์เอ็็นเอ และโปรตีีน การควบคุุมการแสดงออกของยีีน พัันธุุวิศิ วกรรม การควบคุุมเมตาโบลิิสม การ
ทำำ�งานของฮอร์์โมน โภชนาการ สเปคโฟโตมิิเตอร์์เอสดีี เอสดีีเอส เพจ เจล ฟิิลเตรชั่่�น จลศาสตร์์ของเอนไซม์์
การย่่อยอาหาร เมตาบอลิิซึึมของคาร์์โบไฮเดรต การแยกสกััดพลาสมิิด เจลอิิเลคโตรโฟริิสิิส
Structures and functions of biomolecules, amino acids, peptides and proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids; the kinetics of enzymes; bioenergetics and biological oxidation;
various metabolic pathways, metabolisms of carbohydrates, lipids, amino acids and nucleic acids;
gene structure and organization; biosynthesis of DNA, RNA and protein; regulation of gene
expression; genetic engineering; regulation of metabolisms; interrelationship of tissue metabolism,
hormone action; nutrition, spectrophotometer; gel filtration; SDS-Page; enzyme kinetics; digestion;
carbohydrate metabolism; transaminase enzyme; plasmid DNA preparation.
BIO 141	ชีีววิิทยาพื้้�นฐาน
3(3-2-6)
		 (General Biology)
อาหารและพลัังงานสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิติ โครงสร้้างและการทำำ�งานของเซลล์์ เนื้้�อเยื่่�อพืืช เนื้้�อเยื่่�อ
สััตว์์ การสืืบพัันธุ์์�ระดัับเซลล์์ หลัักการถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรม ความหลากหลายของสิ่่�งมีีชีีวิิต นิิเวศวิิทยา
พฤติิกรรมสััตว์์ เน้้นวิิธีกี ารใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์ การเตรีียมสไลด์์เพื่่�อศึึกษาโครงสร้้างและหน้้าที่่�ของเซลล์์  เนื้้�อเยื่่�อ
และการแบ่่งเซลล์์ หลัักการถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรม   ความหลากหลายของสิ่่�งมีีชีวิี ติ   ระบบนิิเวศในแหล่่งน้ำำ��จืืด
พฤติิกรรมของสััตว์์
Utilization and interactions of nutritional materials and energy for the survivals of organisms;
cell structure and functions; plant and animal tissues, genetic mechanisms on heredity transmissions,
diversity of life, ecology, animal behavior. How to use the light binocular microscope, a method for
prepare wet mount slides, plant tissues, animal tissues, cellular reproduction, genetics, diversity
of life, freshwater ecosystem, animal behavior.
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CHM 124 เคมีีพื้้�นฐาน
3(2-3-6)
		 (Basic Chemistry)
อะตอมและโมเลกุุล พัันธะเคมีี ปริิมาณสารสััมพัันธ์์ สารละลาย สมดุุลเคมีี กรดเบสปฏิิกิิริิยา
ออกซิิเดชััน รีีดัักชััน และปฏิิบััติิการที่่�สอดคล้้องกััน
Atoms and molecules, chemical bonds, stoichiometry, solutions, chemical equilibrium,
acids-bases, oxidation-reduction, and related laboratories.

CHM 125 เคมีีอิินทรีีย์์เบื้้�องต้้น
3(2-3-6)
		 (Introduction to Organic Chemistry)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : CHM 124 เคมีีพื้้�นฐาน		
การเรีียกชื่่�อและปฏิิกิริิ ยิ าในเคมีีอินิ ทรีีย์ที่่�สำำ�คั
์
ญ
ั ได้้แก่่ สารประกอบไฮโดรคาร์์บอน สารประกอ
บอััลกอฮอล์์และฟีีนอล  สารประกอบกรดคาร์์บอกซิิลิิก  และอนุุพัันธ์์  สารประกอบอััลดีีไฮด์์  สารประกอบคีี
โตน  สารประกอบเอมีีน และปฏิิบััติิการที่่�สอดคล้้องกััน
Nomenclature and important reactions in organic chemistry: hydrocarbon, alcohol,
aldehyde and ketone, carboxylic acid and their derivatives, amine; related laboratory practices.
CHM 233 เคมีีวิิเคราะห์์
3(2-3-6)
		 (Analytical Chemistry)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : CHM 124 เคมีีพื้้�นฐาน
ขั้้�นตอนของการวิิเคราะห์์การประเมิินข้้อมููล สมดุุลเคมีีและไอออนแบบต่่างๆ การวิิเคราะห์์โดย
อาศััย การชั่่�งน้ำำ��หนััก การวััดปริิมาตร การวิิเคราะห์์โดยใช้้เครื่่�องมืือ เช่่น โพแทนทิิโอเมตรีี คััลเลอรีีเมตรีี สเปค
โตรเมตรีี การแยกและการวิิเคราะห์์ด้ว้ ยไฟฟ้้าและโครมาโตกราฟีี การแลกเปลี่่�ยนไอออนและการประยุุกต์์ใช้้
Quantitative chemical analysis; gravimetric analysis; volumetric analysis; chemical
equilibrium; instrumental analysis; potentiometry; colorimetry; spectrometry; electrogravimetry;
coulometry and chromatography; ion exchange, and its application.
FTH 108
		

