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คณะอตุสำหกรรมเกษตร 
ภำควชิำเทคโนโลยอีตุสำหกำรเกษตร 

   
857-111   1(1-0-2) 
วตัถุดบิในอุตสำหกรรมอำหำรและกำรจดักำร 
(Raw Material Management in Food-Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  - 
Prerequisite :  -  
 ความส าคัญของการจัดการและจัดหาวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหาร ประเภทของวตัถุดิบ การก าหนดมาตรฐาน
ระดับขั้นวตัถุดิบ หลักการและวิธีปฏิบัติกับผลิตผลทางการ
เกษตร การเปล่ียนแปลงของวตัถุดิบและคุณภาพหลงัการเก็บ
เก่ียว การวางแผนจดัการวสัดุ  
  Perspective and importance of material procurement 
management in food industry; type of materials; material 
creation and standard; post-harvest handling of agricultural 
products; change during post-harvest; material planning 
management 
 
857-131 2 (2-0-4) 
หลกักำรจดักำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร      
(Principles of Food-Industrial Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความส าคญัของการจดัการในอุตสาหกรรมเกษตร 
หลกัการจดัการ หนา้ท่ีในการจดัการในการวางแผน การจดั
องคก์าร การน า และการควบคุมองคก์าร  
 Importance of production management in food 
industry; principles of management; management function in 
planning, organizing, leading and controlling  
 
857-201   2 (1-2-3) 
พื้นฐำนกำรออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ในอุตสำหกรรมอำหำร  
(Basic Computer Aided Design in Food-Industry)   
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี

Prerequisite :  -  
 พ้ืนฐานหลักการเขียนและการออกแบบ การ
ก าหนดขนาดและการเขียนภาพการฉายออร์โทกราฟิก 
ภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพตัด การร่างแบบ การใช้
โป รแก รมคอม พิ ว เต อ ร์ ช่ วยใน ก ารออกแบบ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบกราฟิกในลกัษณะ 2 มิติ 
และ 3 มิติ 
 Fundamentals of drawing and design, scaling and 
orthographic, isometric drawings, cross-sectioning 
drawing, layout, computer aided design in food industry, 
2-D and 3-D graphic design 
 
857-204             3 (3-0-6) 
กำรแปรรูปและวศิวกรรมทำงอตุสำหกรรมอำหำร 1 
(Food Industry Processing and Engineering I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  854-211 
Prerequisite :  854-211  
 หลกัการแปรรูป ทฤษฎีทางวศิวกรรม เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องในการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและปัจจัยใน
กระบวนการและผลิตภณัฑ์ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ต่อไปน้ี การสกดั การผสม การแยก การลดขนาด การกลัน่ 
การระเหยและการอบแหง้ 
  Principles of food processing, engineering theory, 
some related technologies in unit operation including 
process and product parameters in some food processing 
as follows: extraction, mixing, separation, size reduction, 
distillation, evaporation and drying 
 
857-205   1 (0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรกำรแปรรูปและวศิวกรรมทำงอุตสำหกรรม
อำหำร 1     



(Food Industry Processing and Engineering Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  854-215 หรือเรียนควบคู่กนั 
Prerequisite : 854-215 or concurrent 
  การแปรรูปอาหารประกอบด้วยการสกัด การผสม 
การแยก การลดขนาด การกลัน่ การระเหยและ   การอบแหง้ 
  Food processing including extraction, mixing, 
separation, size reduction, distillation, evaporation and drying  
 
