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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คําอธิบายรายวิชา
01054111

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Agro-Industry)
ความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร หลักการดําเนินการอุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร
กับ อุตสาหกรรมเกษตร วัตถุดิบและการเสื่อมเสียของวัตถุดิบและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การ
ผลิตของอุตสาหกรรม เกษตร ผลพลอยได อุตสาหกรรมเกษตรกับสิ่งแวดลอม
Importance of agro-industries. Principle of agro-industrial operation.
Agriculture and agro-industry. Raw material deterioration and post harvest
technology. Manufacturing of agro-industry. By products. Agro-industry and
environment.

01054112

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
1(0-3-2)
(Laboratory in Introduction to Agro-Industry)
ปฏิบัติการมาตรวิทยา ขอกําหนดเฉพาะของวัตถุดิบการเกษตรสําหรับการแปรรูปทาง
อุตสาหกรรมเกษตร การเสื่อมเสียของวัตถุดิบ แหลงวัตถุดิบและการแปรรูป
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
Laboratory in metrology. Specification of agricultural raw material for agroindustrial processing. Raw material deterioration. Raw material sources and agroindustrial product processing.

01054231

หลักเบื้องตนวิศวกรรมกระบวนการ
2(2-0-4)
(Fundamental Process Engineering)
พื้นฐาน : 01417112 และ 01420119
หลักเบื้องตนของการเขียนแบบ การอานแบบทางวิศวกรรมและการใชคอมพิวเตอรในการ
เขียน แบบที่ใชในอุตสาหกรรมเกษตร มิติและหนวยทางวิศวกรรม หลักเบื้องตนของสมดุลของมวล
และพลังงาน การถายเท มวลและความรอนที่ใชในการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร การไหลของของ
ไหล ระบบทําความเย็น และไซโครเมทริกซ

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Fundamental of engineering drawing. Interpretation and computer-aids for
agro-industry. Dimension and unit engineering. Fundamental of mass and energy
balance. Heat and mass transfer for agro-industrial processing. Fluid flow,
refrigeration and phychrometrics.
01054232

ปฏิบัติการหลักเบื้องตนวิศวกรรมกระบวนการ
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental Process Engineering)
พื้นฐาน : 01054231 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054231 หลักเบื้องตนวิศวกรรมกระบวนการ
Laboratory practices related to 01054231 Fundamental Process Engineering.

01054241

มาตรฐานและขอกําหนดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Standard and Regulations for Agro-Industrial Products)
พื้นฐาน : 01054111
ความสําคัญของมาตรฐานและขอกําหนดของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร การจัดตั้ง
มาตรฐาน และการจัดระดับชั้นของผลิตภัณฑ มาตรฐานและขอกําหนดสําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย และระหวางประเทศ
Importance of standard and regulations for agro-industrial products. Setting
up of standard and grading systems of products. Standard and regulations of
products in Thailand and international.

01054243

การวัดคาคุณภาพทางชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biological Quality Measurement)
พื้นฐาน : เรียนพรอมกับ 01054244
จุลินทรียในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของจุลินทรีย อาหาร
เปนพิษ เนื่องจากจุลินทรีย หลักและวิธีการวัดคาทางจุลินทรีย ทางชีวภาพ สุขาภิบาลอาหาร การ
กําจัดของเสีย การประเมิน คุณคาทางโภชนาการและความปลอดภัยโดยวิธีการทางชีวภาพ
Microorganism in agro-industrial products. Factors affecting the growth of
microorganism. Food-poison from microorganism. Principle and method in
microorganism measurement. Food sanitation. Waste treatment. Evaluation of
nutrition and safety using biological method.

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01054244

ปฏิบัติการการวัดคาปจจัยคุณภาพทางชีวภาพ
1(0-3-2)
(Laboratory in Biological Quality Measurement)
พื้นฐาน : 01054243 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054243 การวัดคาปจจัยคุณภาพทางชีวภาพ
Laboratory practices related to 01054243 Biological Quality Measurement.

01054251

วัสดุบรรจุสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
2(2-0-4)
(Packaging Materials for Product Development)
ชนิดและสมบัติของวัสดุสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ การคัดเลือกวัสดุบรรจุสําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร การบรรจุกับการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
Types and properties of materials for product development. Selection of
packaging materials for agro-industrial products. Packaging and product
development for environment conservation.