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางเทคโนโลยีีอาหาร 1
1(1-0-2)
(Introduction to Food Technology I)
พื้้�นฐานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอาหาร ส่่วนประกอบของอาหาร บููรณาการความรู้้�พื้้�นฐาน
ด้้านความปลอดภััยของอาหาร โภชนาการอาหาร การเน่่าเสีียของอาหาร และ การทดสอบทางประสาทสััมผััส
กัับการใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมในการแปรรููปอาหารและการถนอมอาหาร ความก้้าวหน้้าของอุุตสาหกรรม
อาหารประเทศไทย
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Fundamentals of food science and technology; food compositions; integration of basic
principles of food safety; human nutrition; food spoilage; sensory evaluation with the appropriate
technology of food preservation and processing; the advancement of food industries in Thailand.
FTH 109
		

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางเทคโนโลยีีอาหาร 2
1(1-0-2)
(Introducton to Food Technology II)		
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับวััตถุุดิิบและอาหารประเภทต่่างๆ เช่่น ผััก ผลไม้้ และผลิิตภััณฑ์์
เมล็็ดถั่่�ว นััต พืืชหััวและผลิิตภััณฑ์์ ธััญชาติิและผลิิตภััณฑ์์ ไข่่และผลิิตภััณฑ์์ เนื้้�อสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์ สััตว์์น้ำำ��
และผลิิตภััณฑ์์ นมและผลิิตภััณฑ์์ ไขมััน น้ำำ��มัันและผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์ขนมอบ เครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์   
ลููกกวาดและช็็อกโกแลต และอาหารหมััก
Introduction to raw materials and various food products for example; fruits, vegetables
and their products; legumes, nuts, tubers and their products; grains and their products; egg and
their products; meat and their products; fishery products, dairy products; fat, oil and their products;
bakery products; non-alcoholic beverages; confectionery; and fermented food.
FTH 222	จุุลชีีววิิทยาทั่่�วไป
3(2-3-6)
		 (General Microbiology)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : BIO 141 ชีีววิิทยาทั่่�วไป
ความรู้้�พื้้�นฐาน โครงสร้้างและหน้้าที่่�ของจุุลิินทรีีย์์ การจััดหมวดหมู่่�ความสำำ�คััญ   การเพาะ
เลี้้�ยงจุุลินิ ทรีีย์  ์ เมตาบอลิิซึมึ ของจุุลินิ ทรีีย์  พั
์ นั ธุุศาสตร์์ของจุุลินิ ทรีีย์  ์ บทบาทของจุุลินิ ทรีีย์ที่่�มี
์ คี วามสำำ�คััญต่่อ
อุุตสาหกรรมอาหาร ความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กับั จุุลินิ ทรีีย์ทั้้�์ งด้้านประโยชน์์และโทษ การควบคุุมจุุลินิ ทรีีย์์
การแยกและเก็็บรัักษาสายพัันธุ์์�จุุลิินทรีีย์์ที่่�มีีคุุณค่่าทางอุุตสาหกรรม
Principles of microbiology; structure and function of microorganisms; taxonomy; microbial growth; metabolism and genetics; role of microbes in food industries; relationship between
human and microbes both beneficial and harmful; isolation and preservation of industrial valuable
microbial strain.
FTH 231 เคมีีเชิิงฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับเทคโนโลยีีอาหาร
2(2-0-4)
		 (Physical Chemistry for Food Technology)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : CHM 124 เคมีีพื้้�นฐาน
ทฤษฎีีพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับสมบััติิของแก๊๊สและทฤษฎีีจลน์์ของแก๊๊ส กฎของเทอโมไดนามิิกส์์ ความ
จุุความร้้อน เอนทาลปีี เอนโทรปีี กระบวนการที่่�เกิิดขึ้้�นได้้เอง กฎวััฏภาคและสมดุุลระหว่่างวััฏภาค สมดุุลเคมีี
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จลนพลศาสตร์์เคมีี สารละลายและสมบััติิคอลลิิเกทีีฟ พัันธะและแรงอัันตรกิิริิยา สมบััติิด้้านวิิทยากระแส
ปรากฎการณ์์บนพื้้�นผิิว แรงตึึงผิิว และแรงตึึงระหว่่างผิิว
Basic theories associated with gas and kinetic-molecular theory of gas, law of thermodynamics, heat capacity, enthalpy, entropy, spontaneous reaction, phase rule and equilibrium,
chemical Equilibrium, chemical kinetics, solution and colligative property, bonds and interaction
forces, rheological properties, surface phenomena, surface tension, and interfacial tension.
FTH 391	วิิธีีวิิจััยและการวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
		 (Research Methodology and Experimental Design)
ระเบีียบวิิธีีวิิจััยตั้้�งแต่่แนวคิิดการทำำ�วิิจััย การตั้้�งปััญหางานวิิจััย การทบทวนวรรณกรรม
สมมุุติิฐานการวิิจััย การตั้้�งวััตถุุประสงค์์ การวางแผนการทดลอง การเก็็บข้้อมููล การวิิเคราะห์์และประมวล
ผลข้้อมููล รููปแบบการเขีียน และ การนำำ�เสนองานวิิจััย
Overview of the important concepts of research methodology; research problem; literature review; research hypothesis and objective; experimental design; data collection; statistical
and interpretative analysis; and final report and oral presentation.
GEN 134 เขีียนแบบวิิศวกรรม
1(0-2-1)
		 (Engineer Drawing)
มาตรฐานงานเขีียนแบบ การเขีียนภาพสามมิิติิ การเขีียนภาพฉาย การเขีียนภาพตััด และ การ
กำำ�หนดขนาด
Standard of drawing; three dimension sketching; orthogonal; section view; and  size
dimention.
MAT 133
		

