หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Master of Science Program in Agricultural Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อย่อ
วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
Master of Science (Agricultural Technology)
ชื่อย่อ
M.Sc. (Agricultural Technology)
3. วิชาเอกของหลักสู ตร
ไม่ มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมตั หิ ลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยัง่ ยืน พ.ศ.2547 กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้ นไป
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2555

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสํ าคัญ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในรอบศตวรรษที่
ผ่ านมา การพัฒ นาด้ านการเกษตรของประเทศไทยเป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว มุ่ งเน้ นการเพิ่มผลผลิตจนขาดความสมดุ ล
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม สั งคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชี วิตของมนุ ษย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่ าว จึงมุ่งเน้ นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถทางด้ านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยนําเทคโนโลยีแผนใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น เน้ นการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิ ทธิภาพและ
สมดุล ไม่ ก่อให้ เกิดผลเสี ยต่ อทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม รั กษาและฟื้ นฟูระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็ นแหล่ งผลิต
อาหารทีป่ ลอดภัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ เหมาะสมและยัง่ ยืนต่ อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ เป็ นผู้รู้ จริงและปฏิบัติจริง และมีความสามารถสู ง
ในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีการเกษตร
2) เพื่อ ผลิตมหาบัณ ฑิตที่ส ามารถใช้ เ ทคโนโลยีอย่ า งชาญฉลาด มีค วามสามารถที่จ ะคิด ค้ น และพัฒ นา
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมควบคู่ไปกับจิตสํ านึกในด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
3) เพือ่ ส่ งเสริมการค้ นคว้ าหรือวิจัย หาองค์ รวมความรู้ ใหม่ ทางเทคโนโลยีการเกษตร และสามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีการเกษตรได้ อย่างเหมาะสม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการเรียนการสอนใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาการศึกษาในปี หนึ่ง ๆ เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งแบ่ งเป็ น
ภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 15 สั ปดาห์ อาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ รายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาดําเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน –เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน –เดือนมีนาคม
- ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน –เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1 เน้ นการค้ นคว้ าวิจัย
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต่ อต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 7 และมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1) เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้ านการเกษตรทุกสาขา และได้ เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลีย่
วิชาเอกด้ านการเกษตรตามทีร่ ะบุในหลักสู ตรของแต่ ละสถาบันไม่ ตาํ่ กว่ า 3.5
2) ถ้ ามีคะแนนเฉลีย่ ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้ องเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทํางานที่เกีย่ วข้ อง
ด้ านการเกษตรมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 3 ปี หลังจากสํ าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสื อรับรองจากผู้บังคับบัญชา
หรื อหั ว หน้ าโครงการวิจัย หรื อขึ้น อยู่ กับ ดุ ลยพินิจ ของคณะกรรมการบั ณ ฑิตศึ กษาของภาควิช า ในกรณีที่มีผู้ ส มัค ร
ประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเกษตร
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 เน้ นศึกษารายวิชาควบคู่กบั การทําวิทยานิพนธ์
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้ านการเกษตรทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาทางด้ านวิทยาศาสตร์ ที่
เกีย่ วข้ อง อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟิ สิ กส์ และวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เป็ นต้ น
2) เป็ นผู้ทไี่ ด้ คะแนนเฉลีย่ ตลอดหลักสู ตร ไม่ ตาํ่ กว่ า 2.5 หรือคะแนนเฉลีย่ วิชาเอกด้ านการเกษตร ตามที่ระบุใน
หลักสู ตรของแต่ ละสถาบัน ไม่ ตาํ่ กว่ า 3.0
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียน และการสอบสั มภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลการสอบต้ องไม่ เกิน 2
ปี นับถึงวันสมัคร
3) พิจารณาตามคุณสมบัตทิ ไี่ ด้ กาํ หนดไว้ ข้างต้ น (หมวดที่ 3 ข้ อ 2.2)
4) เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีร่ ับเข้ ามีพนื้ ความรู้ ภาษาอังกฤษไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ และมีพนื้ ความรู้ ทางด้ านการค้ นคว้ าวิจัยไม่ เท่ ากัน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) ในกรณีที่นักศึ กษาสอบภาษาอังกฤษไม่ ผ่านตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย ให้ นักศึ กษาลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติมอีก 2 วิชา
2) มอบหมายให้ ค้นคว้ าบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษเพิม่ มากขึน้
3) นักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1 ต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร สั มมนา 1
และ สั มมนา 2 ส่ วนนักศึกษาหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 ต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
สั มมนาและปัญหาพิเศษด้ านเทคโนโลยีการเกษตร

