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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษาการยายสาขาวิชา การรับโอน
นักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

 3.1 หลักสูตร    

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

    หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

       โครงสรางหลักสูตร แบบ 2   (แผน ก แบบ ก2) 

            จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36    หนวยกิต 

             ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา  24    หนวยกิต 

      1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษา ไมนอยกวา  24    หนวยกิต 

    1.1 กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา     24    หนวยกิต 

     1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ       15    หนวยกิต 

605711 อ.ทพ. 711 การพัฒนาผลิตภัณฑข้ันสงู 3 หนวยกิต  

605719 อ.ทพ. 719 สถิติข้ันสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 หนวยกิต  

605741 อ.ทพ. 741 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3 หนวยกิต  

605751 อ.ทพ. 751 เทคโนโลยผีูบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑใหม 3 หนวยกิต 

605791 อ.ทพ. 791 ระเบียบวิธีวิจัย 1 หนวยกิต  

605795 อ.ทพ. 795 สัมมนา 1 1 หนวยกิต  

605796 อ.ทพ. 796 สัมมนา 2 1 หนวยกิต 

     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก   ไมนอยกวา       9    หนวยกิต 

       1.1.2.1  ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาทางเลือกใดทางเลอืกหนึ่ง  

                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

ทางเลือกที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

605713 อ.ทพ. 713 กลิ่นรสและสีในการพฒันาผลิตภัณฑ 3 หนวยกิต 

605715 อ.ทพ. 715 สารเคลือบและฟลมบริโภคไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 หนวยกิต 

605716 อ.ทพ. 716 การพัฒนาอาหารรูปแบบใหม 3 หนวยกิต 

605717 อ.ทพ. 717 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที ่ 3 หนวยกิต 

605721 อ.ทพ. 721 การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการกลาวอางทางโภชนาการ 3 หนวยกิต 

605722 อ.ทพ. 722 การพัฒนาผลิตภัณฑผักและผลไม 3 หนวยกิต 

605723 อ.ทพ. 723 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน 3 หนวยกิต 

605742 อ.ทพ. 742 เทคนิคการทดสอบเชิงพรรณนา 3 หนวยกิต 
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ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร 

603723 อ.ทบ. 723 เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ และกระดาษ 3 หนวยกิต 

603751 อ.ทบ. 751 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 3 หนวยกิต 

603763 อ.ทบ. 763 เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑข้ันสูง 3 หนวยกิต 

605714 อ.ทพ. 714 การพัฒนาผลิตภัณฑอิมัลชนั 3 หนวยกิต 

605724 อ.ทพ. 724 การพัฒนาเคมีภัณฑที่ใชในครัวเรือน 3 หนวยกิต 

605725 อ.ทพ. 725 การพัฒนาผลิตภัณฑน้าํหอม 3 หนวยกิต 

                             

 1.1.2.2 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวชิาตอไปนี้ หรือกระบวนวชิาใน
ระดับบัณฑิต ศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

605703 อ.ทพ.703 เทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัส 3 หนวยกิต 

605743 อ.ทพ. 743 ระบบคุณภาพสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ  3 หนวยกิต 

605744 อ.ทพ. 744 วิทยากระแสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3 หนวยกิต 

605745 อ.ทพ. 745 เทคนิคการวิเคราะหข้ันสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ  3 หนวยกิต 

605746 อ.ทพ. 746 การประเมินทางประสาทสัมผสัข้ันสูง  3 หนวยกิต 

605752 อ.ทพ. 752 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 3 หนวยกิต 

605761 อ.ทพ. 761 สถิติประยุกตสาํหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 3 หนวยกิต 

605781 อ.ทพ. 781 หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 1 หนวยกิต 

605782 อ.ทพ. 782 หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 หนวยกิต 

605783 อ.ทพ. 783 หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3 3 หนวยกิต 

   1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ           ไมมี                                    

    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไมมี 

 

               ข. ปริญญานิพนธ                   12    หนวยกิต 

605799 อ.ทพ. 799 วิทยานพินธปริญญาโท 12  หนวยกิต 

  

               ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 

       1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  ภาษาตางประเทศ 

       2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา    

 สําหรับนักศึกษาที่ไมมีคุณวุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ) หรือ วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ) 
หรือสาขาที่เก่ียวของที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาดังตอไปนี้ 

605701 อ.ทพ.701 ความรอบรูทางเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ 4 หนวยกิต 

605702 อ.ทพ.702 การแปรรูปและวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 4 หนวยกิต 
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    ง. กิจกรรมทางวิชาการ 

  1. นักศึกษาตองจัดสัมมนานําเสนอเนื้อหาที่ เ ก่ียวกับวิทยานิพนธ ในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  เปนจํานวนไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษา  และนักศึกษาจะตอง
เขารวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและสาขาวิชาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

   2.  สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  ผลงานวิทยานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ  ไดรับการเผยแพรหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติ
ที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier1  โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1  เร่ือง  หรือเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม 
(Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น   

 