แคลคููลััส 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
แบบจำำ�ลองคณิิตศาสตร์์ ฟังั ก์์ชั่่�นมาตรฐาน เรขาคณิิตวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับเส้้นตรงและภาพตััดกรวย
ระบบสมการเชิิงเส้้นและเมทริิกซ์์ เวกเตอร์์และการประยุุกต์์ ลิมิิ ติ ของฟัังก์์ชันั อนุุพันั ธ์์และความชัันของเส้้นโค้้ง
ค่่าสููงสุุด/ต่ำำ��สุุดและการประยุุกต์์ ลำำ�ดับั และอนุุกรม การอิินทิิเกรต วิิธีหี าอนุุพันั ธ์์ และอิินทิิกรััลโดยกระบวนการ
เชิิงตััวเลข
Mathematical models; standard functions; analytic geometry of lines and conics; system
of linear equations and matrices; vector and its applications; limits of functions; derivatives and
slopes of curve; maximum/minimum value and its applications; sequences and series; integrals;
numerical methods of differentiation and integration.
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MAT 141
		

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางสถิิติิ
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
ระเบีียบวิิธีีทางสถิิติิ การวััดแนวโน้้มเข้้าสู่่�ส่่วนกลาง การวััดการกระจายของข้้อมููล ความน่่าจะ
เป็็น การแจกแจงความน่่าจะเป็็น แบบต่่อเนื่่�องและไม่่ต่อ่ เนื่่�อง การประมาณค่่าพารามิิเตอร์์ และการทดสอบ
สมมุุติิฐาน
Statistical methods; measurement of central tendency, dispersions; probability; probability of discrete and continuous random variables; parameter estimation; hypothesis testing.
PHY 132	ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป: กลศาสตร์์ ความร้้อน และของไหล
3(2-3-6)
		 (General Physics: Mechanics, Heat and Fluid)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : MAT 133 แคลคููลััส 1
จลนศาสตร์์ของอนุุภาค จลนพลศาสตร์์ของอนุุภาค งาน พลัังงานและโมเมนตััม ระบบอนุุภาค
วััตถุุแข็็งเกร็็งและความยืืดหยุ่่�น การเคลื่่�อนที่่�แบบฮาร์์โมนิิก คลื่่�นกล กลศาสตร์์ของของไหล ความร้้อน ทฤษฏีี
จลน์์ของก๊๊าซ อุุณหพลศาสตร์์ โดยการสอนจะมุ่่�งสอนหลัักการทางฟิิสิกิ ส์์ไปสู่่�การประยุุกต์์ โดยการใช้้พีชี คณิิต
และแคลคููลััสเบื้้�องต้้นเป็็นพื้้�นฐาน
Kinematics and kinetics of particles; work, energy, and momentum; system of particles; rigid bodies and elasticity; simple harmonic motion; mechanical waves, fluid mechanics; heat;
kinetic theory of gases; thermodynamics; physics concepts are discussed and developed leading
to application; knowledge of algebra and elementary calculus is required.
		

		

2)	วิิชาชีีพ
		 ก. วิิชาชีีพ-บัังคัับ

59
53

หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต

FIB 342		ธุุรกิิจเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
		 (Agricultural and Food Industry Business)
ภาพรวมของธุุรกิิจเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหารโลก การจััดการธุุรกิิจเกษตรและอุุตสาหกรรม
อาหาร นวััตกรรมทางการเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร การส่่งเสริิม และสนัับสนุุนการเป็็นผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจเกษตรและอาหาร ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ของประเทศ หน้้าที่่�และกระบวนการต่่างๆของการทำำ�ธุุรกิิจ
เช่่น การตลาด การผลิิตและการดำำ�เนิินงาน การจััดการ ควบคุุมสิินค้้าคงเหลืือ การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่
อุุปทาน การพยากรณ์์ การวางแผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ในด้้านต่่างๆ ตลอดจนองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญของ
การทำำ�แผนธุุรกิิจ

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะเทคโนโลยีีอาหาร Faculty of Food Technology

The overall framework of global food industry and agri-business, the management of of
food industry and agriculture, the innovation of agriculture, business functions such as marketing,
production and operation, management, control of inventory, logistic and supply chain management
and forecasting. The course also includes the important element of business plans.
FTH 211
		