857-221   2 (2-0-4) 
ระเบียบและข้อบังคบัส ำหรับกจิกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
(Laws and Legislations for Food Industry Enterprise) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม ความส าคญัของ
กฎหมายและขอ้ก าหนดในอุตสาหกรรมอาหาร  สาระส าคญั
ของกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
สาระส าคญัของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ความปลอดภยั อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สาระส าคญัของ
กฎหมายอาห ารและการขออ นุญ าตป ระกอบ กิจการ
อุตสาหกรรมอาหาร สาระส าคญัของมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อ
ความรับผิดชอบทางสงัคม กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้ 
และส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมอาหาร 
 General perspectives on industry; importance of law 
and regulation for food industry; major aspects of legislation 
for industry control; major aspects of labor law concerning to 
safety, occupational health and working environment; major 
aspects of food law and regulation for food industry 
establishment approval; Thai labor standard for social 
responsibility; related regulations for import and export of 
food industrial products 
 
857-202   3 (3-0-6) 
หลกัเคมอีำหำรพ้ืนฐำน                              
(Principles of Food Chemistry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  ไม่ม ี 
Prerequisite :  - 
  องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของอาหาร เช่น 
น ้ า โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วติามิน เกลือแร่ และรงควตัถุ 
การเปล่ียนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององคป์ระกอบเหล่าน้ีท่ีมี

ความส าคัญต่อการแปรรูปอาหารและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ กลไกของปฏิกิริยาส าคัญต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
อาหาร 
 Compositions and chemical properties of food 
including water, proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, 
minerals, and pigments; chemical and biochemical 
changes of food compositions that are important to food 
processing and product qualities; mechanism of major 
reactions occurring in food 
 
857-203   1 (0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเคมอีำหำรพื้นฐำน   
 (Principles of Food Chemistry Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  ไม่ม ี 
Prerequisite :  - 
  การเตรียมสารและการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือการวเิคราะห์ 
เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ การเตรียมสารละลายเคมี 
ทฤษฎีและหลกัการวิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
พ้ืนฐานทางเคมีของอาหาร 
  Sampling and sample preparation for analysis 
equipment instruction; preparation of chemical solutions; 
principles; proximate analysis    
 
857-231   2 (2-0-4) 
กำรตลำดในอตุสำหกรรมอำหำร 
(Marketing in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความส าคญัของการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอาหาร ระบบ
สารสนเทศและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด การแบ่งส่วน
การตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่ง
ทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผูบ้ริโภคและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์การออกแบบ    กลยทุธ์การตั้ง
ราคา การบริหารช่องทางการตลาดและสนับสนุนการ
กระจายตัวสินค้า การบริหารการส่งเสริมการตลาด การ
ส่งออกของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
  Importance of marketing in food industry; 
development of food industry products; information 



systems and environmental marketing; market share; select 
target markets and market positioning; marketing research, 
consumers and consumer behavior; product strategy; designed 
pricing strategy; marketing channels and distribution; 
marketing promotion; export of agricultural products 
 
857-301   3 (3-0-6) 
กำรแปรรูปและวศิวกรรมทำงอตุสำหกรรมอำหำร 
(Food Industry Processing and Engineering II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  854-211 
Prerequisite : 854-211  
  หลักการแปรรูป ทฤษฎีทางวิศวกรรม เทคโนโลยีท่ี
เก่ี ยวข้องในการป ฏิบั ติการ เฉพาะห น่วยและปั จจัยใน
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ต่อไปน้ี การแช่เยน็ การแช่แข็ง การพาสเจอร์ไรซ์ การสเตอริ
ไลซ์และกระบวนการปลอดเช้ือ 
  Principles of food processing, engineering theory, 
some related technologies in unit operation including process 
and product parameters in some food processing as follows: 
chilling, freezing, pasteurization, sterilization and aseptic 
process 
 
857-302   1 (0-3-0)  
ปฏิบัตกิำรกำรแปรรูปและวศิวกรรมทำงอุตสำหกรรมอำหำร 2 
(Food Industry Processing and Engineering Laboratory 
II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  854-215 
Prerequisite :  854-215 
  การแปรรูปอาหารประกอบดว้ยการแช่เยน็ การแช่แขง็ 
การพาสเจอร์ไรซ์ การสเตอริไลซ์และกระบวนการปลอดเช้ือ 
  Food processing including chilling, freezing, 
pasteurization, sterilization and aseptic process 
 
