
 

 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
 วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 
 Master of Science Program in Agricultural Technology  
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ช่ือภาษาไทย      ช่ือเตม็        วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยกีารเกษตร) 

  ช่ือย่อ        วท.ม. (เทคโนโลยกีารเกษตร) 
ช่ือภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็      Master of Science (Agricultural Technology) 

  ช่ือย่อ      M.Sc. (Agricultural Technology) 
3.  วชิาเอกของหลกัสูตร  

 ไม่มี 
4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

36 หน่วยกติ  
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ศึกษา 2 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
ภาษาไทย  

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเห็นชอบ/อนุมตัหิลกัสูตร 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรยัง่ยนื พ.ศ.2547   กาํหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2555  

 



 

 

 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1.  ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

1.1 ปรัชญาและความสําคญั หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร  ในรอบศตวรรษที่
ผ่านมา การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตจนขาดความสมดุล 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยนําเทคโนโลยแีผนใหม่ผสมผสานกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการผลติทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและ
สมดุล ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิต
อาหารทีป่ลอดภัย และพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตรให้เหมาะสมและยัง่ยนืต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1) เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทีม่คุีณภาพ มคีวามรู้ ประสบการณ์ เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติจริง และมีความสามารถสูง

ในการดาํเนินงานวจิัยและพฒันาทางด้านเทคโนโลยกีารเกษตร  
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด มีความสามารถที่จะคิดค้น และพัฒนา

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมควบคู่ไปกบัจิตสํานึกในด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
3) เพือ่ส่งเสริมการค้นคว้าหรือวิจัย หาองค์รวมความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยกีารเกษตร และสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยกีารเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการและโครงสร้างหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
การจัดการเรียนการสอนใช้ระบบทวภิาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหน่ึง ๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงแบ่งเป็น

ภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหน่ึงและภาคสอง ภาคหน่ึง ๆ มีระยะเวลา 15 สัปดาห์  อาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่รายวิชาให้เท่ากบัภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคบั 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่ม ี

2.  การดาํเนินการหลกัสูตร 
2.1  วนั-เวลาดาํเนินการเรียนการสอน      

วนั - เวลาราชการปกต ิ
- ภาคการศึกษาที ่1  เดอืนมถุินายน –เดอืนกนัยายน 
- ภาคการศึกษาที ่2  เดอืนพฤศจิกายน –เดอืนมนีาคม 
- ภาคฤดูร้อน          เดอืนเมษายน –เดอืนพฤษภาคม   



 

 

 
 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวจิัย  
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาต่อต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

ข้อ 7 และมคุีณสมบัตดิังนี ้
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเกษตรทุกสาขา และได้เกยีรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลีย่

วชิาเอกด้านการเกษตรตามทีร่ะบุในหลกัสูตรของแต่ละสถาบันไม่ตํา่กว่า 3.5 
2) ถ้ามีคะแนนเฉลีย่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานที่เกีย่วข้อง

ด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ในกรณีที่มีผู้สมัคร
ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2   เน้นศึกษารายวชิาควบคู่กบัการทาํวทิยานิพนธ์ 
 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมคุีณสมบัต ิดงันี ้

1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางด้านการเกษตรทุกสาขาวชิา หรือสาขาวชิาทางด้านวทิยาศาสตร์ที่
เกีย่วข้อง อาท ิเทคโนโลยชีีวภาพ เคมี ฟิสิกส์ และวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 2) เป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่ตลอดหลกัสูตร ไม่ตํา่กว่า 2.5 หรือคะแนนเฉลีย่วิชาเอกด้านการเกษตร ตามที่ระบุใน
หลกัสูตรของแต่ละสถาบัน ไม่ตํา่กว่า 3.0 

การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์แต่งตั้ง 
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  โดยผลการสอบต้องไม่เกนิ 2 

ปี นับถึงวนัสมคัร 
3) พจิารณาตามคุณสมบัตทิีไ่ด้กาํหนดไว้ข้างต้น (หมวดที ่3 ข้อ 2.2)  
4) เงือ่นไขอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษาทีรั่บเข้ามพีืน้ความรู้ภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และมพีืน้ความรู้ทางด้านการค้นคว้าวจิัยไม่เท่ากนั 
2.4  กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) ในกรณีที่นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษเพิม่เตมิอกี 2 วชิา   

2) มอบหมายให้ค้นคว้าบทความทางวชิาการภาษาองักฤษเพิม่มากขึน้ 
3) นักศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนวชิาเทคนิควจิัยทางเทคโนโลยกีารเกษตร สัมมนา 1 