เคมีีอาหาร 1
3(2-3-6)
(Food Chemistry I)
องค์์ประกอบทางเคมีีของอาหาร ได้้แก่่ น้ำำ��  คาร์์โบไฮเดรต ไขมััน โปรตีีน วิิตามิินและเกลืือแร่่
คุุณสมบััติิทางเคมีีและสมบััติิเชิิงหน้้าที่่�ขององค์์ประกอบเหล่่านี้้� รงควััตถุุและเอนไซม์์ในอาหาร
Chemical composition of food: water, carbohydrates, lipids, proteins, vitamins and
minerals; chemical and functional properties of these components; pigments and enzymes in foods.
FTH 281
		

กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 1
3(2-3-6)
(Industrial Food Processing I)
เกษตรกรรมกัับอุุตสาหกรรมอาหาร วััตถุุดิิบอาหารและคุุณสมบััติิ การเปลี่่�ยนแปลงและการ
จััดการวััตถุุดิบิ หลัังการเก็็บเกี่่�ยวการเสื่่�อมเสีียของอาหาร หลัักการถนอมและแปรรููปอาหาร ผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ประเภทต่่างๆ การผลิิตอาหารในระดัับอุุตสาหกรรม เทคโนโลยีีการผลิิตส่่วนผสมสำำ�คััญในการแปรรููปอาหาร
ได้้แก่่ แป้้ง ผลผลิิตจากการย่่อยแป้้ง แป้้งดััดแปร น้ำำ��ตาล น้ำำ��มัันและไขมััน และโปรตีีน
Agriculture and food industry relation; food raw materials and their properties; post-harvest
changes and handling of raw materials; principles of food preservation and processing; food
products classification; industrial food production; production of major ingredients used in food
processing such as flour and starch, starch hydrolysate, modified starch, sugar, fat and oil, and
protein.
FTH 313 เคมีีอาหาร 2
3(2-3-6)
		 (Food Chemistry II)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 211 เคมีีอาหาร 1
ปฏิิกิิริิยาทางเคมีีและชีีวเคมีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพของอาหาร ระหว่่างการ
แปรรููปและการเก็็บรัักษา รวมถึึงการป้้องกััน สารเคมีีปนเปื้้�อนในอาหาร ลัักษณะทางเคมีีของอาหารเฉพาะ
กลุ่่�ม เช่่น นม เนื้้�อสััตว์์ ผักั และผลไม้้ ธัญ
ั ชาติิและแป้้ง และชาและกาแฟ วััตถุุเจืือปนอาหาร ได้้แก่่ วัตั ถุุกันั เสีีย
สารกัันหืืน สารปรัับความเป็็นกรด อิิมััลซิิไฟเออร์์ สารให้้ความคงตััว สีีผสมอาหาร สารเสริิมกลิ่่�นรส สารให้้
ความหวาน และสารเสริิมสุุขภาพ รวมทั้้�งสารพิิษที่่�ตกค้้างในอาหาร ทั้้�งที่่�เกิิดจากความตั้้�งใจและไม่่ตั้้�งใจเติิม
ลงในผลิิตภััณฑ์์อาหาร
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Chemical and biochemical reactions affecting food qualities during processing and
storage, including preventions; chemical contaminants; chemical characteristics of specific food
groups such as dairy, meat, fruit and vegetable, cereal and starch products, and tea and coffee;
food additives such as preservatives, antioxidants, acidity regulators, emulsifiers, stabilizers, food
colors, flavor enhancers, sweeteners, toxic substances with intentional or unintentional adding in
food products.
FTH 314
		