857-311   2 (2-0-4) 
กำรจดักำรกำรผลติในอุตสำหกรรมอำหำร   
(Production Management in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 

 ค ว าม ส าคัญ ข อ งก าร จั ด ก าร ก าร ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมอาหาร  ระบบการผลิต  ดชันีวดัทาง  การผลิต     
การจัดการการผลิตสมัยใหม่  การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการวจิยัด าเนินงาน  
 Importance of production management in Food 
industry perspective of production system; performance 
indicators for production management; modern 
production management; modern production 
management; information technology management; and 
operation research  
 
857-312   2 (2-0-4) 
กำรวำงแผนกำรผลติและกำรจดักำรวสัดุคงคลงัใน
อุตสำหกรรมอำหำร  
 (Production Planning and Inventory Management in 
Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนก าลัง  การผลิต  การ
วางแผนการผลิตรวม การปรับแผนการผลิต การก าหนด
ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางผลิต   การจัดสมดุล
สายการผลิต  เทคนิคการควบคุมการผลิต ระบบการจดัการ
สินคา้คงคลงั และการจดัการคลงัสินคา้ 
 Production planning and control in food industry; 
capacity planning; aggregate production planning; adjust 
production plan; master production scheduling; 
production schedules; balance production line; production 
control techniques; inventory management and 
warehousing management 
 
857-313   2 (2-0-4) 
กำรจดักำรแรงงำนในอุตสำหกรรมอำหำร  
(Labour Management in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 การจัดการแรงงานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การพัฒนา



บุคลากร ระบบการประเมินสมรรถนะ ระบบค่าแรงจูงใจ ความ
ปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 Labour management in food industry; human resource 
development; performance system; incentive wages system; 
food industry safety 
 
857-314   3 (1-6-2)  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมอำหำรและกำร
บ ำรุงรักษำ  
(Machinery and Equipment in Food Industry and 
Maintenance)  
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์ ในอุตสาหกรรม เกษตร 
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอบแห้ง  อุตสาหกรรมแช่แข็ง 
อุ ตสาหกรรม เค ร่ือง ด่ืม  อุตสาหกรรมอาห ารกระป๋อง 
อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมเน้ือสัตว์ (meat and poultry) 
และอุตสาหกรรมเบเกอร์ร่ี การแบ่งกลุ่มเคร่ืองจักรหลัก 
เคร่ืองจักรสนับสนุนในสายการผลิต เคร่ืองจักรหลักในการ
แปรรูปของอุตสาหกรรมเกษตร การค านวณจ านวนเคร่ืองจกัร
ตามแผนก าลงัการผลิต กลยทุธ์การพิจารณาจ านวนเคร่ืองจกัรท่ี
เหมาะสม  ระบบการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร  ตัวช้ีวดัของการ
บ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาทวผีลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
  Food-industry machinery and equipment including 
beverage industry, drying industry, freezing industry, canned 
food industry, dairy industry, meat and poultry industry, and 
bakery industry, classification of main machine and support 
machine in production line, main machines of food-industry, 
calculation machine capacity, strategic planning, types of 
maintenance, indicators of measure equipment performance, 
total productive maintenance 
 
857-321   3 (3-0-6) 
กำรวำงแผนกำรทดลองส ำหรับอตุสำหกรรมอำหำร
(Experimental Design for Agro-Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  347-202  
Prerequisite :  347-202  
  ความส าคญัของการออกแบบและวางแผนการทดลอง
และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเกษตร หลักการ

