คำอธิ บำยรำยวิ ชำในหลักสูตรวิ ทยำศำสตรบัณฑิ ต
สำขำวิ ชำพัฒนำผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
054101 อุตสำหกรรมเกษตรทัวไป
่ (General Agro-Industry)
3(3-0)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเกษตร วิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ
ปจั จัยต่าง ๆ ทีก่ ระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ของวัตถุดบิ ทาง
การเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
054111 อุตสำหกรรมเกษตรเบือ้ งต้น (Introduction to Agro-Industry)
2(2-0)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเกษตร หลักการดาเนินการอุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร
กับอุตสาหกรรมเกษตร วัตถุดบิ และการเสื่อมเสียของวัตถุดบิ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว การผลิต
ของอุตสาหกรรมเกษตร ผลพลอยได้ อุตสาหกรรมเกษตรกับสิง่ แวดล้อม
054112 ปฏิ บตั ิ กำรอุตสำหกรรมเกษตรเบือ้ งต้ น
1(0-3)
(Laboratory in Introduction to Agro-Industry)
ปฏิบตั กิ ารมาตรวิทยา ข้อกาหนดเฉพาะของวัตถุดบิ การเกษตรสาหรับการแปรรูปทาง
อุตสาหกรรมเกษตร การเสื่อมเสียของวัตถุดบิ แหล่งวัตถุดบิ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร
054231 หลักเบือ้ งต้นวิ ศวกรรมกำรแปรรูป
2(2-0)
(Fundamental Process Engineering)
พื้นฐำน : 417112 และ 420119
หลักเบือ้ งต้นของการเขียนแบบ การอ่านแบบทางวิศวกรรมและการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เขียนแบบทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเกษตร มิตแิ ละหน่วยทางวิศวกรรม หลักเบือ้ งต้นของสมดุลของมวลและ
พลังงาน การถ่ายเทมวลและความร้อนทีใ่ ช้ในการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร การไหลของของไหล
ระบบทาความเย็น และไซโครเมทริกซ์
054232 ปฏิ บตั ิ กำรหลักเบือ้ งต้ นวิ ศวกรรมกำรแปรรูป
1(0-3)
(Laboratory in Fundamental Process Engineering)
พื้นฐำน : 054231 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054231 หลักเบือ้ งต้นวิศวกรรมการแปรรูป
054241 มำตรฐำนและข้อกำหนดผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร
2(2-0)
(Standard and Regulations for Agro-Industrial Products)
พื้นฐำน : 054111

