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  วิชาเอก    ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  
  - วิชาสัมมนา  2 หนวยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ           22 หนวยกิต  
 
รายวิชา 
วิชาเอก       ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
- สัมมนา  2 หนวยกิต 
01074597  สัมมนา              1,1 
  (Seminar) 
- วิชาเอกบังคับ  22 หนวยกิต 
01074511 เคมีและจุลชีววิทยาของเครื่องดื่ม      2(2-0-4) 
  (Beverage Chemistry and Microbiology) 
01074521 เทคโนโลยีเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลขั้นสูง     2(2-0-4) 
  (Advanced Non-alcoholic Beverage Technology) 
01074522 เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขั้นสูง      2(2-0-4) 
  (Advanced Alcoholic Beverage Technology) 
01074523 ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม      1(0-3-2) 
  (Practical Laboratory in Beverage Industry) 
01074524 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม       2(2-0-4) 
  (Beverage Product Development) 
01074531 วิศวกรรมตามสุขลักษณะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม    2(2-0-4) 
  (Hygienic Engineering for Beverage Processing) 
01074541  การตลาดมุงเปาและกลยุทธราคาสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม    2(2-0-4) 
  (Target Marketing and Strategic Pricing for Beverage Business)  
01074542  การจัดการโซอุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม    2(2-0-4) 
  (Supply Chain Management for Beverage Industry) 
 

เริ่มใชภาคตน ปการศึกษา 2563 



01074543 การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   2(2-0-4)  
  (Production Planning and Control for Beverage Industry) 
01074551 กฎหมายและขอกำหนดอาหารสำหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม    1(1-0-2) 
  (Food Law and Regulations for Beverages) 
01074552 การควบคมุคุณภาพและการประกันคุณภาพสำหรบัเครื่องดื่ม   2(2-0-4) 
  (Quality Control and Quality Assurance for Beverages) 
01074598 ปญหาพิเศษ        2 
  (Special Problems) 
 
คำอธิบายรายวิชา 

01074511 เคมีและจุลชีววิทยาของเคร่ืองด่ืม      2(2-0-4) 

  (Beverage Chemistry and Microbiology) 

 บทนำสำหรับเคมีและจุลชีววิทยาในอาหารและเครื่องดื่ม องคประกอบทางเคมีของเครื่องดื่ม
วัตถุเจือปนและวัตถุกันเสียในเครื่องดื่ม คุณภาพทางเคมี เคมีกายภาพ และจุลชีววิทยาของเครื่องดื่ม การ
เส่ือมเสียและเช้ือกอโรคในเครื่องดื่ม การศึกษาอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่ม 

Introduction to food and beverage chemistry and microbiology, chemical 
components of beverages, food additives and preservatives in beverages, chemical, 
physicochemical and microbiological quality aspects of beverages, spoilage and 
pathogenic microorganisms in beverages, beverage shelf-life study. 

 

01074521 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมไมมีแอลกอฮอลข้ันสูง     2(2-0-4) 
  (Advanced Non-alcoholic Beverage Technology) 

ประเภท องคประกอบของเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล กระบวนการผลิตน้ำดื่ม น้ำแร เครื่องดื่มชู-

กำลัง น้ำผักผลไม น้ำอัดลม เครื่องดื่มจากนม เครื่องดื่มจากธัญชาติ กาแฟ ชา และเครื่องดื่มจากโกโก 

มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บรักษาของ

เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล แนวโนมปจจุบันและเทคโนโลยีใหมสำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

Classification, compositions of non-alcoholic beverages, processing of drinking 

water, mineral water, energy drinks, fruit-vegetable juice, soft drink, dairy-based beverages, 

cereal-based beverages, coffee, tea and coco-based drinks, quality standards and safety 

aspects of non-alcoholic beverages, factors affecting shelf-life of non-alcoholic beverages, 

current trends and new technology in non-alcoholic beverage production. 

 

01074522 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข้ันสูง      2(2-0-4) 

  (Advanced Alcoholic Beverage Technology) 

 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล เทคโนโลยีการผลิตเบียร เทคโนโลยีการผลิตไวน เทคโนโลยีการ

ผลิตสุรากลั่น คุณภาพและโภชนาการของเครื่องดื่มแอลกอฮอล แนวโนมและการพัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล กฎหมายและขอกำหนดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

Classification of alcoholic beverages, brewing technology, wine-making 

technology, distilled alcoholic beverage production technology, quality and nutritional 

aspects of alcoholic beverages, trends and development in alcoholic beverage industry, 

laws and regulations related to alcoholic beverages.  



01074523 ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม      1(0-3-2) 

  (Practical Laboratory in Beverage Industry) 

 การฝกปฏิบัติการและการตระหนักถึงความปลอดภัย การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการให    

ความรอน การฆาเชื้อ การบรรจุกระปอง การแทรกผานความรอน การพาสเจอไรส เครื่องแลกเปลี่ยน

ความรอน ยูเอชที ระบบการทำแหง การทำใหเขมขนดวยการระเหย การทำใหใส การกรอง การประเมิน

บรรจุภัณฑเครื่องดื่ม การวิเคราะหทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย การประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัส 

Practical laboratory and safety concern, preparation of raw materials, thermal 

process, retort, canning, heat penetration, pasteurization, heat exchanger, UHT, drying 

system, concentration by evaporation, clarification, filtration, beverage packaging 

assessment, physical; chemical; and microbiological analysis, sensory evaluation. 
   

