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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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คําอธิบายรายวิชา
01017211

01017212

01017213

01017221

หลักการประกอบอาหาร
3(2-3)
(Principles of Cookery)
หลักการเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและการประกอบอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of food materials selection and preparation. Field required.
สุขาภิบาลอาหาร
3(3-0)
(Food Sanitation)
ปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหอาหารไมสะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการ
บริโภคอาหารไมสะอาด หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิต
อาหาร กฎหมายอาหารของไทย
Causative factors of unsafe food. Food borne illness and food
toxicity. Principles of food sanitation and safety in food production.
Thai food regulations.
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
3(2-2)
(Science of Cookery)
การคนควาทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของ
อาหาร หลังการเก็บเกี่ยวและขณะประกอบอาหาร การประเมินคุณภาพอาหาร
Experimental procedure on physical and chemical changes in food
during post-harvest and cooking. Food quality evaluation.
โภชนศาสตรมนุษย
3(3-0)
(Human Nutrition)
พื้นฐาน : 01403221 หรือพรอมกัน
สารอาหาร การยอย การดูดซึม การเมแทบอลิซึม บทบาทของสารอาหารตอ
ชีวติ มนุษย ผลของเทคโนโลยีตอคุณภาพอาหาร ฉลากโภชนาการ ความ
ตองการสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและปญหาสุขภาพ จากความไม
สมดุลของสารอาหาร
Nutrients, digestion, absorption and metabolism. Roles of nutrients on
human life. Technological effect on nutritional quality of food. Nutritional
labeling. Nutrients requirement. Biochemical changes and health problems
due to imbalance nutrients intake.
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01017222

01017311

01017313

01017314

ปฏิบัติการทางโภชนศาสตรมนุษย
(Laboratory in Human Nutrition)
พื้นฐาน : 01017221 หรือพรอมกัน
การใชตารางคุณคาอาหารและตารางตาง ๆ ทางโภชนาการในการประเมิน
คุณภาพอาหารและภาวะโภชนาการบุคคล การคํานวณปริมาณพลังงานที่
ตองการ การกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมตอเพศ วัย และอาชีพ การ
ประเมินคุณคาทางโภชนาการของตํารับและรายการอาหาร ปฏิบัติการดาน
สัตวทดลอง
Application of food composition table and other nutritional tools for food
quality and nutritional status evaluation. Energy requirement calculation.
Adequate diet planning based on sex, age and career. Nutritional
evaluation of recipe and menu. Animal experiment.
การจัดเตรียมอาหาร
(Food Preparation)
พื้นฐาน : 01017211
เทคนิคการประกอบอาหาร และการจัดแตงอาหารของไทยและยุโรป การเขียน
ตํารับอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Cooking techniques and presentation of Thai and European cuisine.
Recipe conduction. Field trip required.
ความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety)
พื้นฐาน : 01017212
อันตรายที่เกีย่ วกับความปลอดภัยของอาหาร หลักปฏิบัตทิ ่ดี ีในการผลิต
อาหาร การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม มาตรฐานอาหาร และ
มาตรการควบคุม
Hazards related to food safety. Good manufacturing practice in food.
Hazard analysis and critical control point. Food standards and control
measures.
หลักการถนอมอาหาร
(Principles of Food Preservation)
พื้นฐาน : 01017211 และ 01419211 หรือ 01419211
สาเหตุการบูดเสียของอาหารและการปองกัน หลักการและวิธีการถนอม
อาหารเพื่อใชในการบริโภค และเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ปญหาและวิธีการ
แกไข
Food spoilage and prevention. Principles of food preservation.
Application techniques for home and small scale food preservation.
Problems and solving techniques.