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

ความสาคัญของมาตรฐานและข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การจัดตัง้
มาตรฐานและการจัดระดับชัน้ ของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและข้อกาหนดสาหรับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศไทยและระหว่างประเทศ
054242 ปฏิ บตั ิ กำรมำตรฐำนและข้อกำหนดผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร
1(0-3)
(Laboratory in Standard and Regulations for Agro-Industrial Products)
พื้นฐำน : 054241 หรือ พร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารทดลองในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054241 มาตรฐานและข้อกาหนด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
054243 กำรวัดค่ำคุณภำพทำงชีวภำพ
2(2-0)
(Biological Quality Measurement)
พื้นฐำน : 054241
จุลนิ ทรียใ์ นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์
อาหารเป็นพิษเนื่องจากจุลนิ ทรีย์ หลักและวิธกี ารวัดค่าทางจุลนิ ทรีย์ ทางชีวภาพ สุขาภิบาลอาหาร
การกาจัดของเสีย การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยโดยวิธกี ารทางชีวภาพ
054244 ปฏิ บตั ิ กำรกำรวัดค่ำคุณภำพทำงชีวภำพ
1(0-3)
(Laboratory in Biological Quality Measurement)
พื้นฐำน : 054243
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054441 การวัดค่าปจั จัยคุณภาพทางชีวภาพ
054251 วัสดุบรรจุสำหรับกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
2(2-0)
(Packaging Materials for Product Development )
ชนิดและสมบัตขิ องวัสดุสาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัสดุบรรจุสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การบรรจุกบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาสิง่ แวดล้อม
054301 กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตรทัวไป
่
3(3-0)
(General Agricultural Product Development)
วิวฒ
ั นาการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการคาดการณ์ในอนาคต
หลักการเบือ้ งต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลเกษตร
054321 กำรแปรรูปผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร I
2(2-0)
(Processing of Agro-Industrial Products I)
หลักการถนอมและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การถนอมผลิตผลเกษตรโดย
ใช้สารเคมี ความร้อน ความเย็น การฉายรังสี การทาแห้งและการหมักดอง
054322 ปฏิ บตั ิ กำรกำรแปรรูปผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร I
1(0-3)
(Laboratory in Processing of Agro-Industrial Products I)
พื้นฐำน : 054321 หรือพร้อมกัน
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054321 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
054323 กำรแปรรูปผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร II
2(2-0)
(Processing of Agro-Industrial Products II)
พื้นฐำน : 054321
หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ขัน้ ตอนและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร กึง่ อาหาร และไม่ใช่อาหาร
054324 ปฏิ บตั ิ กำรกำรแปรรูปผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร II
1(0-3)
(Laboratory in Processing of Agro-Industrial Products II)
พื้นฐำน : 054323 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054323 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร II.
054341 กำรวัดค่ำปัจจัยคุณภำพทำงเคมีและกำยภำพ
2(2-0)
(Chemical and Physical Quality Measurement)
พื้นฐำน : 054241
องค์ประกอบของคุณภาพ หลักการและวิธกี ารวัดค่าปจั จัยคุณภาพทางเคมีและทาง
กายภาพของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
054342 ปฏิ บตั ิ กำรกำรวัดค่ำปัจจัยคุณภำพทำงเคมีและกำยภำพ
1(0-3)
(Laboratory in Chemical and Physical Quality Measurement)
พื้นฐำน : 054341 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054341 การวัดค่าปจั จัยคุณภาพทางเคมีและ
กายภาพ
054343 ปฏิ บตั ิ กำรกำรวัดค่ำคุณภำพทำงกำยภำพ
1(0-3)
(Laboratory in Physical Quality Measurement)
พื้นฐำน : 054342 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054341 ในเรือ่ งการวัดค่าคุณภาพทาง กายภาพ
054351 หลักกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร
2(2-0)
(Principles of Agro-Industrial Product Development)
ความสาคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภค การสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบ
และระบุขอ้ กาหนดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
054352 ปฏิ บตั ิ กำรหลักกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร
1(0-3)
(Laboratory in Principles of Agro-Industrial Product Development)
พื้นฐำน : 054351 หรือพร้อมกัน
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054351 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร
054353 หลักกำรพัฒนำกระบวนกำร (Principles of Process Development)
2(2-0)
พื้นฐำน : 054231
หลักการทางานของหน่วยปฏิบตั กิ าร การผสม การแยกทางกล การตกตะกอน
การหมุนเหวีย่ ง การกรอง การกลัน่ การสกัด การตกผลึก การลดขนาด การทาให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
และการพัฒนากระบวนการ
054354 ปฏิ บตั ิ กำรหลักกำรพัฒนำกระบวนกำร
1(0-3)
(Laboratory in Principles of Process Development)
พื้นฐำน : 054353 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054353 หลักการพัฒนากระบวนการ
054355 สถิ ติสำหรับกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
3(3-0)
(Statistics for Product Development)
พื้นฐำน : 422111
การวางแผนการทดลอง สมการถดถอย เทคนิคทางสถิติ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การประยุกต์สถิตใิ นงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
054390 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิ จศึกษำ (Cooperative Education Preparation) 1(1-0)
หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขัน้ ตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ น้ื ฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ
ความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ าเป็นสาหรับการไปปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน การพัฒนา
บุคคลิคภาพเพื่อสังคมการทางานและการเตรียมพร้อมสู่ความสาเร็จ
054401 กำรประกันคุณภำพผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตรทัวไป
่
3(3-0)
(General Quality Assurance of Agro-Industrial Products)
ปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ หลักการประกันคุณภาพวัตถุดบิ วิธวี ดั ค่า ปจั จัย
และการประเมินผล มีการศึกษานอกสถานที่
054402 กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ใหม่ในอุตสำหกรรมอำหำร
2(2-0)
(New Product Development in Food Industry)
กระบวนการและการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนประสมการตลาดและการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การ
จัดการวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จและล้มเหลวของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
054443 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร
2(2-0)
(Quality Management System in Agro-Industry)
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