 3.1.3 Curriculum Structure Type  2 (Plan A Type 2) 

  Degree Requirements   Total            a minimum of          36   credit 

  A. Course work                                           a minimum of         24   credits 

  

  1.  Graduate courses a minimum of 24  credits 

   1.1  Field of specialization a minimum of            24   credits 

    1.1.1 Required courses             15  credits 

605711 PDT 711 Advanced Product Development 3 credits 

605719 PDT 719 Advanced Statistics for Product Development 3 credits 

605741 PDT 741  Shelf Life Evaluation of Agro-Industrial Products 3 credits 

605751 PDT 751 Consumer Technology and New Product Management 3 credits 

605791 PDT 791 Research Methods 1 credit 

605795 PDT 795 Seminar 1 1 credit 

605796 PDT 796 Seminar 2 1 credit 

  

  1.1.2  Elective courses a minimum of            9 credits 

                1.1.2.1  A student  must choose at least 6 credits from one of these  

           following option: 

Option 1 : Food Product Development 

605713 PDT 713 Flavor and Color in Product Development 3 credits 

605715 PDT 715 Edible Coating and Films in Product Development 3 credits 

605716 PDT 716  New Food Development 3 credits 

605717 PDT 717  Development of Functional Food Products 3 credits 

605721 PDT 721 Product Development for Nutritional Claims 3 credits 

605722 PDT 722 Development of Fruit and Vegetable Products 3 credits 

605723 PDT 723 Indigenous Food Product Development 3 credits 



มคอ.2  หนา 12 

 
 

 
 

605742 PDT 742 Descriptive Analysis Techniques 3 credits 

Option 2 : Non-Food Product Development 

603723 PKT 723 Pulp and Paper Technology  3 credits 

603751 PKT 751 Packaging Design and Development 3 credits 

603763 PKT 763 Advance Packaging Printing Technology 3 credits 

605714 PDT 714 Emulsion Product Development  3 credits 

605724 PDT 724 Development of Household Chemical Products 3 credits 

605725 PDT 725 Development of Perfume Products 3 credits 

  1.1.2.2  A student must choose at least 3 credits from the following 
courses or other graduate courses with approval of the Graduate Program Administrative 
Committee 

605703 PDT 703 Sensory Evaluation Techniques 3 credits 

605743 PDT 743 Quality System for Product Development 3 credits 

605744 PDT 744 Rheology And Texture of Agro- Industrial Products 3 credits 

605745 PDT 745 Advanced Analytical Techniques in Product Development 3 credits 

605746 PDT 746 Advanced Sensory Evaluation 3 credits 

605752 PDT 752 Agro-Industry Management 3 credits 

605761 PDT 761 Applied Statistics for Product Development 3 credits 

605781 PDT 781 Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 1 1 credit 

605782 PDT 782 Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 2 2 credits 

605783 PDT 783 Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 3     3 credits 

  1.2    Other Courses none    

 2. Advanced undergraduate courses  none  

            B. Thesis                                                     12   credits 

605799 PDT 799 Master’s Thesis 12 credits 

          C.  Non-credit courses 

  1. Graduate School requirement: a foreign language 

                     2. Program requirement   

    A student who does not hold B.S. (Product Development Technology) or 
B.S. (Agro-Industrial Product Development) or related fields with approval of the Graduate 
Program Administrative Committee must take the following courses. 

605701 PDT 701    0BComprehensive Studies of Product Development 
Technology   

 4 credits 

605702 PDT 702   1BProcessing and Quality Analysis in Agro-Industrial Products   4 credits 
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 D. Academic activities 

 1.  Students have to organize and present a seminar on the topic related to their thesis 
once every semester for at least 2 semesters and students have to attend seminar every semester 
when the seminar course is offered. 

 2.  For a graduate student in Type 2 (Plan A Type 2)  A thesis or a part of the thesis 
must be published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier1 
database with the student as first author at least 1 paper or publish in an international 
proceccding accepted by the field of study. 
 

3.1.4  กระบวนวิชา   

 (1) หมวดวิชาบังคับ                     หนวยกิต 

605711 การพัฒนาผลิตภัณฑข้ันสงู 3(2-3-4) 

 (Advanced Product Development)  

605719 สถิติข้ันสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

 (Advanced Statistics for Product Development)  

605741 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 (Shelf Life Evaluation of Agro-Industrial Products)  

605751 เทคโนโลยผีูบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑใหม 3(3-0-6) 

 (Consumer Technology and New Product Management)  

605791 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 

 (Research Methods)  

605795 สัมมนา 1  1(1-0-2) 

 (Seminar 1)  

605796 สัมมนา 2 1(1-0-2) 

 (Seminar 2)  
 

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

603723 เทคโนโลยีเยื่อกระดาษและกระดาษ 3(3-0-6) 

 (Pulp and Paper Technology)   

603751 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 3(1-6-2) 

 (Package Design and Development)  

603763 เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑข้ันสูง 3(2-3-4) 

 (Advance Packaging Printing Technology) 

 

 

 

605703 เทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัส 3(2-3-6) 

 (Sensory Evaluation Techniques)  