และ สัมมนา 2   ส่วนนักศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวชิาระเบียบการวจิัยทางเทคโนโลยกีารเกษตร 
สัมมนาและปัญหาพเิศษด้านเทคโนโลยกีารเกษตร 



 

 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จํานวนนักศึกษาทีจ่ะรับรวมกนัทั้ง 2 แผนจํานวน 10 คน และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภายในแผน 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะจบการศึกษา  10 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
       ใช้งบประมาณของภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร ปี 2553  ดงันี ้
           งบบุคลากร                                                     5,624,520           บาท 
              หมวดเงินเดอืน               5,120,880                                         บาท 
              หมวดค่าจ้างประจํา             503,640                                        บาท 
           งบดาํเนินงาน                                                  1,044,700            บาท 
               หมวดค่าตอบแทน             150,000                                        บาท 
               หมวดค่าใช้สอย                347,200                                         บาท 
               หมวดค่าวสัดุ                   500,000                                         บาท 
 
               หมวดเงนิอุดหนุน               47,500                                         บาท 
           งบลงทุน                                                          572,985            บาท 
               หมวดครุภัณฑ์                 572,985                                         บาท 
                                                          รวมทั้งส้ิน       7,242,205           บาท  

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติมหาบัณฑิตต่อคนต่อปี คนละประมาณ 80,000 บาท  
หมายเหตุ  งบประมาณทีแ่สดงทั้งหมดเป็นงบประมาณรวมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของทุกหลกัสูตรในภาควชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร 
2.7  ระบบการศึกษา 

ใช้ระบบแบบช้ันเรียน และค้นคว้าวจิัย 
2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้าม)ี 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1  จํานวนหน่วยกติและระยะเวลาศึกษา 

จํานวนหน่วยกติรวม    ตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  



 

 

ระยะเวลาในการศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา  นักศึกษาต้องใช้เวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร
อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 8 ภาคการศึกษาปกติ  

 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร    

 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

วชิาบังคบั - 6  หน่วยกติ 

วชิาบังคบัตามหมวดวชิา - 6  หน่วยกติ 

วชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า - 12  หน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 12  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 
3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร 

รหัสวชิา  รายวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วย อกัษรย่อ 2 ตวั และเลขรหัส 3 ตวั โดยมคีวามหมายดังนี ้
  อกัษรย่อ ทก./ AT หมายถึง อกัษรย่อของสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
  เลขหลกัหน่วย 
        เลข 0-5  หมายถึง วชิาบังคบั 
        เลข 6-9  หมายถึง วชิาเลอืก 
  เลขหลกัสิบ 
        เลข 0  หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
        เลข 1-2  หมายถึง วชิาในหมวดวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 
        เลข 3-4 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ 
        เลข 5-6  หมายถึง วชิาในหมวดวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
        เลข 7 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาทางสถิต ิ ระเบียบวธีิวจิัย 
        เลข 8  หมายถึง วชิาในหมวดวชิาสัมมนา 
        เลข 9  หมายถึง วชิาในหมวดวชิาปัญหาพเิศษ 
  เลขหลกัร้อย  
        เลข 6  หมายถึง วชิาระดบัต้น    
        เลข 7  หมายถึง วชิาระดบัสูง 

        เลข 8  หมายถึง วชิาวทิยานิพนธ์    

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการค้นคว้าวจิัยเพือ่ทาํวทิยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องจดทะเบียน
วทิยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคที่ 1 เป็นต้นไปจนครบจํานวน 36 หน่วยกติ และในปีที ่1 ต้องเรียนเพิม่เตมิอกี 3 วชิา (5 หน่วยกติ) 
คอื ทก.671 เทคนิควจิัยทางเทคโนโลยกีารเกษตร, ทก.681 สัมมนา 1 และ ทก.682 สัมมนา 2  โดยไม่นับหน่วยกติและจะ
ต้องสอบได้ระดับ P (ผ่าน) จึงจะสําเร็จการศึกษา 

 

 



 

 

 

    รหัส  รายวชิา       หน่วยกติ  
 ทก.800  วทิยานิพนธ์          36  
 AT 800  Thesis  
 ทั้งนีก้าํหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพิม่เตมิจํานวน 3 วิชา  รวม 5 หน่วยกติ  โดยไม่นับหน่วยกติเพือ่
สําเร็จการศึกษา และจะต้องสอบได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ดังนี ้ 
 ทก.671  เทคนิควจิัยทางเทคโนโลยกีารเกษตร    3(3-0-9) 
 AT 671  Research Techniques in Agricultural Technology                 (ไม่นับหน่วยกติ) 

ทก.681  สัมมนา 1       1(1-0-3) 
AT 681   Seminar 1                                                                          (ไม่นับหน่วยกติ) 