01054321

การแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร I
2(2-0-4)
(Processing of Agro-Industrial Products I)
หลักการถนอมและเก็บรักษาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร การถนอมผลิตผลเกษตรโดยใช
สารเคมี ความรอน ความเย็น การฉายรังสี การทําแหงและการหมักดอง
Principles of preservation of agro-industrial products. Preservation by
chemical, thermal processing, cooling and freezing, irradiation, drying and
fermentation.

01054322

ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร I
1(0-3-2)
(Laboratory in Processing of Agro-Industrial Products I)
พื้นฐาน : 01054321 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054321 การแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร I
Laboratory practices related to 01054321 Processing of Agro-Industrial
Products I.

01054323

การแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร II
(Processing of Agro-Industrial Products II)
พื้นฐาน : 01054321

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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หลักการแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหาร กึ่งอาหาร และไมใชอาหาร
Principles of agro-industrial product processing. Processing steps in food,
semi food and non-food products.
01054324*

ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร II
1(0-3-2)
(Laboratory in Processing of Agro-Industrial Products II)
พื้นฐาน : 01054323 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054323 การแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร
Laboratory practices related to 01054323 Processing of Agro-Industrial
Products II.

01054341

การวัดคาคุณภาพทางเคมีและกายภาพ
2(2-0-4)
(Chemical and Physical Quality Measurement)
พื้นฐาน : 01054241
องคประกอบของคุณภาพ หลักการและวิธีการวัดคาคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
Quality components. Methods of chemical and physical quality
measurement in raw material and agro-industrial products.

01054342

ปฏิบัติการการวัดคาคุณภาพทางเคมี
1(0-3-2)
(Laboratory in Chemical Quality Measurement)
พื้นฐาน : 01054341 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054341 ในเรื่องการวัดคาคุณภาพทางเคมี
Laboratory practices related to 01054341 on the topic of chemical quality
measurement.

01054343

ปฏิบัติการการวัดคาคุณภาพทางกายภาพ
1(0-3-2)
(Laboratory in Physical Quality Measurement)
พื้นฐาน : 01054342 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054341 ในเรื่องการวัดคาคุณภาพทางกายภาพ
Laboratory practices related to 01054341 on the topic of physical
quality measurement.

* รายวิชาใหม

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01054351

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Principles of Agro-Industrial Product Development)
ความสําคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ พฤติกรรม
และ ความตองการของผูบริโภค การสรางและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑใหม การออกแบบและระบุ
ขอกําหนดผลิตภัณฑ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
Importance and role of product development. Product development
process. Consumer behavior and needs. Generation and screening of new product
idea. Development of product concept. Product design. Product specifications.
Project feasibility study.

01054352

ปฏิบัติการหลักการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-2)
(Laboratory in Principles of Agro-Industrial Product Development )
พื้นฐาน : 01054351 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054351 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร
Laboratory practices related to 01054351 Principles of Agro-Industrial
Product Development.

01054353

หลักการพัฒนากระบวนการ
2(2-0-4)
(Principles of Process Development)
พื้นฐาน : 01054231
หลักการทํางานของหนวยปฏิบัติการ การผสม การแยกทางกล การตกตะกอน การหมุน
เหวี่ยง การกรอง การกลั่น การสกัด การตกผลึก การลดขนาด การทําใหเปนเนื้อเดียวกันและการ
พัฒนากระบวนการ
Principles of unit operation. Mixing, mechanical separation, sedimentation,
centrifugation, filtration, distillation, extraction, crystallization, size reduction,
homogenization and process development.

01054354

ปฏิบัติการหลักการพัฒนากระบวนการ
1(0-3-2)
(Laboratory in Principles of Process Development)
พื้นฐาน : 01054353 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054353 หลักการพัฒนากระบวนการ
Laboratory practices related to 01054353 Principles of Process
Development.

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01054355

สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
(Statistics for Product Development)
พื้นฐาน : 01422111
การวางแผนการทดลอง สมการถดถอย เทคนิคทางสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การ วิเคราะหและแปลผลขอมูล การประยุกตสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ
Experimental design. Regression analysis. Statistical techniques. Using
statistical package program. Data analysis and interpretation. Application of statistics
in product development.