605713 กลิ่นรสและสีในการพฒันาผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

 (Flavor and Color in Product Development)  
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605714 การพัฒนาผลิตภัณฑอิมัลชนั 3(3-0-6) 

 (Emulsion Product Development)   

605715 สารเคลือบและฟลมบริโภคไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Edible Coating and Films in Product Development)  

605716 การพัฒนาอาหารรูปแบบใหม 3(2-3-4) 

 (New Food Development)  

605717 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที ่ 3(3-0-6) 

 (Development of Functional Food Products)  

605721 การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการกลาวอางทางโภชนาการ 3(2-3-4) 

 (Product Development for Nutritional Claims)  

605722 การพัฒนาผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-4) 

 (Development of Fruit and Vegetable Products)  

605723 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน 3(2-3-4) 

 (Indigenous Food Product Development)  

605724 การพัฒนาเคมีภัณฑที่ใชในครัวเรือน 3(2-3-4) 

 (Development of Household Chemical Products)  

605725 การพัฒนาผลิตภัณฑน้าํหอม 3(2-3-4) 

 (Development of Perfume Products)  

605742 เทคนิคการทดสอบเชิงพรรณนา 3(3-0-6) 

 (Descriptive Analysis Techniques)  

605743 ระบบคุณภาพสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ  3(3-0-6) 

 (Quality System for Product Development)  

605744 วิทยากระแสและเนื้อสัมผสัของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 (Rheology and Texture of Agro- Industrial Products)  

605745 เทคนิคการวิเคราะหข้ันสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ  3(2-3-4) 

 (Advanced Analytical Techniques in Product Development)  

605746 การประเมินทางประสาทสัมผสัข้ันสูง  3(3-0-6) 

 (Advanced Sensory Evaluation)  

605752 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agro-Industry Management)  

605761 สถิติประยุกตสาํหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

 (Applied Statistics for Product Development)  

605781 หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 1(1-0-2) 

 (Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 1)  

605782 หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 2 2(2-0-4) 

 (Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 2)  

javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl03$lbnDetailEng','')
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605783 หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 3)      
 

 (3) หมวดวิชาปริญญานิพนธ          

605799 วิทยานพินธปริญญาโท   

(Master’s Thesis) 

12 หนวยกิต 

  

 (4) หมวดวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 

605701 ความรอบรูทางเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ 4(3-3-6) 

 (Comprehensive Studies of Product Development Technology)  

605702 การแปรรูปและวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 4(3-3-6) 

 (Processing and Quality Analysis in Agro-Industrial Products)  
 

 

หมายเหตุ  ความหมายของรหัสและเลขประจาํกระบวนวชิา  

    รหัสกระบวนวิชาในสาขาวชิาการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร เปนดังนี ้

ชื่อยอของสาขาวิชา  

อ.ทพ. หมายถึง     คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

PDT หมายถึง     Product Development Technology 

รหัสกระบวนวิชา    605  ซึ่งใชเปนรหัสเร่ิมตนของกระบวนวิชาในสาขาวชิาการพฒันาผลติภัณฑ  

อุตสาหกรรมเกษตร 

การกําหนดรหัส 3 หลัก 

 เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับกระบวนวชิาระดบัปริญญาโท คือเลข 7 

 เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึงหมวดหมูในสาขาวิชา 

 เลขตัวสุดทาย (หลักหนวย) แสดงถึงอนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 

รายละเอียดเลขตัวกลาง 

 0-2  กลุมวิชาการพฒันาผลิตภัณฑ 

3 กลุมวิชาการออกแบบ 

4 กลุมวิชาการวิเคราะหคุณภาพ 

5 กลุมวิชาการจัดการและการตลาด 

6-7  กลุมวิชาการประยุกต 

8 กลุมวิชาหัวขอคัดสรร 

9 กลุมวิชาวิจยั (สัมมนา, วิทยานพินธ) 
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3.1.5 แผนการศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 

ปที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

605741 การประเมินอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

3 605711 การพัฒนาผลิตภัณฑข้ันสงู 3 

605751 เทคโนโลยผีูบริโภคและการจัดการ
ผลิตภัณฑใหม 

3 605719 สถิติข้ันสูงในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

3 

605791 ระเบียบวิธีวิจัย 1  กระบวนวชิาเลือก 3 

605795 สัมมนา 1 1  เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  

 กระบวนวชิาเลือก 3    

605701* ความรอบรูทางเทคโนโลยีการพฒันา
ผลิตภัณฑ 

(4)    

605702* การแปรรูปและวิเคราะหคุณภาพ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

(4)    

 รวม 11  รวม 9 

 

*  สําหรับนักศึกษาที่ไมมีคุณวุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ) หรือ วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ)  หรือสาขาที่
เก่ียวของที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาเหลานี้  

 
 

ปที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

605799 วิทยานิพนธปริญญาโท 3 605796 สัมมนา 2 1 

 กระบวนวชิาเลือก 3 605799 วิทยานิพนธปริญญาโท 9 

    สอบวิทยานิพนธ  

 รวม 6  รวม 10 

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

 