 ทก.682  สัมมนา 2                     1(1-0-3) 
AT 682   Seminar 2                                                                                      (ไม่นับหน่วยกติ) 

 
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นศึกษารายวชิาควบคู่กบัการทําวทิยานิพนธ์  โดยมกีารทาํ

วทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกติ และศึกษารายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ ซ่ึงประกอบด้วย วชิาบังคบั 
12 หน่วยกติ และวชิาเลอืกอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ โดยมหีน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

- วชิาบังคบั นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบัทั้ง 3 วชิา รวม 6 หน่วยกติ ประกอบด้วย 
    รหัส   รายวชิา      หน่วยกติ  

  บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ทก.672  ระเบียบการวจิัยทางเทคโนโลยกีารเกษตร   3(3-0-9) 
 AT 672  Research Methodology in Agricultural Technology 

ทก.683  สัมมนาด้านเทคโนโลยกีารเกษตร    1(1-0-3) 
AT 683   Seminar in Agricultural Technology 

 ทก.691  ปัญหาพเิศษด้านเทคโนโลยกีารเกษตร    2(0-6-2) 
 AT 691   Special Problem in Agricultural Technology 

- วชิาบังคบัตามหมวดวชิา   นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบัตามหมวดวชิา 2 วชิา รวม 6 หน่วยกติ จาก
หมวดวชิาใดหมวดวชิาหน่ึง ดังต่อไปนี ้

1) หมวดวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื จํานวน 6 หน่วยกติ 

    รหัส   รายวชิา      หน่วยกติ  
 (บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 ทก.611  เทคโนโลยกีารผลติพชืภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง  3(3-0-9) 
AT 611   Crop Production Technology under Environmental Changes 
ทก.612  สรีรวทิยาของพชืและการปรับตัว    3(3-0-9) 
AT 612  Plant Physiology and Adaptation 
 



 

 

 

2) หมวดวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ จํานวน 6 หน่วยกติ 

    รหัส   รายวชิา      หน่วยกติ  
 (บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทก.631  สรีรวทิยาสภาพแวดล้อมของสัตว์เลีย้ง    3(3-0-9) 
AT 631  Environmental Physiology of Domestic Animal 
ทก.632  เทคนิควจิัยทางโภชนศาสตร์สัตว์    3(3-0-9) 
AT 632  Research Techniques in Animal Nutrition 

 
- วชิาเลอืก แบ่งออกเป็น 3 หมวดวชิา  นักศึกษาสามารถเลอืกเรียนรายวชิาต่าง ๆ ทีภ่าควชิาเปิดสอน ไม่

น้อยกว่า 12 หน่วยกติ  โดยต้องเป็นวชิาทีม่ีรหัส 700 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ  สําหรับนักศึกษาทีเ่ลอืกเรียนเทคโนโลยกีาร
ผลติพชื  ต้องเลอืกวชิาเลอืกในหมวดวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื  และ/หรือหมวดวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  ส่วนนักศึกษาที่
เลอืกเรียนเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ ต้องเลอืกวชิาเลอืกในหมวดวิชาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ และ/หรือหมวดวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร  ซ่ึงวชิาเลอืกในหมวดวชิาต่างๆ มดีงันี ้

1) หมวดวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 
    รหัส   รายวชิา      หน่วยกติ  

              (บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ทก.616  การผลติพชืเขตร้อน     3(3-0-9) 

AT 616  Tropical Crop Production  
ทก.617  ธาตุอาหารและความต้องการของพชื    3(3-0-9) 
AT 617  Nutrients and Nutritional Requirement of Plants 
ทก.618  การใช้พชืสมุนไพรทางการเกษตร    3(3-0-9) 
AT 618  Utilization of Medicinal Plants in Agriculture 
ทก.716  การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืทางการเกษตร    3(3-0-9) 
AT 716  Plant Tissue Culture in Agriculture 
ทก.717  การปรับปรุงพนัธ์ุพชืขั้นสูง     3(3-0-9) 
AT 717  Advanced Plant Breeding 
ทก.718  การควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ    3(3-0-9) 
AT 718  Seed Quality Control  
ทก.719  เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วผลติผลสด    3(3-0-9) 
AT 719  Post Harvest Technology of Perishable Produces 
ทก.726  การจัดการวนเกษตร     3(3-0-9) 
AT 726  Management of Agro-forestry 
 
 



 

 

 
2) หมวดวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ 
    รหัส   รายวชิา      หน่วยกติ  