01074524 การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม      2(2-0-4) 

  (Beverage Product Development) 

 ประเภทของการพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม แนวคิดผลิตภัณฑใหม การ

พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การประเมินอายุการ

เก็บรักษา นวัตกรรมการแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 

Types of product development for beverage industry, new product idea, 

development of prototype product, packaging development, experimentation in 

prototype product development, shelf life assessment, innovative processing for 

beverages. 

 

01074531 วิศวกรรมตามสุขลักษณะสำหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม    2(2-0-4) 

  (Hygienic Engineering for Beverage Processing) 

 กฎหมายและขอกำหนดสำหรับการออกแบบเครื่องจักรผลิตอาหาร วัสดุของงานกอสรางสำหรับ

เครื่องมือที่สัมผัสอาหาร การวัดและการใชเครื่องมือ เกณฑการออกแบบเครื่องมือที่ถูกสุขลักษณะ การ

ออกแบบทอใหถูกสุขลักษณะ ระบบการควบคุมอากาศ คุณภาพของไอน้ำ และการจัดการของเสีย 

Law and regulations for food machinery design, material of construction for 

equipment in contact with food, measurement and instrumentation, hygienic equipment 

design criteria, hygienic design of piping, air handling system, steam quality and waste 

management. 
 

01074541 การตลาดมุงเปาและกลยุทธราคาสำหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืม    2(2-0-4) 

  (Target Marketing and Strategic Pricing for Beverage Business) 

 หลักการและแนวคิดที่เกี ่ยวกับการกลยุทธการตลาดยุคใหมในธุรกิจเครื่องดื่ม บทบาทของ

การตลาดมุงเปาที่มีตอผูบริโภคและสังคม ความสำคัญของการแบงสวนตลาดเพื่อหากลุมลูกคาเปาหมาย

สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม แนวทางของการตลาดมุงเปาสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม การกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ 

แนวคิดในการจัดการดานราคา การคำนวณกำไร การประมาณความเต็มใจที่จะจาย กลยุทธการตั้งราคา

และกลยุทธการตลาดสมัยใหมสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม 



Principle and concept involved with modern marketing strategy in beverage 

business, role of target marketing on consumer and community, importance of market 

segmentation to find target customer for beverage business, approach of target marketing 

for beverage business, product positioning, price management concept, profit function, 

measuring willingness to pay, pricing strategy and modern strategic marketing for beverage 

business. 

 

01074542 การจัดการโซอุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม    2(2-0-4) 

  (Supply Chain Management for Beverage Industry) 

บทนำเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การวิเคราะห

แบบจำลองโซอุปทานดวยสกอรโมเดล และไอเดฟซีโร ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน การพยากรณ

และการวางแผนความตองการ การจัดหา และ การจัดจางองคกรภายนอก การจัดการสินคาคงคลัง 

นโยบายสินคาคงคลัง กลยุทธการกระจายสินคา หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด และศึกษากรณีศึกษาที่เก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

Introduction to supply chain management and logistics of beverage industry. 

Supply chain model analysis using SCOR Model and IDEF0, key performance indicators of 

supply chain, forecasting and demand planning, procurement and outsourcing, inventory 

management, inventory policy, distribution strategies, best practices and related case 

studies in beverage supply chains.  

 

01074543 การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม   2(2-0-4) 

  (Production Planning and Control for Beverage Industry)  

แนวคิดเชิงการจัดการดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กลยุทธทางปฏิบัติการ การ
วางแผนและการตัดสินใจ การวางแผนกำลังผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการกระบวนการและ
กำลังคน การควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

Operations management concepts for beverage industry,  operational strategy, 
planning and decisions,  capacity planning, production planning, process and work- force 
management, inventory control for beverage industry.  

 
01074551 กฎหมายและขอกำหนดอาหารสำหรับผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม    1(1-0-2) 

  (Food Law and Regulation for Beverages) 

 กฎหมายและขอกำหนดอาหารในประเทศและสากลที่เกี่ยวของกับวัตถุเจือปนอาหาร การผลิต 

และบรรจุภัณฑของเครื่องดื่ม 

Domestic and international food law and regulations related to food additives, 

beverage manufacturing and packaging. 

 

01074552 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพสำหรับเคร่ืองด่ืม   2(2-0-4) 

  (Quality Control and Quality Assurance for Beverages) 

ความสำคัญและหนาที่ของการควบคุมและประกันคุณภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับคุณภาพ            
ของเครื่องดื่ม ระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องดื่ม แผนการสุมตัวอยาง เทคนิคการ
เก็บตัวอยางและเครื ่องมือสำหรับการสุ มตัวอยาง การประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑใน



กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑสุดทาย หลักการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสและวิธีการทางสถิติสำหรับ
การควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม การปลอมและปลอมปนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

Importance and functions of quality control and assurance, risks associated to 
beverage quality, beverage quality and safety assurance systems, sampling plan, sample 
collection techniques and sampling tools, quality assessment of raw materials, in-process 
and finished products, principles of sensory analysis and statistical methods for beverage 
quality control, fraud and adulteration in beverage industry. 

  
01074597 สัมมนา          1 

  (Seminar) 

 การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

Presentation and discussion on current interesting topics in beverage technology 

and management at diploma’s degree level. 

 

01074598 ปญหาพิเศษ         2 

  (Special Problems)  

 การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ

เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in beverage technology and management at the diploma’s 

degree level and compiled into a written report. 

 