 

 

 



มคอ.2  หนา 17 

 
 

 
 

Study Plan 

 Type 2  (Plan A Type 2) 

 

First Year 

Semester 1 Credits Semester 2 Credits 

605741 Shelf Life Evaluation of 
Agro-Industrial Products 

3 605711  Advanced Product Development 3 

605751 Consumer Technology and 
New Product Management 

3  605719 Advanced Statistics for Product 
Development 

3 

605791 Research Methods 1  Major Elective 3 

605795 Seminar 1 1  Submission of the thesis proposal  

 Major Elective 3    

605701 Comprehensive Studies of 
Product Development 
Technology 

(4)    

605702 Processing and Quality Analysis 
in Agro-Industrial Products 

(4)    

 Total 11  Total 9 
 

*  A student who does not hold B.S. (Product Development Technology) or B.S. (Product 
Development) or related fields with approval of the Graduate Program Administrative Committee 
must take these courses. 
 

 

 

Second Year 

Semester 1 Credits Semester 2 Credits 

605799 Master’s Thesis 3 605796 Seminar 2 1 

 Major Elective 3 605799 Master’s Thesis 9 

 Total 6  Total 10 

 

 

3.1.5  คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

           ระบุไวในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 

อ.ทบ. 723 (603723) เทคโนโลยีเย่ือกระดาษ และกระดาษ 3(3-0-6) 

PKT 723 Pulp and Paper Technology  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :   

 สมบัติทางกายภาพและเคมีของเสนใย กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ การเตรียมเยื่อและการปรับปรุง
คุณสมบัติกระดาษ กระบวนการผลิตกระดาษ การทดสอบสมบัติกระดาษ การจําแนกประเภทของกระดาษเบื้องตน 
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 

          Physical and chemical properties of fiber, pulping process, stock preparation and paper 
properties development, papermaking process, paper properties testing, classification of paper 
types and clean technology for pulp and paper industry. 

 

อ.ทบ. 751 (603751) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 3(1-6-2) 

PKT 751 Packaging Design and Development  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

          ประเภทของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ วัตถุประสงคและปจจัยที่เก่ียวของของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ ข้ันตอนการออกแบบโครงสรางและกราฟก ผลของการออกแบบโครงสรางและกราฟก การประเมินผล
และวิเคราะหการออกแบบในเชิงพาณิชย การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

      Types of packaging design and development, objective and relevant factors of the 
packaging design, the structural and graphics design, the results of the structural and graphics 
design, evaluation and analysis of commercial design, life cycle assessment of product and 
packaging. 

 

 

อ.ทบ. 763 (603763) เทคโนโลยีการพิมพบรรจุภัณฑขั้นสูง    3(2-3-4) 

PKT 763 Advance Packaging Printing Technology  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                      

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

   การออกแบบทางการพิมพเพื่อบรรจุภัณฑ  หลักการของระบบการพิมพข้ันสูง  ประเภทของระบบการ
พิมพ  การเตรียมตนฉบับ  การแยกสีและการทําแมพิมพ  ชนิดและขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุบรรจุภัณฑและ
การเลือกใชระบบการพิมพเพื่อการบรรจุ ปญหาในระบบการพิมพและวิธีแกไข การวิจัยในการออกแบบและ
ระบบงานพิมพบรรจุภัณฑ การออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 1 การออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 2 การ
ออกแบบตนแบบตัวอยางเพื่อการนําเสนอ การนําเสนอผลงานการออกแบบผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
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            Design for printing of packaging, advance of printing systems, type of printing systems, 
prepress process and mold producing, type and regulation of packaging materials and the 
selection of printing systems for package, problems of printing systems and solutions, research of 
packaging printing, design with computer program 1, design with computer program 2, develop 
mockup for presentation, and present the packaging design with the internet network. 

 

 

อ.ทพ. 701 (605701) ความรอบรูทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 4(3-3-6) 

PDT 701 Comprehensive Studies of Product Development 
Technology 

 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  โดยความเห็นชอบของผูสอน                                    

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา: 

 ความสําคัญของการพฒันาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ 
เชิงระบบ การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การวางแผนการทดลอง เทคนิคทางสถิติ การประเมิน 
ทางประสาทสัมผสั เทคโนโลยีผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ การประเมินอายุการเก็บรักษา 
ของผลิตภัณฑ การจัดการดานการตลาดผลิตภัณฑใหม และกรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 Importance of product development in agro-industry, systematic product development 
process, prototype product development, experimental designs, statistical techniques, sensory 
evaluation,  consumer technology for product development, shelf-life evaluation of products, 
marketing management of new products, and case studies of product development 

 

 

อ.ทพ. 702 (605702) การแปรรูปและวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  4(3-3-6) 

PDT 702 Processing and Quality Analysis in Agro-Industrial Products  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

  หลักการแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  การใชสารเคมีและจุลนิทรียในกระบวนการ 
แปรรูป  การแปรรูปโดยการควบคุมปริมาณน้ํา  การแปรรูปโดยใชความรอนและไมใชความรอน  ระบบบรรจุภัณฑ 
 คุณภาพทางกายภาพและการวดัคา  คุณภาพทางเคมีและการวัดคา   คุณภาพทางจุลนิทรียและการวัดคา  และ
ระบบการจัดการคุณภาพ 

Processing principles for agro-industrial products, use of chemicals and microbes in 
processing, processing by controlling water content, thermal and non-thermal processing, 
packaging systems, physical quality and measurement, chemical quality and measurement, 
microbiological quality and measurement, and quality management systems 
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อ.ทพ. 703 (605703) เทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัส 3(2-3-6) 

PDT 703 Sensory Evaluation Techniques  

เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความหมายและความสําคัญของการประเมินทางประสาทสัมผัส ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับรู 
หลักพื้นฐานในการประเมินทางประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกตาง เทคนิคการทดสอบเชิงพรรณนา การ
ทดสอบผูบริโภคเชิงคุณภาพ การทดสอบผูบริโภคเชิงปริมาณ และกรณีศึกษา 

Definition and importance of sensory evaluation, sensory attributes and perception, basic 
principle of sensory evaluation, difference tests, descriptive analysis techniques, qualitative 
consumer testing,  quantitative consumer testing,  and case studies 
 

 

 

อ.ทพ. 711 (605711) การพัฒนาผลิตภัณฑขั้นสูง  3(2-3-4) 

PDT 711                       Advanced Product Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การประยุกตการคิดเชิงระบบเก่ียวกับผลิตภัณฑ การวิเคราะหการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน          
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการตลาดในปจจุบัน การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินในปจจุบัน การ
วางแผนกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ หลักการบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ การประยุกตการออกแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑข้ันสูง การประเมินความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยประยุกตใชผังผสานดุลดัชนี และการจัดการ
ผลิตภัณฑตนแบบ 

Application of product systematic thinking, recent technological development analysis, 
recent market change analysis, recent financial system change analysis, strategic planning for 
product development, executive principle for product development, application of advanced 
product development designs,  evaluation of the success in product development by 
application of balanced scorecard and prototype product management 

 

อ.ทพ. 713 (605713) กลิ่นรสและสีในการพัฒนาผลติภัณฑ 3(2-3-4) 

PDT 713                        Flavor and Color in Product Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

          สารใหกลิ่นรส คุณลักษณะเฉพาะของกลิ่นรส การวิเคราะหเคาโครงกลิ่นรส การผสมกลิ่นรส  สารใหสี  คา
ชวงสี และการผสมส ี

Flavoring agents, character notes of flavor, flavor profile analysis, flavor blending, 
coloring agents, color space and color blending 
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อ.ทพ. 714 (605714) การพัฒนาผลิตภัณฑอิมัลชัน 3 (3-0-6) 

PDT 714                         Emulsion Product Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การกอเกิดอิมัลชัน โครงสรางและสมบัติของอิมัลชัน ชนิดและสมบัติของอิมัลซิไฟเออร ความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบตางๆ ในระบบอิมัลชันและการประยุกตระบบอิมัลชันในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

Emulsion formation, structure and properties of emulsion, types and properties of 
emulsifiers, interaction between various components in emulsion system and application of 
emulsion system in product development 

 

อ.ทพ. 715 (605715) สารเคลือบและฟลมบริโภคไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

PDT 715                        Edible Coating and Films in Product  Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :   

 สมบัติการใชงาน สารเคลือบและฟลมบริโภคไดจากโปรตีน พอลิแซคคาไรด และลิปด วิธีการทดสอบของ
สารเคลือบและฟลมบริโภคได และการประยุกตสารเคลือบและฟลมบริโภคได 

Functional properties, edible coatings and films from proteins, polysaccharides and 
lipids, testing methods of edible coatings and films and application of edible coatings and films 

 

อ.ทพ. 716 (605716) การพัฒนาอาหารรูปแบบใหม  3(2-3-4) 

PDT 716                        New Food Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การจําแนกและลักษณะเฉพาะของอาหารรูปแบบใหม ระบบการพัฒนาอาหารรูปแบบใหม สวนประกอบ
อาหารและหนาที่ของสวนประกอบอาหาร หนาที่ของสวนผสมที่ใชในอาหารและการเลือกใช บรรจุภัณฑสําหรับ
อาหารรูปแบบใหม การพัฒนาอาหารรูปแบบใหมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารเชิงบริการ การพัฒนาสวนผสมสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการสําหรับการพัฒนาอาหารรูปแบบใหม และทิศทางอนาคตสําหรับอาหารรูปแบบใหม 

Classification and characterization new food, new food development system, food 
constituents and their functionalities, food ingredient functions and selection, packaging for new 
food, new food development in the food service industry, ingredient development for the food 
industry, organizing for new food development and the future trends of new food 

 

2Bอ.ทพ. 717 (605717)   การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที่ 7B3(3-0-6) 