 (บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทก.636    การตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัและการใช้วัคซีนในปศุสัตว์  3(3-0-9) 
AT 636  Immune Response and Vaccination in Livestock 
ทก.637    พนัธุกรรมสัตว์เลีย้ง     3(3-0-9) 
AT 637  Domestic Animal Genetics 
ทก.736  โภชนศาสตร์สัตว์เคีย้วเอือ้ง     3(3-0-9) 
AT 736  Ruminant Nutrition 
ทก.737  โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคีย้วเอือ้ง    3(3-0-9) 
AT 737  Non-Ruminant Nutrition 
ทก.738  สารพษิจากเช้ือราในการผลติสัตว์         3(2-3-7) 
AT 738  Mycotoxins in Animal Production 
ทก.739  จุลชีววทิยาและการหมักในกระเพาะรูเมน   3(2-3-7) 
AT 739  Rumen Microbiology and Fermentation 
ทก.746   การผลติสัตว์ปีกขั้นสูง     3(3-0-9) 

 AT 746  Advanced Poultry Production 
ทก.747  พฤตกิรรมสัตว์เลีย้งประยุกต์     3(3-0-9) 
AT 747  Applied Domestic Animal Behaviour 
 

3) หมวดวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
    รหัส   รายวชิา      หน่วยกติ  

 (บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ทก.656  ชีวอุตุนิยมวทิยา      3 (3-0-9) 

AT 656  Biometeorology 
ทก.657  การจัดการศัตรูพชืและสัตว์     3(2-3-7) 
AT 657  Plant and Animal Pest Management 
ทก.658  การจัดการของเสียและวสัดุพลอยได้ในระบบเกษตร  3(3-0-9) 
AT 658  Waste and By-Product Management in Agricultural System 
ทก.659  เศรษฐศาสตร์และสังคมเกษตร    3(3-0-9) 
AT 659  Agricultural Economics and Communities 
ทก.766  เทคโนโลยกีารบรรจุหีบห่อผลติผลการเกษตร   3(2-3-7) 

 AT 766  Agricultural Product Packaging Technology 
ทก.767  เทคโนโลยกีารเตรียมผลผลติการเกษตรสดพร้อมบริโภค   3(2-3-7) 

 AT 767  Fresh-Cut Crop Product Preparation Technology 
 



 

 

 
ทก.768  เทคโนโลยกีารเกบ็รักษาผลติผลการเกษตร   3(2-3-7) 

ภายใต้บรรยากาศดดัแปลง 
 AT 768  Technology of Agricultural Product Storage 

under the Modified Atmosphere 
 

- วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
รหัส       รายวชิา      หน่วยกติ  

 ทก.800   วทิยานิพนธ์          12 
 AT 800   Thesis 
 
 
 



 

 

 
3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
ทก.800  วทิยานิพนธ์                6 หน่วยกติ ทก.800  วทิยานิพนธ์       9 หน่วยกติ 

ทก.671     เทคนิควจิัยทาง                    3 หน่วยกติ 
  เทคโนโลยกีารเกษตร    (ไม่นับหน่วยกติ) 

ทก.682     สัมมนา 2                                  1 หน่วยกติ 
                                                             (ไม่นับหน่วยกติ) 

ทก.681     สัมมนา 1                            1 หน่วยกติ 
                                                      (ไม่นับหน่วยกติ) 

 

รวม                                                   10 หน่วยกติ รวม                                                         10 หน่วยกติ 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

ทก.800  วทิยานิพนธ์        12 หน่วยกติ ทก.800  วทิยานิพนธ์       9 หน่วยกติ 

รวม                                                             12 หน่วยกติ      รวม                                                            9 หน่วยกติ 

 
 
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 

 

ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

ทก.672  ระเบียบการวจิัยทาง                       3 หน่วยกติ 
               เทคโนโลยกีารเกษตร 

ทก.683  สัมมนา                    1 หน่วยกติ 
               ด้านเทคโนโลยกีารเกษตร 

ทก.____ วชิาบังคบัตามหมวดวิชา               6 หน่วยกติ ทก.691  ปัญหาพเิศษด้าน                  2 หน่วยกติ 
               เทคโนโลยกีารเกษตร 

ทก.____วชิาเลอืก                                       3 หน่วยกติ ทก.____วชิาเลอืก                                  9 หน่วยกติ 

รวม                                                            12 หน่วยกติ รวม                                                       12 หน่วยกติ 

 

ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

ทก.800  วทิยานิพนธ์         6 หน่วยกติ ทก.800  วทิยานิพนธ์                  6 หน่วยกติ 

รวม                                                              6 หน่วยกติ      รวม                                                         6 หน่วยกติ 

 
 



 

 

3.1.5  คาํอธิบายรายวชิา   

 