การวิิเคราะห์์อาหาร
3(2-3-6)
(Food Analysis)
หลัักการวิิเคราะห์์อาหาร การสุ่่�ม การเตรีียมตััวอย่่าง การเลืือกวิิธีี การประเมิินผลข้้อมููล วิิธีีการ
วิิเคราะห์์อาหารแบบดั้้�งเดิิมและแบบใช้้เครื่่�องมืือ วิิธีีการวิิเคราะห์์ การแยกและการศึึกษาคุุณลัักษณะของ
องค์์ประกอบอาหาร การวิิเคราะห์์อาหารเฉพาะกลุ่่�ม และการวััดคุุณสมบััติิของอาหารด้้วยเครื่่�องมืือ
Principles of food analysis; sampling; sample preparations; selection of method; data
evaluation; method of food analysis using classical and instrumental methods; methods for analysis, separation and characterization of food compositions; analysis of specific food; instrumental
measurement of food properties.
FTH 321	จุุลชีีววิิทยาทางอาหาร
3(2-3-6)
		 (Food Microbiology)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 222 จุุลชีีววิิทยาทั่่�วไป
บทบาทของจุุลิินทรีีย์์ชนิิดต่่างๆ ในอาหาร ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเติิบโตของจุุลิินทรีีย์์ในอาหาร
จุุลิินทรีีย์์ที่่�ปนเปื้้�อนและทำำ�ให้้อาหารเสื่่�อมเสีีย จุุลิินทรีีย์์ก่่อโรคและโรคระบาดเนื่่�องจากอาหาร การทำำ�ลาย
จุุลินิ ทรีีย์ใ์ นอาหาร จุุลินิ ทรีีย์ที่่�์ เกี่่�ยวกัับการสุุขาภิิบาลโรงงานอาหาร วิิธีเี ก็็บตััวอย่่างจุุลินิ ทรีีย์จ์ ากพื้้�นผิิวอุุปกรณ์์
เครื่่�องมืือ และมืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับการผลิิตอาหาร จุุลิินทรีีย์์ดััชนีี มาตรฐานทางจุุลชีีววิิทยา การตรวจวิิเคราะห์์
จุุลิินทรีีย์์ในอาหารโดยใช้้วิิธีีมาตรฐาน วิิธีีที่่�รวดเร็็ว และชุุดทดสอบ
Roles of microorganisms in foods; factors affecting microbial growth in food; microbial
contamination and spoilage in food; pathogens in food and food-borne diseases; microbial
destruction in food; microorganisms in food plant sanitation; microbial sampling method for surface
of working area, equibment, and hands of manufacturer; indicator microorganisms; food microbial
standards; analysis of microorganisms in food using standard method, rapid method, and test kits.
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FTH 333	วิิศวกรรมอาหาร 1
2(2-0-4)
		 (Food Engineering I)
หน่่วยและการแปลงหน่่วย สมดุุลมวลและพลัังงาน กลศาสตร์์ของไหล การถ่่ายโอนความร้้อน
อุุปกรณ์์แลกเปลี่่�ยนความร้้อน อุุปกรณ์์ทำำ�ความเย็็น การถ่่ายโอนมวล
Units and unit conversion; mass and energy balance; fluid mechanics; heat transfer;
heat exchanger; refrigerator; mass transfer.
FTH 334	วิิศวกรรมอาหาร 2
2(2-0-4)
		 (Food Engineering II)
ปฏิิบััติิการเฉพาะหน่่วยที่่�สำำ�คััญในอุุตสาหกรรมอาหาร ได้้แก่่ การอบแห้้ง การกรอง การตก
ตะกอน การตกผลึึก การเหวี่่�ยงแยก การระเหย การกลั่่�น และการสกััดด้้วยตััวทำำ�ละลาย เทคโนโลยีีควบคุุม
การผลิิตแบบอััตโนมััติิ เทคโนโลยีีสะอาดสำำ�หรัับการแปรรููปอาหาร
Signifance unit operations in food industry including drying, filtration, sedimentation,
centrifugation, crystallization, evaporation, distillation, solvent extraction; automatic process control;
clean technologies for food processing.
FTH 336

ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมกระบวน การแปรรููปอาหาร
1(0-3-2)
(Food Process Engineering Laboratory)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน :FTH 333 วิิศวกรรมอาหาร 1
		วิิชาบัังคัับร่่วม : FTH 334 วิิศวกรรมอาหาร 2
การทดลองเกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์หลัักวิิศวกรรมที่่�สำำ�คััญเข้้ากัับกระบวนการแปรรููปอาหาร ได้้แก่่
การฆ่่าเชื้้�อด้้วยความร้้อน การระเหย การทำำ�แห้้ง การแช่่เย็็น การแช่่เยืือกแข็็ง การลดขนาด การร่่อน การตก
ตะกอน การกรอง การกลั่่�น และการสกััด
Laboratory works dealing with the application of significance engineering principles to
food processing including thermal processing, evaporation, drying, chilling, freezing, comminution,
sifting, sedimentation, filtration, distillation, and extraction.
FTH 342
		

เทคโนโลยีีชีีวภาพอาหาร
3(3-2-6)
(Food Biotechnology)
กิิจกรรมและบทบาทที่่�สำำ�คััญของจุุลิินทรีีย์์หััวเชื้้�อและเอนไซม์์ในกระบวนการหมััก การพััฒนา
คุุณภาพอาหารด้้วยพัันธุุวิิศวกรรม  การตรวจสอบการปนเปื้้�อนในอาหารด้้วยเทคนิิคพัันธุุศาสตร์์  การศึึกษา
สารออกฤทธิ์์�ทางชีีวภาพที่่�สำำ�คััญในอุุตสาหกรรมอาหาร ได้้แก่่ สารประกอบเชิิงหน้้าที่่� สารไบโอแอคทีีฟ พรีี-
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โพรและซิินไบโอติิกส์์ที่่�สำำ�คััญต่่อการผลิิตอาหารในอนาคตในกลุ่่�มอาหารป้้องกัันและรัักษาโรค อาหารเพื่่�อผู้้�
สููงอายุุ และอาหารเพื่่�อสุุขภาพเฉพาะด้้าน รวมถึึงศึึกษาการใช้้ประโยชน์์จากแบคเทอริิโอซิิน สารต้้านจุุลชีีพ
และไบโอโพลิิเมอร์์จากธรรมชาติิในกระบวนการแปรรููปและบรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�ช่่วยเพิ่่�มอายุุการเก็็บรัักษา
พร้้อมกัับป้้องกัันการเสื่่�อมเสีียทางกายภาพ เคมีีและจุุลิินทรีีย์์ของอาหารที่่�ย่่อยสลายได้้เองในธรรมชาติิ
Important activities and roles of microbial starter cultures and enzymes in fermentation;
development of food quality by using genetic engineering, determination of food contaminates using
genetic techniques; study of bioactive ingredients, pre-pro-synbiotics which benefit to production
of future foods for specific purposes such as medical food, food for elderly; a study involving the
application of bacteriocins, antimicrobial compound and biopolymers from natural sources in food
processing and packaging in order to extend shelf-life by protection of physical, chemical and
spoilage deterioration of foods that break down naturally.
FTH 352
		