8BPDT  717                  Development of Functional Food Products 

9Bเงื่อนไขที่ตองผานกอน: โดยความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 
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 บทนาํและความหมายของอาหารเชิงหนาที่ กฎหมายที่เก่ียวของและการตลาดอาหารเชิงหนาที่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที่ สมบัติและผลตอสุขภาพของใยอาหาร  สมบัติและผลตอสขุภาพของกรดไขมัน 
หลักของวิตามินและเกลือแร สมบัติและผลตอสุขภาพของพรีไบโอติกและโปรไบโอติก สมบัตแิละผลของพฤกษเคมี
ตอสุขภาพ  และกรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที่ 

 Introduction and definition of functional food products, regulations and marketing of 
functional food products, development of functional food products, properties and effects on 
health of dietary fiber, properties and effects on health of fatty acids, principles of vitamins and 
minerals, properties and effects on health of prebiotics and probiotics, properties and effects on 
health of phytochemicals, and case studies in development of functional food products 

 

อ.ทพ. 719 (605719)    สถิติขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ   3(2-3-4) 

PDT 719  Advanced Statistics for Product Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: โดยความเห็นชอบของผูสอน  

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 ความสําคัญของสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ การประยุกตใชสถิตินอนพาราเมตริกส การวิเคราะห หลาย
ตัวแปร  การวิเคราะหองคประกอบรวม   การวิเคราะหการถดถอยแบบโลจสิติกสและการวิเคราะหจําแนกกลุม  
การวิเคราะหปจจัยและการวิเคราะหจัดกลุม  การวิเคราะหองคประกอบและแผนผังความชอบ  เทคนิคการหา
ความเหมาะสม  เทคนิคการแปลงรูปในการพฒันาผลติภัณฑ และกรณีศึกษา 

Importance statistics in product development, application of non-parametric statistics, 
multivariate analysis, conjoint analysis, logistic regression  and discriminant analysis,  factor 
analysis  and cluster analysis,  principal component analysis  and  preference mapping,  
optimization technique, transformation technique for product development, and case studies 

 

อ.ทพ. 721 (605721) การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการกลาวอางทางโภชนาการ 3(2-3-4) 

PDT 721                        Product Development for Nutritional Claims 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 ฉลากโภชนาการ ขอกําหนดสาํหรับการกลาวอางสารอาหาร แหลงของสวนผสมเพื่อการกลาวอาง การ
สรางสูตรเพื่อการกลาวอางสารอาหาร และการประเมินผลิตภัณฑ 

 Nutrition labeling, regulations for nutrient claims, sources of ingredients used for nutrient 
claims, formulation for nutrient claims and product evaluation 

 

อ.ทพ. 722 (605722) การพัฒนาผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-4) 

PDT 722     Development of Fruit and Vegetable Products 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  
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 สมบัติของผักและผลไม  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผักและผลไม คุณภาพของผักและผลไม  
การจัดการคุณภาพของผักและผลไม เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผักและผลไม การออกแบบ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑผักและผลไม การประเมินการผลิต การตลาดและการลงทุน 

 Fruit and vegetable properties, quality changes in fruit and vegetable, quality of fruit and 
vegetable, managing quality of fruit and vegetable, new technologies for fruit and vegetable 
product development, technological designs for fruit and vegetable product development and 
evaluation of production/market and investment 

 

อ.ทพ. 723 (605723) 

PDT 723 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบาน  

Indigenous Food Product Development 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 แนวโนมตลาด วัตถุดิบและสวนประกอบของอาหารพื้นบาน     ปจจัยหลักที่มีผลตอคุณลักษณะผลิตภัณฑ 
บทบาทของสมุนไพรและเคร่ืองเทศในอาหารพื้นบาน การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารพื้นบาน การ
ขยายปริมาณการผลิตในระดับอุตสาหกรรม  และการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ 

Market trends, raw materials and composition of indigenous food, key factors for product 
characteristics, role of herbs and spices for indigenous food, formulation and process 
development of indigenous food, production scaling up for industrial scale and product standard 
establishment 

 

อ.ทพ. 724 (605724) 

PDT 724 

การพัฒนาเคมีภัณฑที่ใชในครัวเรือน 

 Development of Houshold Chemical Products 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 สารจากธรรมชาติ และสารสังเคราะหที่ใชในเคมีภัณฑในครัวเรือน กระบวนการผลิตและเคร่ืองมือ การ
พัฒนาสูตร การประเมินคุณภาพและการกําหนดลักษณะเฉพาะ มาตรฐาน กฎหมาย และความปลอดภัย และการ
ทดสอบผูบริโภค 

 Natural and synthetic substances used in household chemical products, production and 
instruments, formulation development, quality evaluation and specification establishment, 
standard, legislation and safety and consumer testing. 