* วิชาเปดใหม
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1(0-2)

3(1-6)

3(3-0)

3(2-2)

4(2-4)
01017315 เทคนิคการนําเสนอทางอาหารและโภชนาการ
(Presentation Techniques in Food and Nutrition)
หลักและเทคนิคการนําเสนองานทางดานอาหารและโภชนาการ การจัดทําสื่อ
การเผยแพรความรูและการประเมินผล กรณีศึกษาและการฝกปฏิบตั ิ
Principles and presentation techniques in food and nutrition. Media production,
information dissemination and evaluation. Case studies and practice.
 การจัดการธุรกิจอาหาร
3(3-0)
01017316
(Food Business Management)
ประเภทของธุรกิจการผลิตและบริการอาหาร หลักการจัดการธุรกิจ การ
จัดการวัตถุดบิ และการจัดซื้อ การควบคุมคุณภาพ ระบบสารสนเทศ ระบบโลจิ
สติกส บุคลากรและแนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Type of food production and service business, business management
principles. Raw material handling and purchasing. Quality control,
information system, logistics system, staff and development guideline for
food business. Field trip required.
01017317 การจัดเตรียมเครื่องดื่ม
3(2-3)
(Beverage Operation)
การแบงประเภทเครื่องดื่ม อุปกรณและเทคนิคในการเตรียมเครื่องดื่ม มี
การศึกษานอกสถานที่
Beverage classification. Equipment and techniques in beverage
operation. Field trip required.
01017318 อาหารนานาชาติ
3(1-6)
(International Cuisine)
พื้นฐาน : 01017211
ลักษณะและเทคนิคการประกอบ วัสดุอาหาร อุปกรณและการจัดเสิรฟอาหาร
ตะวันออกและตะวันตก มีการศึกษานอกสถานที่
Characteristics, preparation techniques, ingredients, equipment and
serving in Eastern and Western foods. Field trip required.
01017319 อาหารอบจากแปง
3(1-6)
(Bakery)
อุปกรณในการผลิต การเปลี่ยนแปลง สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
เครื่องปรุงตางๆ ในขั้นตอนการเตรียมและการอบ วิธกี าร เทคนิค และการ
คํานวณสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดธุรกิจอาหารอบ มีการคนควาทดลอง
Baking equipment. Physical and chemical properties changes of ingredients during
preparation and baking. Methods, technique and calculation for development of
baking products. Management of bakery business. A research experiment.
* วิชาเปดใหม
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01017321

โภชนศาสตรชุมชน
(Community Nutrition)
พื้นฐาน : 01017221
ภาวะโภชนาการและสภาวะอาหารของชุมชนตางๆ การประเมินและการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชากร มีการศึกษานอกสถานที่
Nutritional status of population and food situation in different
communities. Assessment and improvement of nutritional status. Field trip
required.
 โภชนศาสตรในวัฏจักรชีวิต
01017322
(Nutrition in Life Cycle)
พื้นฐาน : 01017221
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ความตองการพลังงานและสารอาหาร การจัด
อาหารใหเหมาะสมกับกลุมอายุ
Physiological changes, energy and nutrients requirement. Menu
planning appropriate for each age group.
01017323 โภชนบําบัด
(Diet Therapy)
พื้นฐาน : 01017221 และ 01017311
การประยุกตหลักโภชนศาสตรในการบําบัดโรค ที่เกี่ยวกับกายวิภาค สรีระ
และเมแทบอลิซึมของผูปวย
Application of nutrition principles for therapeutic program concerning
anatomy, physiology and metabolism of the patient.
01017324 การวิเคราะหอาหารและโภชนาการ
(Food and Nutrition Assessment)
พื้นฐาน : 01017222
หลักการและเทคนิคพื้นฐานของเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหอาหาร วิธีทาง
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาในการวิเคราะหปริมาณสารอาหาร และประเมินภาวะ
โภชนาการ โดยวิธีการของชีวเคมี
Principle and basic techniques of food analysis instruments.
Biochemical and microbiological methods in nutrients determination.
Nutritional assessment by biochemical techniques.
01017390* การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพนื้ ฐานใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน


วิชาเปดใหม
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3(2-2)

3(2-3)

3(2-3)

3(1-4)

1(1-0)