พ้ืนฐานและแนวทางในการออกแบบและวางแผนการ
ทดลอง สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวางแผนการทดลอง การ
ออกแบบและวางแผนการทดลองของระบบท่ีมีปัจจยัเดียว 
และหลายปัจจยั แบบจ าลองการถดถอย หลกัการพ้ืนฐาน
ของเทคนิคพ้ืนผิวตอบสนองและการออกแบบของผสม  
 Importance of design and analysis of experiments 
and applications in agro-industry; basic principles and 
guidelines for designing experiments; basic statistical 
methods for design and analysis of experiments; design 
and analysis of experiments for single factor and multiple 
factors; regression modeling; basic principles of response 
surface method and mixture design 
 
857-322   3 (1-6-2) 
กำรประกนัคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพใน
อุตสำหกรรมอำหำร    
(Quality Assurance and Quality Control in Food 
Industry)  
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความหมายของคุณภาพ  แนวคิดและหลกัการของ
การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ  ระบบบริหาร
คุณภาพ (ISO)   การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ  กรณีศึกษาของการประกนัคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
 Definition of quality, concept and principles of 
quality assurance and quality control, quality 
management system (ISO), quality control of product and 
process; case study of quality assurance and quality 
control in food industry  
 
857-323   3 (1-6-2) 
ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภัยของอำหำร   
(Food Safety Management System) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความส าคญัของการจดัการดา้นความปลอดภยัของ
อาหาร อันตรายในอาหาร การวิ เคราะห์ความเส่ียง 
หลกัเกณฑ์การผลิตท่ีดีในกระบวนการผลิตอาหาร ระบบ



การวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม ระบบการ
จดัการดา้นความปลอดภยัของอาหารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  การทวน
สอบและการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร    
 Important of food safety management; food hazards; 
risk analysis; good manufacturing practice (GMP); hazard 
analysis and critical control points (HACCP); other related 
food safety management systems; verification and auditing of 
food safety management  
 
857-391   1 (0-2-0) 
กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเรียนรู้ภำคปฏิบตัสิ ำหรับเทคโนโลยี
และกำรจดักำรอุตสำหกรรมอำหำร  
(Preparation for Work-Integrated Learning for Food  
Industrial Technology and Management)  
เง่ือนไข :  มสีถำนภำพเทยีบเท่ำนกัศึกษำช้ันปีที ่3   
Condition : equivalent to third year student 
 การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติส าหรับ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  การค้นหา
ปัญหาเพื่อการวจิยัดา้นเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม
อาหาร หลกัการวิเคราะห์และคดัเลือกปัญหาเพื่อการวิจยัดา้น
เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร 
 Preparation for work-integrated learning for food 
industrial technology and management; searching for problem 
occurred in food industry technology and management; 
analysis and problem selection for food industry technology 
and management 
 
857-392   8 (0-24-0) 
กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัตสิ ำหรับเทคโนโลยแีละกำรจดักำร
อุตสำหกรรมอำหำร  
(Work-Integrated Learning for Food Industrial 
Technology and Management)  
เง่ือนไข :  มสีถำนภำพเทยีบเท่ำนกัศึกษำช้ันปีที ่3 
Condition :  equivalent to third year student  
 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัส าหรับเทคโนโลยีและการจดัการ
อุตสาหกรรมอาหาร  ณ สถานประกอบการ ในหัวข้อการ
จัดการการผลิต  การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของ

อาหาร  การฝึกปฏิบติังาน  การคน้หาปัญหาและคดัเลือก
ปัญหาเพ่ือการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 Work-integrated learning for food industrial 
technology and management in production management, 
food quality and safety management; industrial practice; 
problem finding and selection for cooperative education 
 