01054390

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขัน้ ตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ
ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน หรือผลงานและการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคค
ลิคภาพเพื่อสังคมการทํางานและการเตรียมพรอมสูความสําเร็จ
Principle and concept of cooperative education. Processing step of
cooperative education. Rule involving cooperative education. Basic and technique
for applying professional jobs. Essential basic knowledge for working in the factory.
Industrial quality management system. Presentation technique and report writing.
Personal developing for social and preparation for successful.

01054443** การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Quality Management in Agro-Industry)
พื้นฐาน : 01054241
หลักการจัดการคุณภาพ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ การประกัน
คุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการจัดการคุณภาพทั้งระบบ มาตรฐานและสถาบันที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมคุณภาพใน อุตสาหกรรมเกษตร
Principle of quality management. Factors affecting quality. Quality
management system. Quality assurance. Tools and techniques for total quality
management. Standards and institutes related to quality control in agro-industry.
** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01054446

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
2(2-0-4)
(Sensory Evaluation of Quality)
การประเมินคาคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรโดยวิธีประสาทสัมผัส สรีรวิทยา
ของประสาทสัมผัส การฝกฝนและคัดเลือกผูตัดสิน การวางแผนและการวิเคราะหผลทางสถิติ
แบบสอบถามและการทําขอมูล การทดสอบผูบริโภค
Sensory evaluation of agro-industrial products. Physiology of sensory organs.
Method of screening and training of panelists. Planning and statistics analysis.
Questionnaire and data processing. Consumer testing.

01054447

ปฏิบัติการการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
3(2-3-6)
(Laboratory in Sensory Evaluation of Quality)
พื้นฐาน : 01054446 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054446 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Laboratory practices related to 01054446 Sensory Evaluation of Quality.

01054449** การจัดการคุณภาพวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
(Management of Raw Material Quality in Agro-Industry)
พื้นฐาน : 01054341
ความสําคัญของวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร หวงโซอุปทานและ
การ จัดการคุณภาพวัตถุดิบ ระบบการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง มาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ การ
ประเมินคุณภาพวัตถุดิบ มีการศึกษานอกสถานที่
Importance of raw materials for production of agro-industrial products.
Supply chain and management of raw material quality. Production system of highquality raw materials. Quality standard of raw material. Evaluation of raw material
qualities. Field trip required.
01054451

เทคนิคสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ
2(2-0-4)
(Techniques for Product Development)
พื้นฐาน : 01054351 และ 01054355
การวางแผนโครงงาน การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑตนแบบและการใชเทคนิคการพัฒนาสูตรที่
เหมาะสม กระบวนการผลิตที่เหมาะสม การทดสอบผลิตภัณฑ การทดสอบผลิตภัณฑกับผูบริโภค
และการทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ

** รายวิชาปรับปรุง

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Project planning. Formulation of prototype products. Optimization
techniques. Process development. Product testing. Product testing consumer and
storage testing.
01054452** ปฏิบัติการเทคนิคสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ
1(0-3-2)
(Laboratory in Techniques for Product Development)
พื้นฐาน : 01054352, 01054451 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054451 เทคนิคสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ
Laboratory practices related to 01054451 Techniques for Product
Development.
01054453** การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Process Development of Agro-Industrial Products)
พื้นฐาน : 01054323
หลักการพัฒนากระบวนการ สมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตผลเกษตรที่มีผลตอการ
พัฒนา กระบวนการ และการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนากระบวนการ
Principle of process development. Physico-chemical properties of
agricultural products affecting process development and uses of novel technology
for process development.
01054454** การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อผูบริโภค
2(2-0-4)
(Consumer Product Development)
พื้นฐาน : 01054351
ชนิด ปริมาณ คุณภาพ และราคาของผลิตภัณฑเพื่อผูบริโภคในตลาด พฤติกรรมของ
ผูบริโภค การคัดเลือกวัตถุดิบ การสรางสูตร ระบบควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑเพื่อผูบริโภค และ
การทดสอบผูบริโภค
Types, quantity, quality and price of consumer products in the market.
Consumer behavior. Selection of raw material. Product formulation. Process control
system of consumer products and consumer test.

** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01054455** การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการบริการอาหาร
2(1-3-4)
(Product Development in Food Service)
พื้นฐาน : 01054351
ประเภทของการบริการอาหาร พฤติกรรมของผูบริโภคและแนวโนมตลาดของผลิตภัณฑ
เพื่อการ บริการอาหาร ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบและสวนผสม กระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อการบริการอาหาร การ ออกแบบผลิตภัณฑและการประเมินราคา การสรางมาตรฐานและ
ขอกําหนดของสูตรอาหาร การควบคุมคุณภาพของ ผลิตภัณฑเพื่อการบริการอาหาร
Types of food service. Consumer behavior and market trend of food service
products. Knowledge of raw materials and ingredients. Process of product
development in food service. Product design and cost estimation. Food recipe
standardization and specification. Quality control of food service product.
01054456** การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ
2(2-0-4)
(Nutritional Product Development)
พื้นฐาน : 01054351
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ การเลือกใชวัตถุดิบเกษตรเพื่อพัฒนาสูตรของ
ผลิตภัณฑทางโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงคุณคาทางโภชนาการ การเติมสารอาหาร ฉลาก
โภชนาการ เทคนิคการ พัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ
Principle of nutritional product development. Selection of agricultural raw
materials for formulation of nutritional products. Change in nutritional values.
Fortification. Nutritional labeling. Techniques in development of nutritional
products.
01054458** การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ
2(2-0-4)
(Management of Product Development)
พื้นฐาน : 01054451, 01054459 หรือพรอมกัน
ความสําคัญของการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ การขยายขนาดการผลิต การคํานวณตนทุน
และ กําหนดราคา กลยุทธและการจัดการผลิตภัณฑ การจัดการผลิตภัณฑใหม การจัดการหวงโซ
อุปทาน ทรัพยสินทาง ปญญา เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ การเขียนแผนธุรกิจสําหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
Importance of product development management. Scale up process. Cost
calculation and price set up. Strategy and management of product. New product
management. Supply chain management. Intellectual property. Standard
trademark. Business plan for product development.
** รายวิชาปรับปรุง

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01054459*

ปฏิบัติการการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ
1(0-3-2)
(Laboratory in Management of Product Development)
พื้นฐาน : 01054452, 01054458 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา 01054458 การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ
Laboratory practices related to 01054458 Management of Product
Development.

01054461** การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง
2(2-0-4)
(Pet Food Product Development)
โภชนศาสตรอาหารสัตวเลี้ยงและการพัฒนาสูตร ประเภทของอาหารสัตว เทคโนโลยีการ
ผลิต อาหารสัตวเลี้ยง การอัดรีด การอบ การผลิตเนื้อเทียมกอน การบรรจุกระปองและการทําแหง
การทดสอบความรูรส สําหรับสัตวเลี้ยง
Pet food nutrition and formulation development. Pet food catagories. Pet
food production technologies: extrusion, baking, meat-analog, canning and drying.
Palatability test for pets.
01054462** การวิจัยผูบริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
(Consumer Research for Agro-Industrial Product Development)
พื้นฐาน : 01054451
คํานิยามและความสําคัญของการวิจัยผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
พฤติกรรมของผูบริโภค กระบวนการวิจัยผูบริโภค การออกแบบการวิจัยผูบริโภค การวิจัยผูบริโภค
เชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณ การนําการวิจัยผูบริโภคไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร
Definition and importance of consumer research in agro-industrial product
development. Consumer behavior. Consumer research process. Design of consumer
research. Qualitative and quantitative consumer research. Applications of consumer
research in agro-industrial product development.
01054463** การพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก
2(2-0-4)
(Development of Meat and Poultry Product)
ภาพรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตว วิทยาศาสตรของเนื้อสัตว หลักการการแปรรูป
เนื้อสัตว แนวโนมตลาดของผลิตภัณฑเนื้อสัตว การพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตวและสัตวปกสําหรับ
ตลาด ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจาก เนื้อสัตวและสัตวปก การวัดคุณภาพของผลิตภัณฑเนื้อสัตว
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Overview of meat product development. Science of meat. Principle of
meat processing. Market trend of meat products. Development of meat and
poultry products for markets. Value-added meat and poultry products. Quality
measurements of meat products.
01054464* การใชประโยชนของจุลินทรียสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Microbiological Utilization for Agro-Industrial Product Development)
พื้นฐาน : 01054243
ความสําคัญ บทบาท และหนาที่ของจุลินทรียในอุตสาหกรรมเกษตร การประยุกตจุลินทรีย
และ ผลิตภัณฑจากจุลินทรียในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ขอกําหนดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
Importance, roles and functions of microorganisms in agro-industry.
Application of microorganisms and their products for agro-industrial product
development. Product development steps. Production process. Quality control.
Regulations and product safety
01054465*

