
หมูวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(FDST) 

 หมูวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะ

เน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี  

 

1. ทั่วไป       ( FDST-1--) 

2. การแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ   ( FDST-2--) 

3. วิศวกรรมอาหาร      ( FDST-3--) 

4. โภชนศาสตรและเคมีอาหาร     (FDST-4--) 

5. จุลชีววิทยาอาหาร      (FDST-5--) 

6. สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร    (FDST-6--) 

7. การบริหารจัดการ      (FDST-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา   (FDST-8--) 

9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศึกษาพิเศษ   ( FDST-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



หมูวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(FDST) 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

FDST2101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

เบื้องตน 

3(3-0-6) 

FDST2102  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 3(3-0-6) 

FDST2103  หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร 

3(2-3-4) 

FDST2201  หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

3(2-3-4) 

FDST2401  โภชนศาสตร 3(3-0-6) 

FDST3201  การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-4) 

FDST3202  การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-4) 

FDST3203  การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 2(1-2-3) 

FDST3204  เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม 3(2-3-4) 

FDST3205  เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 3(2-3-4) 

FDST3206  เทคโนโลยีเน้ือ สัตวปก และผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

FDST3207  เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-4) 

FDST3208  เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมปราศจากแอลกอฮอล 3(2-3-4) 

FDST3209  เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-4) 

FDST3210  เทคโนโลยีขนมหวาน 3(2-3-4) 

FDST3211  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารพื้นบาน

ไทย 

3(2-3-4) 

FDST3212  ผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-4) 

FDST3213  ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม 3(2-3-4) 

FDST3214  ผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-4) 

FDST3215  ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว 3(2-3-4) 

FDST3216  ผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 

FDST3301  วิศวกรรมอาหาร 4(3-3-6) 

FDST3401  เคมีอาหาร 3(2-3-4) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

FDST3402  หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2-3-4) 

FDST3501  จุลชีววิทยาทางอาหาร 4(3-3-6) 

FDST3502  จุลินทรียกอโรคในอาหาร 3(2-3-4) 

FDST3503  การประยุกตใชจุลินทรียในกระบวนการแปร

รูปอาหาร 

3(2-3-4) 

FDST3504  เทคโนโลยีอาหารหมัก 3(2-3-4) 

FDST3505  ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 3(2-3-4) 

FDST3506  จุลินทรียในอาหารหมักพื้นบานไทย 3(2-3-4) 

FDST3601  สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-3-2) 

FDST3602  การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-4) 

FDST3603  เทคโนโลยีสะอาด 3(2-3-4) 

FDST3604  สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากพืช 3(2-3-4) 

FDST3605  สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว 3(2-3-4) 

FDST3606  การจัดการสุขาภิบาลในงานบริการอาหาร 3(2-3-4) 

FDST3607  ระบบความปลอดภัยอาหาร 3(2-3-4) 

FDST3901 FDST3103 หลักสถิติและการวางแผนการทดลองทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

4(3-3-6) 

FDST4101  บรรจุภัณฑอาหาร 3(2-3-4) 

FDST4102  การออกแบบบรรจุภัณฑทางการเกษตร 3(2-3-4) 

FDST4201  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(3-0-6) 

FDST4202  เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 3(2-3-4) 

FDST4203  เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

FDST4204  เทคโนโลยีนํ้าตาล 2(2-0-4) 

FDST4205  การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร 3(2-3-4) 

FDST4206  ผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช 3(2-3-4) 

FDST4401  สารเจือปนในอาหาร 3(2-3-4) 

FDST4501  สรีรวิทยาของจุลินทรียเพื่ออุตสาหกรรม

อาหาร 

3(2-3-4) 

    



 

 

 

 

 

 

 

    

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

FDST4502  เคร่ืองมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยาเพื่อ

การศึกษาคนควาทางอาหาร 

3(2-3-4) 

FDST4503  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

FDST4504  ผลิตภัณฑอาหารหมัก 3(2-3-4) 

FDST4601  พิษวิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) 

FDST4602  การออกแบบเชิงสุขลักษณะในโรงงานผลิต

อาหาร 

2(2-0-4) 

FDST4603  การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานผลิตอาหาร 3(2-3-4) 

FDST4701  การจัดการโรงงานผลิตอาหาร 3(3-0-6) 

FDST4702  การจัดการหวงโซอุปทานอาหาร 2(2-0-4) 

FDST4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2(90) 

FDST4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

5(350) 