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับรวมกันทั้ง 2 แผนจํานวน 10 คน และคาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษาภายในแผน 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
ชั้นปี ที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปี ที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
คาดว่ าจะจบการศึกษา
10
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2553 ดังนี้
งบบุคลากร
5,624,520
หมวดเงินเดือน
5,120,880
หมวดค่ าจ้ างประจํา
503,640
งบดําเนินงาน
1,044,700
หมวดค่ าตอบแทน
150,000
หมวดค่ าใช้ สอย
347,200
หมวดค่ าวัสดุ
500,000
หมวดเงินอุดหนุน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์

47,500

2557
10
10
20
10

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
572,985
บาท
572,985
บาท
รวมทั้งสิ้น 7,242,205
บาท
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตต่ อคนต่ อปี คนละประมาณ 80,000 บาท
หมายเหตุ งบประมาณทีแ่ สดงทั้งหมดเป็ นงบประมาณรวมที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสู ตรในภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบแบบชั้นเรียน และค้ นคว้ าวิจัย
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวม ตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ เวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
วิชาบังคับ
วิชาบังคับตามหมวดวิชา
วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า
วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

แผน ก แบบ ก 1
36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ทก./ AT หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์
เลข 1-2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
เลข 3-4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตสั ตว์
เลข 5-6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลข 7 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทางสถิติ ระเบียบวิธีวจิ ัย
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสั มมนา
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปัญหาพิเศษ
เลขหลักร้ อย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสู ง
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1 เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้ นการค้ นคว้ าวิจัยเพือ่ ทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียน
วิทยานิพนธ์ ต้งั แต่ ภาคที่ 1 เป็ นต้ นไปจนครบจํานวน 36 หน่ วยกิต และในปี ที่ 1 ต้ องเรียนเพิม่ เติมอีก 3 วิชา (5 หน่ วยกิต)
คือ ทก.671 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร, ทก.681 สั มมนา 1 และ ทก.682 สั มมนา 2 โดยไม่ นับหน่ วยกิตและจะ
ต้ องสอบได้ ระดับ P (ผ่าน) จึงจะสํ าเร็จการศึกษา

รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
ทก.800
วิทยานิพนธ์
36
AT 800
Thesis
ทั้งนีก้ าํ หนดให้ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียนเพิม่ เติมจํานวน 3 วิชา รวม 5 หน่ วยกิต โดยไม่ นับหน่ วยกิตเพือ่
สํ าเร็จการศึกษา และจะต้ องสอบได้ ค่าระดับ P (ผ่ าน) ดังนี้
ทก.671
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-9)
AT 671
Research Techniques in Agricultural Technology
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
ทก.681
สั มมนา 1
1(1-0-3)
AT 681
Seminar 1
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
ทก.682
สั มมนา 2
1(1-0-3)
AT 682
Seminar 2
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้ นศึกษารายวิชาควบคู่กบั การทําวิทยานิพนธ์ โดยมีการทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และศึกษารายวิชาเพิม่ เติมอีกไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต ซึ่งประกอบด้ วย วิชาบังคับ
12 หน่ วยกิต และวิชาเลือกอีกไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
- วิชาบังคับ นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
รายวิชา
หน่ วยกิต
รหัส
บรรยาย-ปฏิบัตกิ าร-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทก.672
ระเบียบการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-9)
AT 672
Research Methodology in Agricultural Technology
ทก.683
สั มมนาด้ านเทคโนโลยีการเกษตร
1(1-0-3)
AT 683
Seminar in Agricultural Technology
ทก.691
ปัญหาพิเศษด้ านเทคโนโลยีการเกษตร
2(0-6-2)
AT 691
Special Problem in Agricultural Technology
- วิชาบังคับตามหมวดวิชา นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับตามหมวดวิชา 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต จาก
หมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง ดังต่ อไปนี้
1) หมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 6 หน่ วยกิต
รหัส
ทก.611
AT 611
ทก.612
AT 612

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัตกิ าร-ศึกษาด้ วยตนเอง)

เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3(3-0-9)
Crop Production Technology under Environmental Changes
สรีรวิทยาของพืชและการปรับตัว
3(3-0-9)
Plant Physiology and Adaptation

2) หมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตสั ตว์ จํานวน 6 หน่ วยกิต
รหัส
ทก.631
AT 631
ทก.632
AT 632

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัตกิ าร-ศึกษาด้ วยตนเอง)

สรีรวิทยาสภาพแวดล้อมของสั ตว์ เลีย้ ง
Environmental Physiology of Domestic Animal
เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์ สัตว์
Research Techniques in Animal Nutrition

3(3-0-9)
3(3-0-9)