พื้นฐำน : 054243 และ 054341
หลักการจัดการคุณภาพ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ การประกัน
คุณภาพ เครือ่ งมือและเทคนิคทีใ่ ช้ในการจัดการคุณภาพทัง้ ระบบ มาตรฐานและสถาบันที่เกีย่ วข้องกับ
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
054444 ปฏิ บตั ิ กำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร
1(0-3)
(Laboratory in Quality Management System in Agro-industry)
พื้นฐำน : 054443 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารสาหรับวิชาระบบการจัดการคุณในอุตสาหกรรมเกษตร
054445 กำรจัดกำรและกำรประเมิ นผลกำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร
3(2-3)
(Management and Evaluation of Quality Control in Agro-industry)
พื้นฐำน : 054441
การรวบรวมข้อมูล การจัดการและการวางแผนการวิเคราะห์ การประเมินผลและการ
ปรับปรุงแก้ไข การควบคุมคุณภาพ การกาหนดและจัดระดับการควบคุมคุณภาพทีเ่ หมาะสมของ
โรงงานอุตสาหกรรม
054446 กำรประเมิ นค่ำคุณภำพทำงประสำทสัมผัส
2(2-0)
(Sensory Evaluation of Quality)
การประเมินค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดยวิธปี ระสาทสัมผัส สรีร วิทยา
ของประสาทสัมผัส การฝึกฝนและคัดเลือกผูต้ ดั สิน การวางแผนและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
แบบสอบถามและการทาข้อมูล การทดสอบผูบ้ ริโภค
054447 ปฏิ บตั ิ กำรประเมิ นค่ำคุณภำพทำงประสำทสัมผัส
1(0-3)
(Laboratory in Sensory Evaluation of Quality)
พื้นฐำน : 054446 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054446 การประเมินค่าคุณภาพทางประสาท สัมผัส
054448 โครงงำนกำรประเมิ นคุณภำพทำงประสำทสัมผัส
1(0-3)
(Project in Sensory Evaluation of Quality)
พื้นฐำน : 054447
โครงงานประเมินค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะจาเพาะ การ
พัฒนาเครือ่ งมือและเทคนิค เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพทางประสามสัมผัสและคุณภาพ
ของข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
054451 เทคนิ คสำหรับงำนพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
2(2-0)
(Techniques for Product Development)
พื้นฐำน : 054351 และ 054355