 

อ.ทพ. 725 (605725) 

PDT 725 

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าหอม 

Development of Perfume Products 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การผลิตน้ําหอมจากธรรมชาติ การจําแนกกลิ่น สมบัติของน้ําหอมและการวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของน้ําหอม การพัฒนาสูตรน้ําหอม การทดสอบผูบริโภคและการออกแบบบรรจุภัณฑ 
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 Production of natural perfume, odor classification, properties of perfume and analysis, 
factors affecting the change of perfume properties, development of perfume formulation, 
consumer testing and package design 

 

อ.ทพ. 741 (605741) การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

PDT 741                       Shelf Life Evaluation of Agro-Industrial Products 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 นิยามและความสําคัญของอายุการเก็บรักษา ความรูพื้นฐานทางดานปฏิกิริยาจลน อันดับของปฏิกิริยา ผล
ของอุณหภูมิตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บรักษา การทดสอบอายุการเก็บรักษาในสภาวะ
เรง และกรณีศึกษาการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ  

 Definition and important of shelf life, the basic knowledge of kinetic reactions, order of 
reactions, effect of temperature on the reaction rate, factors affecting shelf life, accelerated shelf 
life testing and shelf life evaluation from case study 

 

อ.ทพ. 742 (605742)  เทคนิคการทดสอบเชิงพรรณนา 3(3-0-6) 

PDT 742                       Descriptive Analysis Techniques 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 นิยาม    องคประกอบของการทดสอบเชิงพรรณนา การคัดเลือกและฝกฝนผูทดสอบ วิธีการสรางเคาโครง
กลิ่นรส วิธีการสรางเคาโครงเนื้อสัมผัส วิธีการทดสอบเชิงพรรณนาแบบปริมาณ วิธีการทดสอบเชิงพรรณนาแบบ
สเปกตรัม วิธีการทดสอบเชิงพรรณนาแบบความเขมตามเวลา วิธีการสรางเคาโครงแบบเลือกอิสระ วิธีการสรางเคา
โครงดวยคาสัดสวนอุดมคติ วิธีการทดสอบเชิงพรรณนาแบบทั่วไป และการประยุกตใชการทดสอบเชิงพรรณนา 

  Definition, components of descriptive analysis, selection and training of panel members, 
the flavor profile method, the texture profile method, the quantitative descriptive analysis 
method, the spectrum™ descriptive analysis method, time-intensity descriptive analysis, free-
choice profiling method, ideal ratio profile method, generic descriptive analysis and application 
of descriptive analysis 

 

อ.ทพ. 743 (605743) ระบบคุณภาพสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

PDT 743                        Quality System for Product Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 แหลงที่มาของสิ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต    การออกแบบ
แผนผังการผลิต การวิเคราะหประเมินอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม การประเมินของเสียที่เกิดข้ึนจากการ
ผลิต ระบบควบคุมและกําจัดของเสีย 
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Source of hazards, risk assessment, good manufacturing practices, production layout 
design, hazard analysis and critical control points, assessment of production waste and control 
system and waste treatment system 

 

อ.ทพ. 744 (605744)   วิทยากระแสและเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

PDT 744     Rheology and Texture of Agro-Industrial Products 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน  

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 บทนาํ พฤติกรรมทางวิทยากระแสและโครงสรางของวัสดุของไหลและก่ึงของแข็ง  เคร่ืองมือและการวัดคา
สมบัติทางวิทยากระแส  ลักษณะเนื้อสัมผสัของวัสดุของแข็ง  การวัดคาสมบัติทางเนื้อสมัผัสของวัสดุของแข็ง  
เทคนิคการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของอาหาร  และกรณีศึกษา 

Introduction, rheological behavior and structure of fluid and semi-solid materials, 
instruments and rheological property measurement, texture characteristics of solid materials, 
solid textural property measurement, techniques for food texture improvement and case studies 

 

3Bอ.ทพ. 745 (605745)   เทคนิคการวิเคราะหขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ 10B3(2-3-4) 

PDT 745    Advanced Analytical Techniques in Product Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน  

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 บทนํา การวิเคราะหโดยวิธีโครมาโทกราฟ  วิธีสเปกโทรสโคป  วิธีจุลทรรศนอิเล็กตรอน  วิธีแคลอริเมทรี  
วิธีเชิงกล และงานวิจัยใหมที่เก่ียวกับการวิเคราะหข้ันสูง 

Introduction, chromatography, spectroscopy, electron microscopy, calorimetry, 
mechanical analysis, and recent issues on advanced analytical techniques 

 

4Bอ.ทพ. 746 (605746)   การประเมินทางประสาทสัมผัสขั้นสงู 11B3(3-0-6) 

12BPDT 746     Advanced Sensory Evaluation 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: โดยความเห็นชอบของผูสอน  

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 บทนํา ทฤษฎีการตรวจหาสัญญาณ   แบบจําลองธัสโตเนียน   การประยุกตใชการตรวจหาสัญญาณในการ
หาความแตกตางผลิตภัณฑโดยใชดัชนีอาร  แบบจําลองการเดาและทฤษฎีตัวแยกความแตกตาง   การเปรียบเทียบ
ตัวอยางคูแบบไมเปนอิสระและระบุคู    การเปรียบเทียบตัวอยางคูแบบเปนอิสระและระบุคู  การเรียงลําดับหลาย
ตัวอยางแบบไมอนุญาตใหเทากัน  การเรียงลําดับหลายตัวอยางแบบอนุญาตใหเทากัน  ความสัมพันธของเคร่ืองมือ
กับประสาทสัมผัส ความสัมพันธของขอมูลจากผูบริโภคกับขอมูลจากผูทดสอบที่ผานการฝกฝน และกรณีศึกษา 