การประกัันคุุณภาพอาหาร
3(2-3-6)
(Food Quality Assurance)
คุุณภาพของอาหาร ปััจจััยคุุณภาพของอาหาร การตรวจวััดคุุณภาพอาหารด้้วยวิิธีที างประสาท
สััมผััสและด้้วยเครื่่�องมืือ หลัักการควบคุุมและประกัันคุุณภาพอาหาร เครื่่�องมืือสำำ�หรัับควบคุุมคุุณภาพอาหาร
สถิิติเิ พื่่�อการควบคุุมคุุณภาพสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหาร ข้้อกำำ�หนดและการจััดทำำ�ระบบระบบการจััดการด้้าน
คุุณภาพของอาหาร
Quality of food; factors affecting food quality; evaluation of food quality by subjective
and objective measurements; principle of food quality control and quality assurance; tools for food
quality control; statistical quality control for food industry; requirements and establishment of food
quality management system.
FTH 353
		

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
1(1-0-2)
(Food Standards and Regulations)
หน่่วยงานด้้านมาตรฐานและกฎหมายอาหาร พระราชบััญญััติอิ าหารและมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรมของไทย มาตรฐานการปฏิิบัติั ทิ างการเกษตรที่่�ดีี มาตรฐานการส่่งออกและนำำ�เข้้าอาหารของไทย
และสากล ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับฉลาก วััตถุุเจืือปน สารก่่อภููมิิแพ้้ อาหารเสริิมสุุขภาพ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
อาหารฉายรัังสีี อาหารดััดแปลงพัันธุุกรรม อาหารเกษตรอิินทรีีย์์ บรรจุุภััณฑ์์ การรัับผิิดชอบต่่อความเสีีย
หายจากอาหารที่่�ไม่่ปลอดภััย และการปกป้้องอาหาร
Food standard and regulation agencies; Thai food code and industrial standards;
Good Agriculture Practices (GAP); Thailand and international standards for food exports and im-
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ports; regulations relating to labeling, additives, allergens, functional foods, dietary supplements,
irradiated foods, genetically modified foods, organic foods, packages, food product liability, and
food defense.
FTH 356

ความปลอดภััยของอาหาร และการสุุขาภิิบาล
3(3-0-6)
(Food Safety and Sanitation)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 321 จุุลชีีววิิทยาทางอาหาร
อัันตรายของอาหารที่่�ไม่่ปลอดภััยและมาตรการควบคุุม หน่่วยงานด้้านความปลอดภััยของ
อาหาร การรัับรองมาตรฐาน การออกแบบเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์และสถานที่่�ผลิิตที่่�สอดคล้้องกัับหลัักสุุขาภิิบาล
ข้้อกำำ�หนดและการจััดทำำ�ระบบการจััดการด้้านความปลอดภััยของอาหาร ได้้แก่่ หลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่�ดีีใน
การผลิิตอาหาร การวิิเคราะห์์อันั ตรายและจุุดวิิกฤตที่่�ต้้องควบคุุม ไอเอสโอ 22000 มาตรฐานบีีอาร์์ซีี ไอเอสโอ
17025 มาตรฐานอาหารฮาลาล และการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
Food safety hazards and control measures; food safety authorities; food safety standard certification; hygienic equipment and plant design; requirements and establishment of food
safety management systems including Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP), ISO 22000, BRC global standard for food safety, ISO 17025, halal
food standard, and risk analysis.
FTH 361
		

โภชนาการอาหาร
2(2-0-4)
(Food Nutrition)
คุุณสมบััติิโภชนาการของอาหาร การย่่อยอาหาร การดููดซึึมและเมแทบอลิิซึึมของสารอาหาร
ความต้้องการพลัังงาน ปริิมาณสารอาหารอ้้างอิิงที่่�ควรได้้รัับต่่อวัันและแนวทางการบริิโภคเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีี
โภชนาการแต่่ละช่่วงอายุุ การประเมิินภาวะโภชนาการ การขาดสารอาหารและโรคที่่�เกิิดจากโภชนาการผิิด
ปกติิ นิิสััยและพฤติิกรรมการบริิโภค ฉลากโภชนาการ อาหารเพื่่�อสุุขภาพและผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
Nutritional properties of foods; digestion of food, absorption and metabolisms of nutrients; energy requirement, dietary reference intake and food based dietary guideline, nutrition
across the life cycle, nutritional assessment; malnutritions and nutritional diseases; food habits and
behaviors; nutritional labeling; functional foods and nutraceuticals.
FTH 381
		

กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 2
(Industrial Food Processing II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 281 กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 1