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

การวางแผนโครงงาน การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและการใช้เทคนิคการพัฒนาสูตร
ทีเ่ หมาะสม กระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสม การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริโภค
และการทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
054452 ปฏิ บตั ิ กำรเทคนิ คสำหรับงำนพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
2(0-6)
(Laboratory in Techniques for Product Development)
พื้นฐำน : 054451 หรือพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิชา 054451 เทคนิคสาหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
054453 กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิ ตภัณฑ์อตุ สำหกรรมเกษตร
3(2-3)
(Process Development of Agro-Industrial Products)
พื้นฐำน : 054353
การใช้สมบัตทิ างฟิสกิ ส์เคมีของวัตถุดบิ เกษตรเพื่อออกแบบเครือ่ งมือ และวิธกี ารผลิต
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปหรือกึง่ สาเร็จรูป การใช้เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อพัฒนากรรมวิธกี ารผลิต มีการศึกษานอก
สถานที่
054454 กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์เพื่อผูบ้ ริ โภค (Consumer Product Development)
3(2-3)
พื้นฐำน : 054351
ปริมาณ ชนิด คุณภาพ ราคาของผลิตภัณฑ์เกษตรในตลาด รสนิยมของผูบ้ ริโภค การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การเลือกวัตถุดบิ การสร้างสูตร การจัดระบบ การผลิต การทดสอบและประเมินผล มี
การศึกษานอกสถานที่
054455 กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรบริ กำร
3(2-3)
(Institutional and Catering Product Development)
พื้นฐำน : 054351
ภาวะตลาดของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อาหารในสถาบันและแหล่งบริการอาหาร รสนิยมของ
ผูบ้ ริโภค การจัดการรายการและแสดงอาหาร การสร้างสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการศึกษานอกสถานที่
054456 กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ทำงโภชนำกำร
3(2-3)
(Nutritional Product Development)
พื้นฐำน : 054351
ความสาคัญทางโภชนาการต่อการเจริญเติบโตของคน ประเภท หน้าทีแ่ ละคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ ผลการแปรรูปต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพทางประสาทสัมผัส การ
ทดสอบผูบ้ ริโภคและการทดสอบอายุการเก็บรักษา การเลือกใช้วตั ถุดบิ เพื่อพัฒนาสูตรให้ได้ผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการ
054457 กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์อำหำรพื้นบ้ำน
3(2-3)
(Traditional Food Product Development)
พื้นฐำน : 054351
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

ประเภท การตลาดและคุณภาพของอาหารพืน้ บ้าน ปญั หาด้านคุณภาพและการผลิต การ
ปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธกี ารผลิต การตัง้ ข้อกาหนดของวัตถุดบิ การสร้างสูตรและระบบการ
ควบคุมคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
054458 กำรวิ จยั และพัฒนำในอุตสำหกรรมเกษตร
3(3-0)
(Research and Development for Agro-Industry)
พื้นฐำน : 054451
ความสาคัญของการวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตร การขยายขนาดของการผลิตใน
การคานวณต้นทุนและการกาหนดราคา กลยุทธ์และการจัดการการผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์
ใหม่ การผสมผสานระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด มาตรฐานและข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
054459 โครงงำนพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
2(0-6)
(Product Development Project)
พื้นฐำน : 054451
การศึกษาค้นคว้าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดผลิตภัณฑ์จนถึงผลิตภัณฑ์
ขัน้ สุดท้าย การเขียนรายงานและ การเสนอผลงาน
054471 กำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
3(3-0)
(Agro-Industry Management)
การพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การจัดระบบการบริหารโรงงาน การเลือก
เครือ่ งมือและกระบวนการทีเ่ หมาะสม การดาเนินงานด้านการเงินและการเสื่อมราคา มีการศึกษานอก
สถานที่
054472 กำรออกแบบทำงอุตสำหกรรมเกษตร
3(2-3)
(Design in Agro-Industry)
การวางผังการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกเครือ่ งมือ
ทาเลทีต่ งั ้ การปรับปรุงกรรมวิธกี ารผลิต การออกแบบโรงงานและกรรมวิธกี ารผลิต
054490 สหกิ จศึกษำ (Cooperative Education)
6
การปฏิบตั งิ านในลักษณะพนักงานชัวคราว
่
ตามโครงการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทารายงานและการนาเสนอ
054491 ระเบียบวิ ธีวิจยั (Research Methodology)
3(1-6)
พื้นฐำน : 054243, 054341 และ 054451
การศึกษาเทคนิคในการวางแผนการทดลอง วิเคราะห์และประเมินผล การเขียนรายงาน
และการเสนอรายงานผล
054496 เรื่องเฉพำะทำงกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
3(3-0)
(Selected Topics in Product Development)
หัวข้อทีน่ ่าสนใจทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

054497 สัมมนำ (Seminar)
1
การค้นคว้า รวบรวมเรือ่ งและนาเสนอในระดับปริญญาตรี
054498 ปัญหำพิ เศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาค้นคว้าในเรือ่ งเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วเรียบเรียงเขียนเป็ นรายงาน

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548