857-411   3 (2-2-5) 
กำรจดักำรผลติภำพในอุตสำหกรรมอำหำร 
(Productivity Management in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 หลกัการและแนวคิดของการจดัการผลิตภาพ การ
วดัและการวิเคราะห์ผลิตภาพ เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดย
มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี ว ัสดุ แรงงาน ผลิตภัณฑ์ และ
วิธีการท างาน เคร่ืองมือในการเพ่ิมผลิตภาพ เช่น 5ส ไค
เซ็น การศึกษาวธีิการท างาน ระบบขอ้เสนอแนะ ระบบการ
ผลิตแบบลีน การบ ารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม และ
เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Principles and concept of productivity 
management; productivity measurement and analysis; 
productivity improvement techniques emphasizing on 
technology, materials, labors, product and work 
procedures; productivity improvement tools such as, 5S 
technique, kaizen, work study,  suggestion system, lean 
manufacturing system, total productive maintenance and 
related techniques 
 
857-412   3 (2-2-5) 
กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร  
(Food Industry Plant Design) 
รำยวชิำบังคบัก่อน   :  857-312,  857-324 
Prerequisite :  857-312, 857-324  
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตาม
หลักเกณฑ์สุขลักษณะ การออกแบบผลิตภัณฑ์   การ
จดัการวตัถุดิบ การเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงาน  การออกแบบ
กระบวนการผลิต การออกแบบก าลงัการผลิต  การเลือก
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การขนถ่ายวสัดุ การเลือกท าเลท่ีตั้ง
และการวางผังโรงงาน  โครงส ร้างอาค าร   ระบบ



สาธารณูปโภค ระบบก าจดัของเสีย การประมาณการค่าใชจ่้าย 
 Agro-industry plant design concerning to hygiene 
practice; product design; manufacturing process design; 
capacity design; machinery and materials handling equipment; 
plant location; plant location and layout; structure; raw 
material management; utilities system; waste disposal system; 
cost estimation 
 
857-413  3 (2-3-4) 
กำรประยุกต์ใช้ระบบอตัโนมตัใินอุตสำหกรรมอำหำร      
 (Application of Automation in Food Industry) 
เง่ือนไข :  มสีถำนภำพเทยีบเท่ำนกัศึกษำช้ันปีที ่4 
Condition :  equivalent to fourth year student  
 ภาพรวมเบ้ืองต้นของการประยุกต์ใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น ระบบการควบคุมใน
กระบวนการผลิต ระบบการตรวจสอบคุณภาพ การคัดแยก
ขนาดดว้ยระบบประมวลผลภาพ หุ่นยนตแ์ขนกล ระบบขนถ่าย
สายพานล าเลียง การบรรจุ และอ่ืนๆ ความส าคญั ประโยชน์ 
รวมถึงขอ้ควรค านึงและขอ้จ ากดัในการใชง้านระบบอตัโนมติั
ในการแปรรูปอาหาร 
 A broad introduction to applications of agro-industrial 
automation for example process control system, vision 
grading and quality inspection system, industrial robot 
programming, material handling system and conveyor, 
packaging system, etc. general understanding of advantages/ 
disadvantages and generic considerations in automation for 
food processing      
 
857-414  3 (3-0-6) 
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสตกิส์ในอุตสำหกรรมอำหำร  
(Supply Chain and Logistics Management in Food 
Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความส าคัญของการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและ            
โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัช้ีวดั 
การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ การจดัการการผลิตและการ
จดัการคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน การจดัหาวตัถุดิบ การบริหาร

สินค้าคงคลังและการคลังสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประสานงานในห่วงโซ่อุปทาน  
 Importance of supply chain management and 
logistics in agro-industry; supply chain drivers and 
matrices; logistics network design; production 
management and quality management in supply chain; 
raw material procurement; inventory management and 
warehousing; transportation; information technology and 
coordination in supply chain 
 
857-415  3 (2-3-4) 
กำรประยุกต์ใช้แบบจ ำลองสถำนกำรณ์ในอุตสำหกรรม
อำหำร 
(Application of Simulation in Food Industry) 
เง่ือนไข :  มสีถำนภำพเทยีบเท่ำนักศึกษำช้ันปีที ่4 
Condition : equivalent to fourth year student  
 การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสถานการณ์ ส าหรับ 
การศึกษาพฤติกรรม การพฒันา และปรับปรุงการท างาน
ของระบบปัญหาท่ีน่าสนใจทางดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
เช่น ปัญหาระบบแถวคอย ระบบการวางแผนการผลิต 
ระบบการบริหารสินคา้คงคลงั ระบบการบริการต่างๆ 
 Applications of simulation for studying and 
improving interested systems focused on agro-industry 
for instance queuing system, production planning and 
control system, inventory control system and service 
system 
 