FDST4805  สหกิจศึกษา 8(600) 

FDST4901 

 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 1(0-2-1) 

FDST4903 FDST4902 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

3(0-6-3) 

FDST4904  หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

1(1-0-3) 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST2101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน                 3(3-0-6)  

  Introduction to Food Science and Technology 

แหลงอาหารมนุษย ลักษณะทางอุตสาหกรรมอาหาร องคประกอบของอาหาร  

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมหลักเบื้องตนของการ

แปรรูปอาหารชนิดตางๆ การบรรจุภัณฑอาหาร และความปลอดภัยในอาหาร  

 

FDST2102 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                   3(3-0-6)  

  Food Standards and Regulations 

กฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับอาหาร โรงงานผลิตอาหาร และ  

สิง่แวดลอม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ขอกําหนดทางการคาระหวางประเทศและ 

องคกรที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร  

 

FDST2103 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร                 3(2-3-4)  

  Principles of Agricultural Products Preservation 

ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรใหเปนผลิตภัณฑอาหาร 

ปจจัยตางๆ  ที่ทําใหผลิตผลเกิดความเสียหาย  การควบคุมและปองกัน  หลักการถนอมอาหาร 

เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหารประเภทตางๆ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ 

ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                 3(2-3-4)  

  Principle of Agricultural Products Preservation 

ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรใหเปนผลิตภัณฑอาหาร 

ปจจัยตางๆ ที่ใหผลิตผลการเกิดเสียหาย การควบคุมและปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิค

และวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทตางๆ วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ  

    

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST2401 โภชนศาสตร                     3(3-0-6)  

  Nutrition 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : CHEM2503 ชีวเคม ี

อาหารและคุณคาทางโภชนาการ   กระบวนการเมแทบอลิซึม   ความตองการและ 

ปญหาการขาดสารอาหาร สถานการณดานโภชนาการภายในและตางประเทศ   ผลการแปรรูป

และการเก็บรักษาตอสารอาหาร   และผลของสารอาหารตอสุขภาพของผูบริโภค อาหารเพื่อ

สุขภาพ อาหารเพื่อการรักษาโรค อาหารชีวจิต   อาหารดัดแปรพันธุกรรม   โภชนาการสําหรับ

คนเฉพาะกลุมและอาหารกลุมใหมๆ ที่มีผลเชิงสุขภาพ  

 

FDST3201 การแปรรูปอาหาร 1                    3(2-3-4)  

  Food Processing 1 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ 

คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิต ใน

อุตสาหกรรมอาหาร หลักการของการแปรรูปอาหาร และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ  เทคนิคการ

แปรรูปโดยกรรมวิธกีารใชความรอน  ความเย็น การทําแหง รังสี สารเคมี  และการใชจุลินทรีย 

การบรรจุภัณฑอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST3202 การแปรรูปอาหาร 2                    3(2-3-4)  

  Food Processing 2 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : FDST3201 การแปรรูปอาหาร 1 

กรรมวิธกีารแปรรูปอาหาร  โดยวิธกีารสเตอริไลสเซชัน  เอกทรูชัน การสกัด กรรมวิธี

เฮอรเดิล กระบวนการแปรรูปขั้นสูง เชน เทคนิคโอมิกซ การใชความดันสูง ไมโครเวฟ และ

หลักการเทคโนโลยีสะอาด และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3203 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส                 2(1-3-2)  

  Sensory Evaluation of  Food 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : FDST3103 หลักสถิติและการวางแผนการทดลองทาง 

                อุตสาหกรรมเกษตร   

ความสําคัญและประโยชนของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใน

อุตสาหกรรมอาหารพื้นฐานของการรับรส  กลิ่น  การมองเห็น การได ยิน และการสัมผัส ปจจัย

ที่มีผลตอการทดสอบทางประสาทสัมผัส การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

แบบตางๆ และการใชวิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล และปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

FDST3204 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม                    3(2-3-4)  

  Dairy Products Technology 

โครงสรางเตานม สรีรวิทยาของการสรางน้ํานม    การปลดปลอยนํ้านม องคประกอบ

สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของนํ้านมและผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของ

นํ้านม การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา กรรมวิธีที่ใชในการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ  

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคนิคการควบคุม การตรวจสอบคุณภาพของน้ํานม มาตรฐานของ

นํ้านมและผลิตภัณฑ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST3205 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง                   3(2-3-4)  

  Fishery Products Technology 

ประเภทของสัตวนํ้าที่ใชในการบริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมีกายภาพ และ