การพัฒนาผลิตภัณฑอิมัลชัน
2(2-0-4)
Emulsion Product Development
ความสําคัญของอิมัลชันในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สวนผสมของอิมัลชัน
การทํา ใหเกิดอิมัลชันและเครื่องมือ ความคงตัวของอิมัลชัน ผลิตภัณฑอิมัลชันในอุตสาหกรรม
เกษตร และแนวโนมการพัฒนา ผลิตภัณฑ
Importance of emulsion in agro-industrial product development. Emulsion
ingredients. Emulsion formation and instrument. Emulsion stability. Emulsion
products in agro-industry and trend for product development.

01054466*

การออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
Agro-Industrial Product Design
พื้นฐาน : 01054355
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาความคิดและทักษะสําหรับ
การ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนการดําเนินงานออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
การสํารวจขอมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ การสรางแบบ เทคนิคดานกราฟฟกและการใช
คอมพิวเตอรในการออกแบบผลิตภัณฑ

* รายวิชาเปดใหม
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Basic agro-industrial product design. Developing ideas and skills for agroindustrial product design. Design operation for product development: survey for
product design, model building, graphical techniques and use of computer in
product design.
01054467*

การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
2(1-3-4)
(Quailty Assurance in Agro-Industry)
พื้นฐาน : 01054241
ระบบการประกันคุณภาพ การวิเคราะหความเสี่ยง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต การ
วิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในอุตสาหกรรมเกษตร
Quality assurance system. Risk analysis. Good manufacturing practice. Hazard
and critical control point analysis in agro-industry.

01054471** การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Agro-Industrial Plant Management)
พื้นฐาน : 01132111
การพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนและจัดระบบการบริหารโรงงาน
การ เลือกเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสม การดําเนินงานดานการเงินและการเสื่อมราคา
Development of agro-industrial plants. Planning and setting up of
management systems. Selection of suitable equipment and process. Financial
operation and depreciation.
01054472** การออกแบบกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
(Agro-Industrial Process Design)
พื้นฐาน : 01054323
การออกแบบแผนผังกระบวนการ การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมโดยใชแบบจําลอง
ทาง คณิตศาสตร การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
Design of process flow charts. Process optimization using mathematical
models. Plant design in agro-industry.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01054490

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education )
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.

01054491

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
3(1-6-5)
(Research Methods in Agro-Industrial Product Development)
พื้นฐาน : 01054243, 01054341 และ 01054451
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร การกําหนดปญหา
การวาง รูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
แบบสอบถาม การวิเคราะหและ ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และ
การเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in agro-industrial product development research.
Identification of research problems. Formulation of research objectives and
hypotheses. Collection of data. Construction of questionnaire. Data analysis and
interpretation. Application of statistics for research. Report writing and presentation.

01054492*

ทักษะและจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
1(1-0-2)
(Skills and Ethics for Research and Product Development Career)
พื้นฐาน : 01054451
การเพิ่มความสามารถ ทางการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับวิชาชีพดาน
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จรรยาบรรณของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ แนวทางของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของนักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ
Enhancement of communication capability in both Thai and Engish for
career in research and product development. Ethics of research and product
developer. Guidance of practices to follow ethics of research and product
developer.

01054496

เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agro-Industrial Product Development)
เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา

* รายวิชาเปดใหม

วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Selected topics in agro-industrial product development at the bachelor's
degree level. Topics are subject to change each semester.
01054497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in agro-industrial
product development at the bachelor's degree level.

01054498

ปญหาพิเศษ
3(0-9-5)
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี และเรียบ
เรียง เขียนเปนรายงาน
Study and research in agro-industrial product development at the bachelor's
degree level and compiled into a written report.
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาสําหรับนอกหลักสูตร

01054101

อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Agro-Industry)
ความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ
ปจจัยตาง ๆ ที่กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การใชประโยชนของวัตถุดิบทาง
การเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
Importance of agro-industries. Revolution and involving factors on the
development of agro-industries. Utilization of agricultural products for industry.
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