คาํอธิบายรายวชิาในแผน ก แบบ ก 1 

ทก671 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยกีารเกษตร       3(3-0-9)  ไม่นับหน่วยกติ 
AT671 Research Techniques in Agricultural Technology 
 หลกัการเบือ้งต้นและการประยุกต์วธีิการทางวิทยาศาสตร์เพือ่งานวจิัยด้านเทคโนโลยกีารเกษตร การวางแผน
งานวจิัย การประยุกต์ใช้สถิติในงานวจิัย การเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย รายงานวจิัย และการเตรียมต้นฉบับสําหรับการ
เผยแพร่ 
 
ทก681 สัมมนา 1          1(1-0-3)  ไม่นับหน่วยกติ 
AT681 Seminar 1 

ค้นคว้าเรียบเรียงหัวข้อทีน่่าสนใจทางวชิาการด้านเทคโนโลยกีารเกษตร และเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
ทก682 สัมมนา 2         1(1-0-3)  ไม่นับหน่วยกติ 
AT682 Seminar 2 

ค้นคว้าเรียบเรียง วเิคราะห์ และวจิารณ์เชิงลกึหัวข้อทีน่่าสนใจทางวชิาการด้านเทคโนโลยกีารเกษตร และเสนอ
ต่อที่ประชุม 

 
ทก800   วทิยานิพนธ์                36 หน่วยกติ 
AT800 Thesis 

การสร้างโครงการวจิัย และการดาํเนินการวจิัย อนัก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  
เขียนวทิยานิพนธ์เกีย่วกบัเทคโนโลยกีารเกษตร และนําเสนอวทิยานิพนธ์  การเขียนรายงานเพือ่เผยแพร่ จริยธรรมในการ
ทาํงานวจิัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 
คาํอธิบายรายวชิาในแผน ก แบบ ก2 

ทก611   เทคโนโลยกีารผลติพชืภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง     3(3-0-9) 
AT611  Crop Production Technology under Environmental Changes 

การผลติพชืและการวางแผนการผลติภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง การจัดการดนิและนํา้ การเลอืกใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการผลติพชื  การควบคุมคุณภาพ และการตลาด 

 
ทก612   สรีรวทิยาของพชืและการปรับตัว       3(3-0-9) 
AT612 Plant Physiology and Adaptation 
 กระบวนการทางสรีรวทิยาทีเ่กีย่วข้องกบัการเจริญเตบิโต การพฒันา และการให้ผลผลติของพชื สรีรวทิยาของ
พชืภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง  กลไกและการปรับตวัของพชื 
 



 

 

ทก616 การผลติพชืเขตร้อน        3(3-0-9) 
AT616 Tropical Crop Production  
 การผลติพชืเขตร้อน  การเตรียมเมลด็พนัธ์ุและการเตรียมดนิ  ระบบการให้นํา้ การจัดการศัตรูพชื  การบํารุงดนิ  
วธีิการเกบ็เกีย่วพชื การจัดการเกีย่วกบัดนิภายหลงัการเกบ็เกีย่ว กรณีศึกษาจากตัวอย่างจริงของเกษตรกร โดยเน้นให้เห็น
ถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกจิในเชิงเปรียบเทียบ มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทก617 ธาตุอาหารและความต้องการของพชื       3(3-0-9) 
AT617  Nutrients and Nutritional Requirement of Plants 

ธาตุอาหารทีจ่ําเป็นในการเจริญเตบิโตของพชื หน้าทีข่องธาตุอาหาร กลไกการดูดไอออนของราก  การเคลือ่นย้าย
ธาตุอาหารและสารอนิทรีย์ของพชืช้ันสูง  การขาดธาตุอาหารและหลกัการแก้ไข ธาตุอาหารกบัคุณภาพของผลผลติ 
 
ทก618 การใช้พชืสมุนไพรทางการเกษตร       3(3-0-9) 
AT618  Utilization of Medicinal Plants in Agriculture 

การจําแนก วิธีการปลูก การขยายพนัธ์ุ การเกบ็เกีย่ว สารสําคัญ พชืสมุนไพรบางชนิด การใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรในด้านการป้องกนัและกาํจัดโรคและแมลงของพชื  การใช้เป็นยาและอาหารเสริมในสัตว์ มกีารศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
 