3(2-3-6)
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หลัักการถนอมอาหารและแปรรููปอาหารในระดัับอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ การถนอมอาหารด้้วยความ
ร้้อน เอ็็กซ์์ทรููชั่่�น การทำำ�แห้้ง การทอด การให้้ความร้้อนอาหารโดยตรง การแช่่เย็็น การแช่่เยืือกแข็็ง การแยก
การทำำ�ให้้เข้้มข้้น การลดขนาด การฉายรัังสีี การแปรรููปที่่�ใช้้ความร้้อนน้้อยที่่�สุุด การแปรรููปที่่�ไม่่ใช้้ความร้้อน
เทคโนโลยีีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีีที่่�มีีความก้้าวหน้้าอื่่�นๆ
Principles of Industrial food preservation and processing including thermal processing,
extrusion, dehydration, frying, direct heating, chilling, freezing, separation, concentration, comminution, irradiation, minimal processing, non-thermal processing, hurdle technology, and other
advanced technologies.
FTH 382 กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 3
3(2-3-6)
		 (Industrial Food Processing III)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 2
เทคโนโลยีีการแปรรููปอาหารในระดัับอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ นม เนื้้�อและสััตว์์ปีีก สััตว์์น้ำำ�� ผัักและ
ผลไม้้ ลููกกวาดและช็็อกโกแลต ธััญชาติิและแป้้ง และกาแฟ การใช้้วััตถุุเจืือปนอาหารและสารเสริิมสุุขภาพ
ในกระบวนการแปรรููปอาหาร ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมกัับกระบวนการแปรรููปอาหาร การจััดการน้ำำ��และของเสีีย
Industrial food processes technologies including dairy, meat and poultry, fishery, fruit
and vegetable, confectionery and chocolate, cereal and starch, and coffee; utilization of food additives and functional ingredients in food processing; environmental aspects of food processing;
water and waste management.
FTH 383
		

เทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์จากข้้าว
3(2-3-6)
(Rice Product Technology)
ประวััติิที่่�มาและลัักษณะที่่�สำำ�คััญของพัันธุ์์�ข้้าวไทย การจััดการหลัังการเก็็บเกี่่�ยวข้้าว การตรวจ
วิิเคราะห์์คุุณภาพข้้าว มาตรฐานข้้าว และ การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อพััฒนาและใช้้ประโยชน์์จากข้้าวในรููปแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารและไม่่ใช่่อาหารต่่างๆได้้แก่่ แป้้งข้้าวในอุุตสาหกรรมเบเกอรีี ข้้าวเสริิมวิิตามิิน ข้้าวนึ่่�ง ข้้าว
หุุงสุุกเร็็ว ข้้าวบรรจุุกระป๋๋อง ข้้าวแช่่เยืือกแข็็ง อาหารเช้้าธััญพืืช อาหารทารก ผลิิตภััณฑ์์อาหารหมัักจากข้้าว
อาหารว่่าง น้ำำ��ส้้มสายชูู ผลิิตภััณฑ์์จากแกลบ และ ผลิิตภััณฑ์์จากรำ��ข้้าว เช่่น น้ำำ��มัันรำ��ข้้าว อาหารเสริิมจาก
รำ��และจมููกข้้าว
Historical perspective and the important characteristics of Thai rice varieties, post
harvest technology of rice, the determining rice quality, standard of rice, and utilization of rice for
making food and non food products: rice flours in baking, rice enrichment, parboiled rice, rice
quality and grades, quick-cooking rice, canning, freezing and freeze-drying rice breakfast cereals
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and baby foods, fermented rice products, rice snack foods, rice vinegar, rice hulls, rice oil, rice
bran and rice germ.
FTH 384
		

เทคโนโลยีีการบรรจุุอาหาร
1(1-0-2)
(Food Packaging Technology)
ความสำำ�คััญของบรรจุุภััณฑ์์ต่่อคุุณภาพอาหาร ประเภทของการบรรจุุ วััสดุุที่่�ใช้้ในการบรรจุุ
อาหาร เช่่น แก้้ว กระดาษ โลหะ พลาสติิก และไม้้ การออกแบบภาชนะบรรจุุ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมการ
บรรจุุอาหาร เช่่น การบรรจุุแบบปลอดเชื้้�อ ฟีีล์์มที่่�บริิโภคได้้ การบรรจุุสุุญญากาศ การบรรจุุในบรรยากาศ
ดััดแปลง การบรรจุุแบบแอคทีีฟ การบรรจุุในบรรจุุภััณฑ์์ย่่อยสลายได้้ และการบรรจุุแบบอิินเทลลิิเจนท์์
Important of packaging on food quality, type of packaging, food packaging materials
such as glass, paper, metal, plastic, and wood, food packaging design, technology and innovation
of food packaging such as aseptic packaging, edible film, vacuum packaging, modified atmosphere
packaging, active packaging, biodegradable packaging, and intelligent packaging.
FTH 451 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
2(1-2-4)
		 (Food Product Development)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 382 กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 3
ขั้้�นตอนในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร ได้้แก่่ การวิิเคราะห์์ความคิิด และการเลืือกแนวความ
คิิด การออกแบบและการประเมิินคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ การวิิเคราะห์์ตลาดและความสำำ�เร็็จในการตลาด
   Various steps in developing new product including selection of product, planning,
decision making, design and evaluation of product quality, market acceptability and others.
FTH 491
		

ปฏิิบััติิการภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Study)
การศึึกษาดููงานที่่�โรงงานซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีอาหาร เพื่่�อเรีียนรู้้�ถึึงกระบวนต่่างๆ ที่่�ใช้้ใน
โรงงานอุุตสาหกรรม และมีีการส่่งรายงานทุุกครั้้�งหลัังจากเสร็็จสิ้้�นการศึึกษานอกสถานที่่�
Factory visit related to food technology in order to know the various processes used
in the food industries; student must submit report after each visit.
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FTH 492	สััมมนา
1(0-2-1)
		 (Seminar)
		