ชีวภาพของสัตวนํ้า สาเหตุการเสื่อมเสีย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวนํ้าและผลิต

ภัณฑ  หลักการแปรรูป การบรรจุ  การเก็บรักษา การขนสง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาข างตน  

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3206 เทคโนโลยีเน้ือ สัตวปก และผลิตภัณฑ                 3(2-3-4)  

  Meat and Poultry Products Technology 

โครงสรางของกลามเนื้อ สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ องคประกอบของเน้ือ

สตัว  เน้ือสัตวปก และไข  การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหลังการฆา และการชําแหละ อิทธิพล 

ตางๆ ที่มีตอเน้ือเยือ่ของสตัว การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลลกลามเน้ือ การตรวจคุณภาพเน้ือ

สตัว การเสื่อมเสียของเน้ือสัตวกรรมวิธีแปรรูปเน้ือสัตว แบบตางๆ ผลิตภัณฑเน้ือ การเก็บ

รักษา และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑชนิดตางๆ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคนิคการ

ควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST3207 เทคโนโลยีผักและผลไม                    3(2-3-4)  

  Vegetables and Fruits Technology 

ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของผัก

และผลไม   หลักการและวิธีการแปรรูป การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ระหวางการแปรรูป 

การบรรจุ และการเก็บรักษา การใชประโยชนจากผลพลอยไดในอุตสาหกรรมผักและผลไม 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาข างตน  
  

FDST3208 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มปราศจากแอลกอฮอล                    3(2-3-4)  

  Nonalcoholic Beverage Technology 

ชนิด และประเภทของเคร่ืองด่ืม  สวนประกอบของเคร่ืองด่ืม  กรรมวิธีการผลิต การ

ตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษา เคร่ืองด่ืมไมมแีอลกอฮอลชนิดอัดแกสและไม

อัดแกส รวมทั้งเคร่ืองด่ืมจากชา กาแฟ โกโก และอ่ืนๆ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และเทคนิคการ

ควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST3209 เทคโนโลยีขนมอบ                   3(2-3-4)  

  Bakery Technology 

ชนิดและประเภทขนมอบ กรรมวิธีผลิต  การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุ

การเสื่อมเสีย   การบรรจุ  การเก็บรักษา  การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอร่ี การใชและการ

บํารุงรักษาเคร่ืองมือการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3210 เทคโนโลยีขนมหวาน                    3(2-3-4)  

  Confectionery Technology 

หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑขนมหวาน   วัตถุดิบและสมบัติของ

วัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑระหวาง

การผลิตและการเก็บรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 

FDST3211 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารพื้นบานไทย                 3(2-3-4)  

  Science and Technology of Thai Traditional Food 

ชนิดและประเภทอาหารพืน้บานไทย กรรมวิธีการผลิต ปจจัยที่มีผลตอ การ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคนิคการ

ควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST3212 ผลิตภัณฑขนมอบ                    3(2-3-4)  

  Bakery Products 

สถานการณดานการตลาดและธุรกิจของผลิตภัณฑเบเกอร่ี การเลอืกชนิดแปงในการ

ทําผลิตภัณฑ การใชอุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิตเบเกอร่ี กรรมวีธีการผลิตผลิตภัณฑเบ

เกอร่ี การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและการตัดสินผลิตภัณฑเบเกอร่ี และการบริหารจัดการ

ธุรกิจ ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

FDST3213 ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม                   3(2-3-4)  

  Beverage Product 

สถานการณดานการตลาดและธุรกิจของผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม ประเภทของเคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองด่ืมชนิดแอลกอฮอล การเลือกวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองด่ืม  การใชสารเจือปนในการ

ผลิตเคร่ืองด่ืม กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองด่ืมชนิดต างๆ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิต

ภัณฑเคร่ืองด่ืม การตัดสินและประเมินคุณภาพเคร่ืองด่ืม และการบริหารจัดการธุรกิจ 

ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3214 ผลิตภัณฑผักและผลไม                    3(2-3-4)  

  Fruit and Vegetable Products 

สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ การจําแนกและประเภทของผลิตภัณฑอาหารจาก

ผักและผลไม การคัดเลือกวัตถุดิบ ผักและผลไมเพื่อการแปรรูป วิธีการแปรรูปผักและผลไมใน

กระบวนการตางๆ การตรวจสอบคุณภาพ และการตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑอาหารจากผักและ

ผลไม และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

FDST3215 ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว                       3(2-3-4)  

  Food Product from Animal Origin 

  สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ชนิดของผลิตภัณฑที่มาจากสัตว เชน 

เน้ือสัตว  นํ้านม และไข  การผลิตวัตถุดิบจากผลิตภัณฑจากสตัว  กระบวนการแปรรูปผลติ

ภัณฑเน้ือสัตว ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากไข การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และการ

บริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

FDST3216 ผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมุนไพร                      3(2-3-4)  

  Herbal Food Products 

สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ชนิดและประเภทของสมุนไพรที่นํามาแปรรูป

หรือใชเปนอาหาร สรรพคุณของสมุนไพร วิธีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป นอาหาร การ

ตรวจสอบพิษและสรรพคุณของอาหารสมุนไพร มาตรฐานคุณภาพและ การตัดสินอาหาร

สมุนไพร และการบริหารจัดการธุรกิจ    ปฏิบัติการตามเน้ือหาข างตน  

 

FDST3301 วิศวกรรมอาหาร                    4(3-3-6)  

  Food Engineering 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : CHEM2403 เคมีเชิงฟสิกส 

หลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอาหาร สมดุลมวลและพลังงาน 

เทอรโมไดนามิกส  กลศาสตรของไหล  หลกัพืน้ฐานจลนพลศาสตร  การถายเทมวลสารและ

ความรอน กระบวนการทําความเย็น และแชเยือกแข็ง และการคํานวณพลังงาน และปฏิบัติการ

ตามเนื้อหาขางตน  

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3401 เคมีอาหาร                     3(2-3-4)  

  Food Chemistry 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : CHEM2503 ชีวเคม ี

          CHEM2504 ปฏิบัติการชีวเคมี 

องคประกอบทางเคมีของอาหาร สมบัติและหนาที่ขององคประกอบอาหาร   การ

เปลี่ยนแปลงอาหารหลังการเก็บเกี่ยวระหวางการแปรรูป และการเก็บรักษา  วัตถุเจือปนอาหาร 

และสารพิษในอาหาร การจัดทํามาตรฐาน หองปฏิบัติการเคมีอาหาร และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 

FDST3402 หลักการวิเคราะหอาหาร                    3(2-3-4)  

  Food Analysis 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : CHEM2603 เคมีวิเคราะห 

          CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 

หลักการ วิธีการ และเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหาร

ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 

FDST3501 จุลชีววิทยาทางอาหาร                    4(3-3-6)  

  Food Microbiology 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BIOL2603  จุลชีววิทยาท่ัวไป 

ศึกษาจุลินทรียที่มีความสัมพันธกับอาหาร ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของ

จุลินทรียและการอยูรอดของเชื้อในอาหาร การปองกนัการเนาเสียของอาหาร จุลินทรียกอโรค

ในอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรีย ในอุตสาหกรรมอาหาร  การตรวจวิเคราะห คุณภาพ

อาหารทางจุลินทรีย และ การจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการจุลินทรีย และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3502 จุลินทรียกอโรคในอาหาร                                 3(2-3-4)  

  Food Pathogens 

จุลินทรียกอโรคที่มาจากอาหาร การจําแนก การยับยั้งและปองกันความเปนพษิของ 

จุลินทรีย สารพิษของจุลินทรีย โรคและอาการที่เกิดจากจุลินทรียในอาหาร และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน 

 

FDST3503 การประยุกตใชจุลินทรียในกระบวนการแปรรูปอาหาร                3(2-3-4)  

  Microbiological Application in Food Processing 

จุลินทรียที่เปนประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร การเตรียมกลาเชื้อ เพื่อการผลิต

อาหารหมักในเชิงอุตสาหกรรม การทดสอบประสิทธิภาพและความบริสุทธิ์กลาเชื้อ การต

อเชื้อ การเก็บรักษา ประเภทของผลิตภัณฑอาหารที่ใชจุลินทรียในกระบวนการผลิต มาตรฐาน

และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหารที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

    

FDST3504 เทคโนโลยีอาหารหมัก                    3(2-3-4)  

  Food Fermentation Technology 

   หลักการและประเภทของการหมัก  จุลินทรียที่สําคัญและปจจัยที่เกี่ยวของใน  

กระบวนการหมัก  กรรมวิ ธี เคร่ืองมือ และเทคนิคการควบคุมที่ใช ในอุตสาหกรรมหมกัและ

การผลิตกลาเชื้อ ผลิตภัณฑอาหารหมกัชนิดตางๆ  การควบคุม คุณภาพและการเก็บรักษา  

อาหารหมักกับสุขภาพ  และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST3505 ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล                  3(2-3-4)  