ทก631 สรีรวทิยาสภาพแวดล้อมของสัตว์เลีย้ง       3(3-0-9) 
AT631  Environmental Physiology of Domestic Animal 
 ระบบการแลกเปลีย่นความร้อนของสัตว์เลีย้ง การเปลีย่นแปลงทางสรีรวทิยา และการปรับตวัของสัตว์เลีย้ง
ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 
ทก632  เทคนิควจิัยทางโภชนศาสตร์สัตว์       3(3-0-9)  
AT632  Research Techniques in Animal Nutrition 
 เทคนิคในการประเมนิอาหารสัตว์ทดลองขั้นสูงในการทดลองต่าง ๆ ระเบียบวธีิและระบบในการวัดพลงังานทีอ่ยู่
ในตวัสัตว์ การประเมนิคุณภาพของโปรตนีในอาหารสัตว์ 
 
ทก636  การตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัและการใช้วัคซีนในปศุสัตว์     3(3-0-9) 
AT636  Immune Response and Vaccination in Livestock 

ระบบภูมคุ้ิมกนัของสัตว์ การพฒันาของเซลล์และอวยัวะของระบบภูมคุ้ิมกนัในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมและสัตว์ปีก  
ปัจจัยทีม่ีผลต่อระบบภูมคุ้ิมกนั ผลของระบบภูมิคุ้มกนัต่อสมรรถภาพการผลติของสัตว์  การใช้วัคซีนในการผลติปศุสัตว์ 
 
ทก637  พนัธุกรรมสัตว์เลีย้ง        3(3-0-9) 
AT637  Domestic Animal Genetics 

ลกัษณะทางพนัธุกรรมภายนอกและพฤติกรรมของโรคทางพนัธุกรรม พนัธุกรรมทางชีวเคมี พนัธุศาสตร์เซลล์
และโมเลกลุของสัตว์เลีย้ง การประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศทางพนัธุศาสตร์ 



 

 

ทก656     ชีวอุตุนิยมวิทยา                                                                                                                               3 (3-0-9) 
AT656     Biometeorology 
 สหวทิยาการทางวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการของบรรยากาศ และส่ิงมชีีวิต  
การปรับตวัของส่ิงมชีีวิตให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม 
 
ทก657 การจัดการศัตรูพชืและสัตว์        3 (2-3-7) 
AT657 Plant and Animal Pest Management  

ความสัมพนัธ์ของศัตรูพชืต่างๆ แมลง โรคพชื วัชพชื กบัส่ิงแวดล้อม การนําวิธีการควบคุมศัตรูพชืต่างๆ มา
ทดแทนการใช้สารเคมทีีเ่ป็นพษิ การอนุรักษ์และการเพิม่พูนชีวนิทรีย์ต่างๆ ในการควบคุมศัตรูพชืและศัตรูสัตว์ การ
ควบคุมศัตรูพชืและศัตรูสัตว์แบบบูรณภาพ ข้อจํากดัและอนาคตของการบริหารศัตรูพชื และศัตรูสัตว์ มกีารศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

 
ทก.658 การจัดการของเสียและวสัดุพลอยได้ในระบบเกษตร     3(3-0-9) 
AT658 Waste and By-Product Management in Agricultural System 

แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการนําวสัดุเหลอืใช้และวสัดุพลอยได้กลบัมาใช้ประโยชน์ในระบบการเกษตร 
หลกัการบําบัดนํา้เสียในฟาร์มกลบัมาใช้ในการปลูกพชืและเลีย้งสัตว์ การนํามูลและปัสสาวะของสัตว์มาใช้บํารุงดินเป็นปุ๋ย
ของพชืและเป็นก๊าซชีวภาพ การใช้เศษซากพชืในการคลุมดนิ ทําปุ๋ยหมกั และอาหารสัตว์ มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
ทก659 เศรษฐศาสตร์และสังคมเกษตร       3(3-0-9) 
AT659 Agricultural Economics and Communities 

 บทบาทของทรัพยากร ประชากร ทุนและเทคโนโลยใีนการพฒันาการเกษตรและเศรษฐกจิ  ปัจจัยทางเศรษฐกจิ
และสังคมทีก่ระทบการพฒันาการเกษตร โครงสร้างทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย ปัจจัยทีท่าํให้ชุมชนเข้มแข็ง 
ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง และส่ิงแวดล้อมของชุมชนต่อระบบการเกษตร  
 
ทก672 ระเบียบการวจิัยทางเทคโนโลยกีารเกษตร      3(3-0-9) 
AT672 Research Methodology in Agricultural Technology 
 การประยุกต์ใช้สถิตใินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวางแผนการทดลอง เทคนิควธีิการเกบ็ข้อมูลทาง
เทคโนโลยกีารเกษตร การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ทก683  สัมมนาด้านเทคโนโลยกีารเกษตร       1(1-0-3) 
AT683  Seminar in Agricultural Technology 
 ค้นคว้าเรียบเรียงหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยานิพนธ์ และเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
ทก691  ปัญหาพเิศษด้านเทคโนโลยกีารเกษตร       2(0-6-2) 
AT691  Special Problem in Agricultural Technology 
 การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ในหัวข้อทีไ่ด้รับมอบหมายทีเ่กีย่วข้องหรือน่าสนใจทางด้านเทคโนโลย ีการเกษตร และ
เรียบเรียงเขียนเป็นเอกสารทางวิชาการ 