เงื่่�อนไขของวิิชา : สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 และอยู่่�ในดุุลยพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�สอน
การนำำ�เสนอความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ด้้านเทคโนโลยีีอาหาร อภิิปรายในหััวข้้อที่่�สนใจจาก
รายงานการวิิจัยั ในวารสารวิิทยาศาสตร์์ การอภิิปรายร่่วมกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นหััวข้้อต่่างๆในด้้านความก้้าวหน้้า
ทางด้้านอุุตสาหกรรมอาหาร
Presentations of subjects related to the food technology; discuss the research topics
as searched from the scientific journal; discuss with experts in the area of the advancement in food
industries.
FTH 493 โครงการพิิเศษ 1
1(0-3-2)
		 (Special Project I)
		
เงื่่�อนไขของวิิชา : อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�สอน
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดปััญหาและวััตถุุประสงค์์ การค้้นคว้้าเอกสาร การเขีียนโครง
ร่่างงานวิิจััย การวางแผนการวิิจััย และเทคนิิคการดำำ�เนิินการทดลอง ฝึึกปฏิิบััติิการวิิจััยในสาขาเทคโนโลยีี
ชีีวภาพเป็็นงานเฉพาะตััวของนัักศึึกษา โดยมีีอาจารย์์เป็็นที่่�ปรึึกษาและควบคุุมงานวิิจััยนั้้�น นัักศึึกษาจะต้้อง
ส่่งโครงร่่างงานวิิจััยเมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research methodology: defining topic and objective, literature reviewing, writing a
proposal, research planning, and designing appropriate experiment; students carrying out self
guided research in biotechnology under guidance of an appointed advisor; proposal must be
submitted by the end of semester.
FTH 494 โครงการพิิเศษ 2
2(0-6-3)
		 (Special Project II)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 493 โครงการพิิเศษ 1
เงื่่�อนไขของวิิชา : อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�สอน
นัักศึึกษาลงมืือทำำ�การทดลองตามโครงร่่างงานวิิจััยที่่�ผ่่านการอนุุมััติิ ภายใต้้การควบคุุมดููแล
จากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษางานวิิจััยนั้้�น และส่่งรููปเล่่มฉบัับสมบููรณ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Students carry out the research according to their approved proposal under the
supervision of an appointed advisor; the project report must be written in the style of a formal thesis
and submitted by the end of the semester.
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FTH 495 การฝึึกงานทางเทคโนโลยีีอาหาร
1(0-35-18)
		 (Food Technology Training)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 321 จุุลชีีววิิทยาทางอาหาร, FTH 313 เคมีีอาหาร 2
		
และ FTH 382 กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 3
นัักศึึกษาต้้องฝึึกงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีอาหาร ไม่่น้อ้ ยกว่่า 300 ชั่่�วโมง
เพื่่�อให้้เกิิดความชำำ�นาญและความมั่่�นใจในตนเองก่่อนที่่�จะประกอบอาชีีพจริิงเมื่่�อจบการศึึกษา
Students must spend at least 300 hours in factories or agencies related to food
technology in order to practice professional skills and develop self confidence before their actual
profession.
FTH 497 สหกิิจศึึกษาสำำ�หรัับเทคโนโลยีีอาหาร
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Food Technology)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : FTH 321 จุุลชีีววิิทยาทางอาหาร, FTH 313 เคมีีอาหาร 2
		
และ FTH 382 กระบวนการแปรรููปอาหารระดัับอุุตสาหกรรม 3
		
เงื่่�อนไขของวิิชา : ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการโครงงานสหกิิจศึึกษา
นัักศึึกษาจะฝึึกงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีอาหารในโรงงานอุุตสาหกรรม
หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่น้้อยกว่่า 16 สััปดาห์์ เพื่่�อให้้เกิิดความชำำ�นาญและความมั่่�นใจในตนเองก่่อนจะ
ประกอบอาชีีพจริิงเมื่่�อจบการศึึกษา นัักศึึกษาจะได้้รัับปััญหาหรืือหััวข้้อวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีอาหาร
เพื่่�อฝึึกทำำ�วิิจัยั โดยมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและ/หรืือนัักเทคโนโลยีีอาหารในหน่่วยงานดัังกล่่าวเป็็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา
นัักศึึกษาจะต้้องค้้นคว้้าข้้อมููล วางแผนการทดลอง ส่่งโครงร่่างงานวิิจััย และส่่งรููปเล่่มและนำำ�เสนอผลงาน
ต่่อกรรมการโครงการสหกิิจศึึกษาเมื่่�อสิ้้�นสุุดการวิิจััย
Students must spend at least 16 weeks in factories or agencies related to food
technology in order to practice professional skills and develop self confidence before their actual
profession; a specific problem or research about food technology must be assigned to the student
under supervision of a project advisor and/or food technologist in a cooperative organization; project planning and proposal must be conducted; a final report must be submitted and presented to
a cooperative project committee.