Introduction, theory of signal detection, Thurstonian models, signal detection applied to 
discriminate products using the R-index, guessing models and discriminator theory, pairwise 
comparison-dependent & selected pairs, pairwise comparison-independent & selected pairs, 
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multiple ranking - no ties allowed, multiple ranking ties allowed, instrument-sensory 
relationships, relating consumer and trained panel data, and case studies 

 

อ.ทพ. 751 (605751) 

PDT 751 

เทคโนโลยีผูบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑใหม  

Consumer Technology and New Product Management 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การวิเคราะหตลาดและแผนการตลาดสาํหรับผลิตภัณฑใหม การออกแบบผลิตภัณฑใหม ข้ันตอนการ
ทดสอบผูบริโภค จริยธรรมในการทดสอบผูบริโภค การทดสอบผูบริโภคเชงิคุณภาพ การทดสอบผูบริโภคเชิง
ปริมาณ การพยากรณและวางแผนการผลติผลิตภัณฑใหม การจัดการ โลจิสติกสและซัพพลายเชนของผลิตภัณฑ
ใหม การวางตลาดผลิตภัณฑใหมและการจัดการความสัมพนัธกับลูกคาและกรณีศึกษาความสําเร็จ และความ
ลมเหลวของผลิตภัณฑใหม 

 Market analysis and plan for product development, new product design, consumer test 
procedures, ethics of consumer testing, qualitative consumer testing, quantitative consumer 
testing, forecasting and production planning of new product, logistics and supply chain 
management of new product, new product launch and customer relationship management and 
case study of new product success and failure 

 

 

อ.ทพ. 752 (605752) 

PDT 752 

การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  

Agro-Industry Management 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การจัดการองคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการการเงิน การจัดการบัญชี และการจัดการการ
ผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ระบบสารสนเทศ    เพื่อการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและการเขียนแผนธุรกิจ 

 Organization management, human resource management, financial management, 
account management and production management in agro-industry, marketing management for 
agro-industrial products, information system for agro-industry management, project feasibility 
study and business plan writing 

 

อ.ทพ. 761 (605761) สถิติประยุกตสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

PDT 761           Applied Statistics for Product Development 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 

 การประยุกตการออกแบบการทดลองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบพื้นที่การตอบสนอง เทคนิค
การสรางสมการเอมพิริคัล เทคนิคการหาความเหมาะสมของผลิตภัณฑข้ันสูง เทคนิคการใชสเกลและการวิเคราะห
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หลายมิติ การวิเคราะหปจจัยและองคประกอบ และโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหงานดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑข้ันสูง  

Application of experimental design for product development, response surface design, 
empirical equation establishment techniques, advanced product optimization techniques, scaling 
techniques and multidimensional analysis, component and factor analysis and statistical program 
for advanced product development analysis 

 

 

อ.ทพ. 781 (605781) 

PDT 781 

หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 

Selected Topics in Agro-Industrial Productdevelopment 1 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

หัวเร่ืองที่ทันสมัยเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

 Current topics in agro-industrial product development 

 

 

อ.ทพ. 782 (605782) 

PDT 782 

หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 2 

Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 2 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

หัวเร่ืองที่ทันสมัยเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

 Current topics in agro-industrial product development 

 

 

อ.ทพ. 783 (605783) 

PDT 783 

หัวขอเลือกสรรในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 3 

Selected Topics in Agro-Industrial Product Development 3 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 หัวเร่ืองที่ทันสมัยเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

Current topics in agro-industrial product development 

 

 

อ.ทพ.791 (605791) 
PDT 791 

ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methods 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :   
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 เทคนิคการวิจัย การสืบคนขอมูลทางวชิาการ การกําหนดขอบเขตงานวิจัย การกําหนดโครงการวิจัย การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวจิัย การตีพิมพ สทิธิบัตรและลิขสิทธิ ์

 Research techniques, search of academic information, research scope identification, 
research project establishment, research report project writing, research report writing, 
publication, patent and copyright 

 

 

อ.ทพ. 795 (605795) 

PDT 795 

สัมมนา 1 

 Seminar 1 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การนาํเสนอและอภิปรายหัวขอเก่ียวกับเทคนิคใหมๆ ในการพฒันาผลติภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรข้ันสูง 

Presentation and discussion about new techniques for advanced agro-product 
development 

 

 

อ.ทพ. 796 (605796) 

PDT 796 

สัมมนา 2  

Seminar 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: อ.ทพ. 795 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา :  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอเก่ียวกับวิทยานิพนธ  

Presentation and discussion about thesis 

 

 

อ.ทพ. 799 (605799) 

PDT 799 

วิทยานิพนธปริญญาโท 

 Master’s Thesis 

12 หนวยกิต 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมเสนอหัวขอโครงราง 
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