  Alcoholic Beverage 

   วัตถุดิบและกระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เชน เบียร ไวน กระแช สาโท 

การควบคุมการผลิตและเคร่ืองมือที่เกี่ยวของ เศรษฐศาสตรการผลิต กฎหมายและตลาด

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  การพัฒนาสายพันธุกลาเชื้อ  และปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3506 จุลินทรียในอาหารหมักพื้นบานไทย                  3(2-3-4)  

  Microorganism in Thai Traditional Fermented Foods 

จุลินทรียในอาหารหมกัพืน้บาน  หลักการและประเภทของอาหารหมักพื้นบาน 

อาหารหมักจากวัตถุดิบประเภทตางๆ เชน เน้ือสัตว ปลา นม ถั่วเหลือง ผัก ผลไ ม ธัญพืช ป

จจัยและการควบคุมจุลินทรียของการหมักในธรรมชาติ การคัดเลือกและการผลิตกลาเชื้อ

ชนิดตางๆ สําหรับการผลิตอาหารหมักพื้นบาน การศึกษานอกสถานที่ และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 

FDST3601 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                  2(1-3-2)  

  Food Plant Sanitation 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : FDST2102 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 

          FDST3501 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา และการขนสงอาหาร สุขวิทยาสวนบุคคล

ในโรงงานอาหาร หลักการดาน GMP การวิเคราะห จุดอันตราย และควบคมุจุดวิกฤต 

(HACCP) และการตรวจรับรองระบบ HACCP  การควบคุมสัตวนําโรค  แมลง และจุลินทรีย  

การออกแบบโรงงาน และการติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณในโรงงานใหถูกหลักสุขาภิบาล การ

ควบคุม คุณภาพนํ้าใชในโรงงาน   หลักการทําความสะอาด   การฆาเชื้อในโรงงานจุลินทรียที่

เปนตัวบงชี้ดานสุขาภิบาลโรงงาน การบําบัดของเสียและน้ําทิ้ง และ ปฏิบัติการตามเนื้อหา 

ขางตน  

 

FDST3602 การประกันคุณภาพอาหาร                   3(2-3-4)  

  Food Quality Assurance 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : FDST3103 หลักสถิติและการวางแผนการทดลอง 

                ทางอุตสาหกรรมเกษตร  

การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร การสรางผังควบคุมคุณภาพ หลักการควบคุม

คุณภาพและการประกันคุณภาพ รวมทั้งการวัดคาคุณภาพของอาหารดานเคมี  กายภาพ และจุลิ

นทรีย  ในโรงงานอาหารต้ังแตการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑสดุทาย การ

เก็บรักษา และการขนสง การสุมตัวอยางอาหาร การตรวจสอบ กระบวนการทางสถิติที่เกี่ยว 

ของ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3603 เทคโนโลยีสะอาด                    3(2-3-4)  

  Clean Technology 

หลักการเทคโนโลยีสะอาด การใชประโยชนจากของเหลือทางการเกษตร และ

อุตสาหกรรมอาหาร  กระบวนการแปรรูป  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และ เทคนิคการควบคุม การ

ควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
 

FDST3604 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากพืช                  3(2-3-4)

  Hygiene of Food Production from Plant Origin 

   แหลงและการปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารจากพืช การใชสารเคมีในการผลิตพืช  

กฎหมายการควบคุมสินคาผลิตภัณฑจากพืช ระบบ GAP ในทางการเกษตร ระบบสุขาภิบาล 

และระบบสุขศาสตรอาหารจากพืช การจัดการวัตถุดิบ การตรวจสอบสารตกคางและสิ่ง  

ปนเปอนในพืชหลักการเก็บเกี่ยว การลดและกําจัดสิ่งปนเปอนทางการเกษตรในวัตถุดิบ  

ขั้นตอนกระบวนการผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑ การขนสง และระบบการจัดการของเสียที่  

เกิดขึ้นและปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน 

 

FDST3605 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว                   3(2-3-4)  