857-416  3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกำรผลติอำหำรฮำลำล 
(Production Management of Halal Food) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 หลักการด้านศาสนาอิสลามท่ีเก่ียวข้องกับการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หลกัการส าคญัดา้นการ
ผลิตอาหารฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 
บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารฮาลาล ระบบคุณภาพและ
มาตรฐาน ระบบการให้การรับรองสถานท่ีผลิต และ



จ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาล เทคนิคในการวิเคราะห์และ
การตรวจสอบอาหารฮาลาล  
 Principles of islamic finance for investment in halal 
product manufacturing; benefits giving to investors in 
industrial estate for halal food; principles of halal food 
manufacturing; development for new halal food; packaging 
for halal food; quality system and standard;  halal certification 
system for food manufacturer and stores; probability of haram 
contamination in halal food and the analytical technique 
 
857-417   3 (2-3-4) 
กำรจดักำรกำรบริกำรอำหำร  
(Food Service Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 แนวคิดการจดัการสถานประกอบการอาหาร หลกัการ
การบริการอาหาร หลกัการก าหนดรูปแบบสถานประกอบการ
อาหาร การวางแผนรายการอาหาร และเคร่ืองด่ืม การจดัการ
ครัว ความปลอดภยัอาหารการจดัการก าลงัคน การบริหารงบ
ก าไร-ขาดทุน และกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้   
  Concept of food service establishment management; 
principles of food service management; principles of 
designing food service business; menu planning; kitchen 
operation; food safety; staffing; revenue management; and 
customer service processes 
 
857-421   2 (1-3-2) 
กำรควบคุมคุณภำพเชิงสถติสิ ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร  
(Statistical Quality Control for Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 การควบคุมและการจัดการคุณภาพเชิงสถิติ   แผนภูมิ
ควบคุม  การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การชัก
ส่ิงตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ  การวิเคราะห์ระบบการวดั  การ
จดัการคุณภาพดว้ยเทคนิคซิกซ์ซิกมา   
 Statistical  quality control and management ;  control 
charts;  process capability analysis; acceptance sampling;  
measurement systems analysis;  six  sigma  for quality 
management 

857-422   3 (3-0-6) 
กำรบริหำรคุณภำพทัว่ทั้งองค์กร  
(Total Quality Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความส าคญัของการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร  
หลกัการของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ตวัแบบการ
บริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร  เคร่ืองมือและระบบบริหารท่ี
ใชใ้นการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รและรางวลัคุณภาพ 
 Concept and importance of total quality 
management, total quality management models, tools and 
management system applying in total quality 
management and quality awards 
 
857-431   3 (3-0-6) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกจิด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร 
(Food Industry Entrepreneurship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน  :  464-102,  857-231 
Prerequisite :  464-102,  857-231 
 ความหมายและลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อม  แนวคิดในการเป็นผู ้ประกอบการ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การจัดท าแผนธุรกิจ แหล่งเงินทุน ระบบภาษี
อากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และการสนับสนุน SMEs 
จากหน่วยงานภาครัฐ 
 Meaning of small and medium enterprises; 
entrepreneurship; business opportunity assessment; 
feasibility analysis, business planning, sources of 
funding; tax system and related laws; SMEs promotion 
by government agencies 
 