 

 

ทก716 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืทางการเกษตร       3(3-0-9) 
AT716  Plant Tissue Culture in Agriculture 
 การนําเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในแง่ของการขยายพนัธ์ุพชื การปรับปรุง
พนัธ์ุพชื การผลติพชืแฮพลอยด์ การเกบ็รวบรวมพนัธ์ุพชื และการผลติต้นพชืที่ปลอดโรค มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทก717 การปรับปรุงพนัธ์ุพชืขั้นสูง        3(3-0-9) 
AT717  Advanced Plant Breeding 
 พนัธุศาสตร์ประชากรทีเ่กีย่วข้องกบัการปรับปรุงพนัธ์ุพชื สถิตทิีเ่กีย่วข้องกบัการปรับปรุงพนัธ์ุพชื ความดเีด่น
ของลูกผสมทีไ่ด้จากการผสมระหว่างพนัธ์ุพชื การปรับปรุงพนัธ์ุพชืโดยวธีิเพิม่ชุดโครโมโซม การสร้างลูกผสมรุ่นที ่1 การ
ปรับปรุงพนัธ์ุโดยใช้ส่ิงก่อกลายพนัธ์ุ พนัธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื การปรับปรุงพนัธ์ุพชืให้ต้านทานโรคแมลง
และส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม 
 
ทก718 การควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ       3(3-0-9) 
AT718  Seed Quality Control 
 ความสําคญัและความหมายของคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ การควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธ์ุในระหว่างการผลติ การ
ปรับปรุงสภาพ และการเกบ็รักษา การตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทก719  เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วผลติผลสด       3(3-0-9) 
AT719  Post Harvest Technology of Perishable Produces 

การเปลีย่นแปลงทางสรีรวทิยาและชีวเคมขีองผลติผลสด   การเส่ือมสภาพ  การแสดงออกของยนีและ ปัจจัยที่
เกีย่วข้อง การชะลอการเส่ือมสภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพือ่รักษาคุณภาพผลติผลสด มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 
 
ทก726  การจัดการวนเกษตร        3(3-0-9) 
AT726  Management of Agro-forestry  

แนวคดิ ความหมายและความสําคญัของระบบวนเกษตร  ชนิดของการกระทาํระหว่างกนั การวนิิจฉัย  การ
ออกแบบเทคโนโลยแีละการจัดการ  ประเมนิผลระบบวนเกษตร การวจิัยและพฒันาเพือ่การใช้ทีด่นิให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทก736  โภชนศาสตร์สัตว์เคีย้วเอือ้ง        3(3-0-9) 
AT736  Ruminant Nutrition 

ระบบย่อยอาหาร  เมแทบอลซึิมของคาร์โบไฮเดรต โปรตนี และ ไขมนั  งานวจิัยทางด้านโภชนศาสตร์ของสัตว์
เคีย้วเอือ้งในปัจจุบัน  

 
ทก737 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคีย้วเอือ้ง       3(3-0-9) 
AT737  Non-Ruminant Nutrition 

ความต้องการและการใช้โภชนะขั้นสูงทีถู่กต้อง ความสัมพนัธ์และการขัดขวางของโภชนะในสัตว์ปีก สุกร และ
สัตว์กระเพาะเดีย่วอืน่ ๆ  งานวจิัยทางด้านโภชนศาสตร์ของสัตว์ไม่เคีย้วเอือ้งในปัจจุบัน 



 

 

ทก738  สารพษิจากเช้ือราในการผลติสัตว์            3(2-3-7) 
AT738  Mycotoxins in Animal Production 