  Hygiene of Food Products from Animal Origin 

แหลงและการลดการปนเปอน  ในโรงงานผลิตภัณฑอาหารจากสัตว การใชสารเคมี 

และเวชภัณฑในปศุสัตวและการประมง  ระบบมาตรฐานฟารมปศุสัตว สารตกคางและสาร

ปนเปอนทางการเกษตรในวัตถุดิบที่มาจากปศุสัตวและการประมง การตรวจสอบสารตกคาง

และสิง่ปนเปอน กฎหมายการควบคุมสินคาผลิตภัณฑจากสตัว  ระบบสุขาภิบาลและสุข

ศาสตรเพือ่ลดการปนเปอนของวัตถุดิบ    การเตรียมกระบวนการผลิต    การเก็บรักษา  

ผลิตภัณฑ   การขนสง และการสงมอบสินคา ระบบการจัดการของเสีย   และปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

   

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST3606  การจัดการสุขาภิบาลในงานบริการอาหาร                  3(2-3-4)  

  Hygienic Management in Food Services 

หลักการสุขาภิบาลอาหาร ประเภทและความหมายของระบบงานบริการอาหาร ชนิด 

รูปแบบของอุปกรณ  เคร่ืองมือในอุตสาหกรรมบริการอาหาร การจัดระบบอาคาร และการวาง

ผังเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานบริการอาหาร รวมทั้งโรงพยาบาล ตลาดสด โปรแกรมพื้นฐานดา

นสุขลักษณะเพื่อธุรกิจบริการ อาหาร กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของ

อาหารสําหรับธุรกิจบริการอาหาร  

 

FDST3607 ระบบความปลอดภัยอาหาร                   3(2-3-4)  

  Food Safety Systems 

กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เชน GAP GMP HACCP และระบบ 

ISO ตาง ๆ การตีความขอกําหนด ขั้นตอนการดําเนินการและการรับรอง  

 

FDST3901 หลักสถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร               4(3-3-6)

  Statistics and Experimental Design for Agro-Industry 

สถิติเบื้องตน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวางแผนการ

ทดลองแบบตางๆ เชน สุมสมบูรณ บลอคสุมสมบูรณ ลาตินสแควร แฟคทอเรียล การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหสถิติที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร  
 

FDST4101 บรรจุภัณฑอาหาร                    3(2-3-4)  

  Food Packaging 

ที่มาและความสําคัญของบรรจุภัณฑอาหาร  ชนิดและประเภท  สมบัติทางกายภาพ

และเคมีของบรรจุภัณฑอาหารตางๆ หลักการพิจารณาเลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร เคร่ืองมือ 

และหลกัการบรรจุหบีหอ ฉลาก การโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร ระเบียบกฎ

เกณฑตางๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร ฉลากโภชนาการ รหัสผลิตภัณฑ 

และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST4102 การออกแบบบรรจุภัณฑทางการเกษตร                  3(2-3-4)  

  Agricultural Products Packaging Design 

ความหมาย ประเภท ของบรรจุภัณฑ ชนิดของวัสดุที่ใชในการทําบรรจุภัณฑสําหรับ

บรรจุอาหาร   และไมใชอาหาร   หลักการดานการออกแบบ การตัดสินและมาตรฐานของ

บรรจุภัณฑ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST4201 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร                   3(3-0-6)  

  Food Product Development 

   เง่ือนไขการลงทะเบยีน : ลงทะเบียนพรอมกันหรือหลังวิชา 

      FDST3202 การแปรรูปอาหาร2 

      FDST3203 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 

หลักการ และประโยชนของการพัฒนาผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาผลิตภัณฑ แนวโนมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ เทคนิคที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพ การผลิตและการ

ทดสอบ การประเมินผล และการตลาดของผลิตภัณฑอาหารใหมที่พัฒนาขึ้น  

 

FDST4202 เทคโนโลยีไขมันและนํ้ามัน                   3(2-3-4)  

  Fat and Oil Technology 

สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ํามัน แหลงของน้ํามันที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ วิธีการแยกนํ้ามัน และกระบวนการทําใหนํ้ามันบริสุทธิ์ การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

ตางๆ จากไขมันและนํ้ามัน การเก็บรักษา การเสื่อมเสียการควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาผลิต

ภัณฑ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรและเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาข างตน 

 

FDST4203 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ                   3(2-3-4)  

  Cereal and Cereal Products Technology 

ลักษณะโครงสราง สมบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของธัญชาติ

ระหวางการแปรรูป  การนําไปใชประโยชน สมบัติของผลิตภัณฑ การเสื่อมเสีย   การเก็บรักษา   

การขนสง   เคร่ืองมือ   เคร่ืองจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเน้ือหาข างตน  

  



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST4204 เทคโนโลยีนํ้าตาล                    2(2-0-4)  