857-432   3 (3-0-6) 
กำรวำงแผนกลยุทธ์ในอุตสำหกรรมอำหำร 
 (Strategic Planning in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความส าคญัของแผนกลยทุธ์ ขอ้มูลและขั้นตอนใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ การก าหนดแผนกลยุทธ์ในระดับ
ต่างๆ การด าเนินกลยทุธ์ การควบคุมเพ่ือการด าเนินกลยทุธ์ 



การวดัผลเพื่อการควบคุมและการประยุกต์ใชแ้ผนกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร 
 Perspective and importance of strategy; strategic 
models; information and steps in strategic plan; defined 
strategy; controlling strategies; formulating; implementing 
strategies in agro-industry 
 
857-433   3 (3-0-6) 
พฤตกิรรมผู้บริโภคในอุตสำหกรรมอำหำร  
(Consumer Behavior in Food Industry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 ความส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัภายในของ
ผู ้ บ ริ โ ภ ค  ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค                         
การตอบสนองของผูบ้ริโภค ทฤษฎีการเรียนรู้และแบบจ าลอง
ทางพฤติกรรม ปัจจัยภายนอกของผูบ้ริโภค เทคนิควิจัยเชิง
ป ริม าณ และคุณภาพ ท่ี ใช้อ ธิบ าย รูป แบบการบ ริโภค 
ความสมัพนัธ์ของกระบวนการจดัการผลิตกบัการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา 
  Importance of consumer behavior, internal factors of 
consumer behavior, decision process of consumer behavior, 
the response to consumer, case study 
 
857-451   2 (2-0-4) 
หัวข้อพเิศษ 1     
(Selected Topic I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 หวัขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั หรือวทิยาการใหม่ๆ 
ทางการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ท่ีภาควชิาพิจารณาเห็นวา่จะมีประโยชน์ต่อวชิาชีพ และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 Current special topics of interest or new technology 
for management of food industry that are considered 
beneficial for occupation and agreed by the faculty committee 
 
857-452   3 (3-0-6) 
หัวข้อพเิศษ 2  
  

(Selected Topic II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  ไม่ม ี
Prerequisite :  -  
 หวัขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั หรือวทิยาการ
ใหม่ๆ ทางการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ท่ีภาควชิาพิจารณาเห็นวา่จะมี
ประโยชน์ต่อวชิาชีพ และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 Current special topics of interest or new 
technology for management of food industry that are 
considered beneficial for occupation and agreed by the 
faculty committee 
 
857-491   1 (0-2-0) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ               
(Preparation for Co-operative Education) 
เง่ือนไข :  มสีถำนภำพเทยีบเท่ำนกัศึกษำช้ันปีที่ 4   
Condition : equivalent to fourth year student 
 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา การสืบคน้ รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลเชิงวชิาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาโครงร่างการวจิยัส าหรับสหกิจศึกษา 
การจัดการ วิเคราะห์ และประมวลผลการวิจัย การเขียน
และน าเสนอรายงานผลการวจิยั  
  Preparation for cooperative education; searching 
for reviewing and writing for related documentations; 
developing the research proposal for cooperative 
education, management analysis and evaluation of 
relevant data; report writing and presentation 
 
857-492                                                              8 (0-24-0) 
สหกจิศึกษำ            
(Co-operative Education) 
เง่ือนไข :  มสีถำนภำพเทยีบเท่ำนกัศึกษำช้ันปีที ่4  
Condition : equivalent to fourth year student  
 ปัญ ห าท างด้าน เท คโน โลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร  ท่ีตอบสนองกับความตอ้งการของ
อุตสาหกรรม การปฏิบัติงานการศึกษา/ทดลอง/แก้ไข/
ปรับปรุงปัญหา ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแล และ
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจาก



สถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จของ
โครงงานสหกิจศึกษา  
 The topic of food industrial technology and 
management related to industrial needs; practicing in study/ 
experiment/ correct/ improve the topic of food industrial 
technology and management at the industry under supervision 
of a cooperative advisory and advisors from    a company; 
report and presentation on succeed of cooperative project 
 