Principles, concepts and processes of cooperative education. Related
rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application.
Basic knowledge and techniques in working. Communication and human
relations. Personality development. Quality management system in
workplace. Presentations techniques. Report writing.
01017399* การฝกงานเบือ้ งตน
(General Practicum)
การฝกงานทั่วไปดานอาหารและโภชนาการ
General practicum in food and nutrition
 การจัดการระบบบริการอาหาร
01017411
(Food Service System Management)
ระบบการบริการอาหารในสถานประกอบการ ระบบการจัดซื้อ การตรวจรับ
การเก็บรักษา และการเบิกจายวัตถุดบิ การจัดการครัวและสุขาภิบาล การฝก
ปฏิบัติการจัดการประกอบอาหารจํานวนมาก การศึกษานอกสถานที่
Food service system in premises. Purchasing, receiving, storing, and
issuing raw material systems, kitchen and sanitation managements. Mass
food production practice. Field trip required.
01017412 การผลิตขนมไทย
(Thai Dessert Production)
พื้นฐาน : 01017211
ชนิด สวนประกอบ การผลิต การบรรจุ และการพัฒนาขนมไทยสําหรับงาน
เลี้ยงและการคา มีการศึกษานอกสถานที่
Types, components, production, packaging and development of Thai
dessert for catering and commercial purposes. Field trip required.
01017413 การประกันคุณภาพในธุรกิจอาหารและเทคนิคบริการ
(Quality Assurance in Food Business and Service Techniques)
พื้นฐาน : 01017411
มาตรฐานของหองเตรียมอาหารและอุปกรณเครื่องใช การควบคุมคุณภาพ
การผลิตในธุรกิจอาหาร และเทคนิคบริการ การแกปญหา การประกันและการ
พัฒนาคุณภาพธุรกิจอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Standard of kitchen and equipments, quality control of production in
food business and service techniques. Problem solving. Quality assurance
and development in food business. Field trip required.



วิชาเปดใหม
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01017416 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
(Food Product Design and Development)
พื้นฐาน : 01017324
การออกแบบ หลักการและเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การ
ประยุกตสว นประกอบอาหาร การประเมินคุณภาพอาหาร การประเมินความ
คลองตัวของตลาดของผลิตภัณฑ
Designs, principles and techniques of food product development.
Application of food ingredients. Food quality evaluation. Marketability
evaluation of products.
01017421 โภชนบําบัดทางการแพทย
(Medical Nutrition Therapy)
พื้นฐาน : 01017323
การประเมินทางชีวเคมีและคลินิก อันตรกิริยาระหวางสารอาหารและยา อาหารบําบัด
การเมแทบอลิซึมของสารอาหารระหวางภาวะปวย โภชนบําบัดสําหรับผูปวยใน การดัด
แปรอาหารสําหรับการใหอาหารเขาทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดํา
Biochemical and clinical assessment. Interaction between nutrients and
drug. Medical therapeutic diet. Nutrients metabolism during illness state.
Diet therapy for inpatient. Diet modification for enteral feeding and total
parenteral nutrition.
 การใหคําปรึกษาทางโภชนาการ
01017422
(Nutrition Counseling)
พื้นฐาน : 01017323
การสัมภาษณ เทคนิคและวิธีการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาโภชนาการ
หลักการสื่อสาร การปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
พึงประสงค การประเมินผล กรณีศึกษา
Interviewing, techniques and counseling methods for nutritional
problem solving. Communication principles. Behavioral modification
toward desired food consumption behavior. Evaluation. Case studies.
 อาหาร สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
01017423
(Food, Environment and Health)
แหลงของมลพิษและการปนเปอนในโซอาหาร การประเมินการรับสัมผัส ผล
ของมลพิษตอสุขภาพ โครงการระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวของกับการหา
แนวทางแกไข การศึกษาจากกรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Sources of pollutants and contamination in food chain. Dose-response
evaluation. Health effects of pollutants. Related national and international
projects to mitigate the problems. Case study. Field trip required.
* วิชาเปดใหม
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01017490* สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบ หมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report and presentation.
01017496* เรื่องเฉพาะทางอาหารและโภชนาการ
(Selected Topics in Food and Nutrition)
เรื่องเฉพาะทางอาหารและโภชนาการในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in food and nutrition at the bachelor’s degree level,
topics are subject to change each semester.
01017497* สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางอาหารและโภชนาการในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in food and
nutrition at the bachelor’s degree level.
01017498* ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางอาหารและโภชนาการระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in food and nutrition at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.
01017499* การฝกงานเฉพาะดานอาหารและโภชนาการ
(Specific Practicum in Food and Nutrition)
การฝกงานเฉพาะดานอาหารและโภชนาการ
Specific practicum in food and nutrition.

* วิชาเปดใหม
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