  Sugar Technology 

พืชนํ้าตาล เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตนํ้าตาล สารเคมี และการฟอกสี เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร และเทคนิคการควบคุม การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และผลพลอยไดจาก

อุตสาหกรรมน้ําตาล และการดูงานนอกสถานที่  

 

FDST4205 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร                   3(2-3-4) 

  Food Plant Design 

การออกแบบขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหาร การวางผังโรงงาน การเขียน

แผนผัง หลักการเลือกใชเคร่ืองมือในกระบวนการแปรรูป การเลือกทําเล และที่ต้ัง เกณฑ

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบ การเลือกอุปกรณ เพือ่ใชในโรงงาน เชน  

ทอ อุปกรณควบคุม รวมทั้งการประเมินราคาในการออกแบบและปฏิบัติการตามเนื้อหาข างตน  

 

FDST4206 ผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช                   3(2-3-4)  

  Cereal Food Products 

สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ประเภทของอาหารจากธัญพืช การเลือก  

วัตถุดิบธัญพืชเพื่อการแปรรูปอาหาร กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ อาหารธัญพืชการตรวจสอบ

และตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

 

FDST4401 สารเจือปนในอาหาร                       3(2-3-4)  

  Food Additives 

วัตถเุจือปนชนิดตาง ๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร  สมบัติทางดานเคมีกายภาพ และ

ชีวภาพ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงในระหวางการแปรรูป การเก็บรักษา 

และการนําไปใช กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST4501 สรีรวิทยาของจุลินทรียเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร                 3(2-3-4)  

  Microbial Physiology for Food Industry 

โครงสราง องคประกอบทางเคมี และหนาที่ของเซลลจุลินทรีย การเจริญเติบโต การ

ใชธาตุอาหารและพลังงาน การสรางสวนประกอบของเซลล และปจจัยที่มีผลตอกจิกรรมของ 

จุลินทรีย และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST4502 เคร่ืองมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยาเพื่อการศึกษาคนควาทางอาหาร               3(2-3-4)  

  Instrument and Technique in Microbiology for Food Research 

   เทคนิคการใชเคร่ืองมือพื้นฐานและเคร่ืองมือขั้นสูง เพื่อการเรียนและวิจัย ทาง  

จุลชีววิทยา กระบวนการและเทคนิคในการผลิตเชื้อบริสุทธิ์ เทคนิคการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย ใน

ระดับอุตสาหกรรม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

  

FDST4503 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                    3(2-3-4)

  Industrial Microbiology 

จุลินทรียเพื่อการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บรักษาสายพันธุ  กระบวน

การตางๆในการผลิตผลิตภัณฑปฐมภูมิ ผลิตภัณฑทุติยภูมิ และผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ไดจากจุลนิท

รียกลุมตางๆ เชน แบคทีเรีย ยีสต และสาหราย ทั้งในระดับหองปฏิบัติการ โรงงานตนแบบ 

และระดับอุตสาหกรรม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

  

FDST4504 ผลิตภัณฑอาหารหมัก                    3(2-3-4)  

  Fermented Food Products 

สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ประเภทของอาหารหมัก หลักการหมัก  

จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก การเตรียมจุลินทรียหรือกลาเชื้อเพื่อการหมักอาหารกรรมวิธี

การผลิตอาหารหมักชนิดตางๆ การตรวจสอบคุณภาพอาหารหมักมาตรฐาน และเกณฑการ

ตัดสินผลิตภัณฑอาหารหมัก และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเนื้อหาข างตน  

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST4601 พิษวิทยาทางอาหาร                   3(2-3-4)  

  Food Toxicology 

หลักเบื้องตนของพิษวิทยา ชนิดของสารพิษตางๆในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การดูด

ซึม การสลายตัว และการขับออกของสารพิษ หลักการทาง เภสัชจลศาสตร การเปลี่ยนแปลง

ของสารพิษในสิ่งมีชีวิต ปจจัยทางชีวภาพที่มีผลตอการทําลายสารพิษ การกลายพันธุ และการก

อรูปวิรูป การกอมะเร็ง การเกิดสารพิษในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินความ

ปลอดภัยของสารเคมี ที่ใชในอาหาร การทดสอบความเปนพิษ และหลักการวิเคราะหสารพษิ

ในอาหารในเชิงคุณภาพและปริมาณ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

FDST4602 การออกแบบเชิงสุขลักษณะในโรงงานผลิตอาหาร                 2(2-0-4)  