การสร้างสารพษิจากเช้ือรา โครงสร้างทางเคม ีคุณสมบัตทิางเคมี และกายภาพของสารพษิจากเช้ือรา เมแทบอลิ
ซึมของสารพษิจากเช้ือราในตัวสัตว์ การเป็นพษิของสารพษิจากเช้ือราในสัตว์ชนิดต่างๆ  การตกค้างของสารพษิจากเช้ือรา
ในผลผลติจากสัตว์ การควบคุมและการลดการเป็นพษิของสารพษิจากเช้ือราในอาหารสัตว์ การตรวจสอบสารพษิจากเช้ือ
รา การควบคุมมาตรฐานการปนเป้ือนของสารพษิจากเช้ือราในอาหารสัตว์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
ทก739  จุลชีววทิยาและการหมักในกระเพาะรูเมน       3(2-3-7) 
AT739  Rumen Microbiology and Fermentation 
 จุลนิทรีย์ในกระเพาะรูเมน นิเวศวทิยาในกระเพาะรูเมน บทบาทของจุลนิทรีย์ในกระเพาะรูเมน การทาํงานของ
กระเพาะรูเมนในสัตว์เคีย้วเอือ้ง กระบวนการหมกัโดยจุลนิทรีย์ในกระเพาะรูเมน เมแทบอลซึิมของสารประกอบไนโตรเจน 
และคาร์โบไฮเดรต  ขบวนการการเกดิทีพ่ร้อมกนัของโปรตีนและพลงังานต่อการเจริญเตบิโตของจุลนิทรีย์ ประสิทธิภาพ
จุลนิทรีย์ในกระเพาะรูเมน การเพาะเลีย้งเช้ือจุลนิทรีย์โดยระบบการเลีย้งแบบต่อเน่ือง การเลีย้งเช้ือจุลนิทรีย์โดยระบบการ
เลีย้งแบบเบ็ดเสร็จ  

 
ทก746  การผลติสัตว์ปีกขั้นสูง        3(3-0-9) 
AT746  Advance Poultry Production 
 สถานการณ์การผลติสัตว์ในประเทศและโลก ปัญหาการตลาดและการส่งออก เทคนิคในการผสมพนัธ์ุสัตว์ปีกเพือ่
การผลติเนือ้และไข่  การจัดการพ่อ-แม่พนัธ์ุ เทคนิคในการจัดการโรงฟักในทางการค้า อาหารและ  กลยุทธ์ในการให้อาหาร
เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด โปรแกรมการควบคุมและการป้องกนัโรคในฟาร์ม โรงงานแปรรูปสัตว์ปีก การบันทึกข้อมูลใน
ฟาร์มและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ทก747  พฤตกิรรมสัตว์เลีย้งประยุกต์        3(3-0-9) 
AT747 Applied Domestic Animal Behaviour 
 พฤตกิรรมการเรียนรู้ พฤตกิรรมหาอาหาร พฤตกิรรมทางสังคม การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในสภาพการเลีย้ง
แบบกกัขัง กึง่ธรรมชาต ิและธรรมชาติ เทคนิคการวจิัยทางพฤตกิรรมสัตว์ การนําทฤษฎด้ีานพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้เพือ่
ปรับปรุงการจัดการฟาร์ม และสวสัดภิาพของสัตว์  มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทก766 เทคโนโลยกีารบรรจุหีบห่อผลติผลการเกษตร                          3 (2-3-7) 
AT766 Agricultural Product Packaging Technology   

ลกัษณะผลติผลทางการเกษตร การบรรจุทีเ่หมาะสม มาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพือ่การเกบ็รักษาผลผลติ และการ
ขนส่ง การบรรจุภัณฑ์สําหรับผู้บริโภค มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทก767 เทคโนโลยกีารเตรียมผลผลติการเกษตรสดพร้อมบริโภค              3 (2-3-7) 
AT767 Fresh - Cut Crop Product Preparation Technology 

การเตรียมพร้อมผลติผลสด  การเกบ็รักษา และการบรรจุผลไม้และผกั  คุณสมบัตทิางเคมแีละกายภาพของบรรจุ
ภัณฑ์  เทคโนโลยกีารเกบ็รักษาภายใต้บรรยากาศดดัแปลง  มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ 



 

 

 
ทก768 เทคโนโลยกีารเกบ็รักษาผลติผลการเกษตรภายใต้บรรยากาศดดัแปลง            3 (2-3-7) 
AT768 Technology of Agricultural Product Storage under the Modified Atmosphere 

การเกบ็รักษาผลติผลทางการเกษตรในสภาพควบคุมและดดัแปลงบรรยากาศ ลกัษณะโครงสร้างของห้องเกบ็
รักษา  อุปกรณ์พืน้ฐานสําหรับการเตรียมผลติผลก่อนการเกบ็รักษา  มกีารศึกษาดูงานนอกสถานที ่

 
ทก800 วทิยานิพนธ์                    12 หน่วยกติ 
AT800 Thesis 

การสร้างโครงการวจิัย และการดาํเนินการวจิัย อนัก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  
เขียนวทิยานิพนธ์เกีย่วกบัเทคโนโลยกีารเกษตร และนําเสนอวทิยานิพนธ์  การเขียนรายงานเพือ่เผยแพร่ จริยธรรมในการ
ทาํงานวจิัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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