  Sanitary Design in Food Plants 

แนวคิดในการออกแบบ วางผังเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ให ถูกสุขลักษณะภายใตมาตรฐาน

ความปลอดภัยและคุณภาพ GMP    HACCP  ISO 9001/2000 มอก. 1800 และ  ISO 1400 การ

ใชงานของอาคารผลิต สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณเคร่ืองมือในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร การติดต้ัง การบํารุงรักษา การเปลี่ยนแปลงแกไข และการดูแลสิง่แวดลอมภายใต

มาตรฐานกาํหนด  

 

FDST4603 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานผลิตอาหาร                3(2-3-4)  

  Environmental Management in Food Plants 

การวิเคราะหปญหามลภาวะทางนํ้า อากาศ เสียง ดิน สิ่งปฏิกูล กัมมันตภาพรังสี และ

อาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผน และจัดการป ญหามลภาวะตางๆ การ

ประเมินผลกระทบดานสิง่แวดลอม กฎหมายและมาตรการดานสิง่แวดลอม การประยุกตใช

ระบบ ISO  14000 และ ระบบ มอก. 1800 ในอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหา 

ขางตน  

 

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST4701 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร                   3(3-0-6)  

  Food Plant Management       

   เง่ือนไขการลงทะเบยีน : ลงทะเบียนพรอมหรือหลังวิชา 

      FDST3202 การแปรรูปอาหาร2 

      FDST3602 การประกันคุณภาพอาหาร 

      ECON1105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 

ระบบการผลิต  การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน  การพยากรณ ความตองการ และ

การกาํหนดปจจัยการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การควบคุมการผลิต จิตวิทยา

อุตสาหกรรม และความปลอดภัย หลักการทั่วไป ในการจัดการบริหารงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร การกําหนดราคาสินคาและการจัดการดานการกระจายผลิตภัณฑอาหาร  

 

FDST4702 การจัดการหวงโซอุปทานอาหาร                   2(2-0-4)  

  Food Supply Chain Management 

การจัดการระบบหวงโซอุปทานอาหาร การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต 

การบริหารคลังสินคา การกระจายสินคาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการขนสง คุณภาพของ

สนิคา การบริการ การลดตนทุน และระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ

อาหาร  

 

FDST4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                   2(90)  

  Preparation for Professional Experience for Food Science and Technology 

จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบ

อาชีพ      การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหารตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน  

สถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร  

 

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                 5(350)  

  Field Experience for Food Science and Technology 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : AGLS2801 การศึกษาดุงานดานเกษตรและชีวภาพ 

         FDST4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

                 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

ฝกประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข อง 

ศึกษากระบวนการผลิต การควบคุม และตรวจสอบคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ การ

บริหารจัดการ การเสนอรายงานเปนรูปเลม  และจัดกลุมอภิปราย  

 

FDST4805  สหกิจศึกษา                        8(600)  

  Co-operative Education 

   รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AGLS2801 การศึกษาดุงานดานเกษตรและชีวภาพ 

         FDST4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

                 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

ระบบการศึกษา ที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบจัดใหมีการ

เรียนในสถานศกึษา รวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวใน

สถานประกอบการที่ใหความรวมมือ โดยลักษณะการทํางานเต็มเวลา ระยะเวลาไมนอยกวา 

600 ชั่วโมง และมีคาตอบแทนตามสมควร โดยมีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของนักศึกษาผู

เขารวมโครงการ  

 

FDST4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                 1(0-2-1)  

  Seminar in Food Science and Technology 

ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูลแบบตางๆ ลักษณะเอกสารทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  และการตีความ  การรวบรวมขอมลูและเสนอรายงานเปนรายบุคคล  

 

 

 



รหัสวิชา              ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FDST4903 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                3(0-6-3)  

  Special Problem in Food Science and Technology 

คนควา ทดลอง และวิจัยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร หรือปญหาที่

เกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑอาหาร รวบรวมและอภิปรายผล สรุปผลและเสนอเปนราย

งาน  

 

FDST4904  หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                       1(1-0-3)  

  Selected Topics in Food Science and Technology 

   ศึกษาเทคโนโลยี ความรูความกาวหนาในเชิงวิทยาการดานวิทยาศาสตรการอาหาร 

คนควาและวิเคราะหขอมลูใหมๆของศาสตรเชิงวิทยาการดานวิทยาศาสตรการอาหาร และ

กรณีศึกษาสําหรับเร่ืองที่สนใจ  
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