- วิชาเลือก แบ่ งออกเป็ น 3 หมวดวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่ าง ๆ ทีภ่ าควิชาเปิ ดสอน ไม่
น้ อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยต้ องเป็ นวิชาทีม่ ีรหัส 700 ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต สํ าหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ต้ องเลือกวิชาเลือกในหมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ/หรือหมวดวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส่ วนนักศึกษาที่
เลือกเรียนเทคโนโลยีการผลิตสั ตว์ ต้ องเลือกวิชาเลือกในหมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตสั ตว์ และ/หรือหมวดวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งวิชาเลือกในหมวดวิชาต่ างๆ มีดงั นี้
1) หมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
รายวิชา
รหัส
ทก.616
AT 616
ทก.617
AT 617
ทก.618
AT 618
ทก.716
AT 716
ทก.717
AT 717
ทก.718
AT 718
ทก.719
AT 719
ทก.726
AT 726

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัตกิ าร-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)

การผลิตพืชเขตร้ อน
Tropical Crop Production
ธาตุอาหารและความต้ องการของพืช
Nutrients and Nutritional Requirement of Plants
การใช้ พชื สมุนไพรทางการเกษตร
Utilization of Medicinal Plants in Agriculture
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชทางการเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture
การปรับปรุ งพันธุ์พชื ขั้นสู ง
Advanced Plant Breeding
การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Seed Quality Control
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสด
Post Harvest Technology of Perishable Produces
การจัดการวนเกษตร
Management of Agro-forestry

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

2) หมวดวิชาเทคโนโลยีการผลิตสั ตว์
รายวิชา
รหัส
ทก.636
AT 636
ทก.637
AT 637
ทก.736
AT 736
ทก.737
AT 737
ทก.738
AT 738
ทก.739
AT 739
ทก.746
AT 746
ทก.747
AT 747

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัตกิ าร-ศึกษาด้ วยตนเอง)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการใช้ วัคซีนในปศุสัตว์
3(3-0-9)
Immune Response and Vaccination in Livestock
พันธุกรรมสั ตว์ เลีย้ ง
3(3-0-9)
Domestic Animal Genetics
โภชนศาสตร์ สัตว์ เคีย้ วเอือ้ ง
3(3-0-9)
Ruminant Nutrition
โภชนศาสตร์ สัตว์ ไม่ เคีย้ วเอือ้ ง
3(3-0-9)
Non-Ruminant Nutrition
3(2-3-7)
สารพิษจากเชื้อราในการผลิตสั ตว์
Mycotoxins in Animal Production
จุลชีววิทยาและการหมักในกระเพาะรูเมน
3(2-3-7)
Rumen Microbiology and Fermentation
การผลิตสั ตว์ ปีกขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Poultry Production
พฤติกรรมสั ตว์ เลีย้ งประยุกต์
3(3-0-9)
Applied Domestic Animal Behaviour

3) หมวดวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รหัส
ทก.656
AT 656
ทก.657
AT 657
ทก.658
AT 658
ทก.659
AT 659
ทก.766
AT 766
ทก.767
AT 767

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัตกิ าร-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

ชีวอุตุนิยมวิทยา
Biometeorology
การจัดการศัตรู พชื และสั ตว์
Plant and Animal Pest Management
การจัดการของเสี ยและวัสดุพลอยได้ ในระบบเกษตร
Waste and By-Product Management in Agricultural System
เศรษฐศาสตร์ และสั งคมเกษตร
Agricultural Economics and Communities
เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่ อผลิตผลการเกษตร
Agricultural Product Packaging Technology
เทคโนโลยีการเตรียมผลผลิตการเกษตรสดพร้ อมบริโภค
Fresh-Cut Crop Product Preparation Technology

3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

ทก.768
AT 768

เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตผลการเกษตร
ภายใต้ บรรยากาศดัดแปลง
Technology of Agricultural Product Storage
under the Modified Atmosphere

- วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
รายวิชา
รหัส
ทก.800
วิทยานิพนธ์
AT 800
Thesis

3(2-3-7)

หน่ วยกิต
12

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ทก.800 วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
ทก.671 เทคนิควิจัยทาง
3 หน่ วยกิต
เทคโนโลยีการเกษตร (ไม่ นับหน่ วยกิต)
ทก.681 สั มมนา 1
1 หน่ วยกิต
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
รวม
10 หน่ วยกิต

ทก.800 วิทยานิพนธ์
ทก.682 สั มมนา 2

9 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
(ไม่ นับหน่ วยกิต)

รวม

10 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ทก.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.800 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ทก.672 ระเบียบการวิจัยทาง
3 หน่ วยกิต
เทคโนโลยีการเกษตร
ทก.____ วิชาบังคับตามหมวดวิชา
6 หน่ วยกิต
ทก.____วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.683 สั มมนา
ด้ านเทคโนโลยีการเกษตร
ทก.691 ปัญหาพิเศษด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร
ทก.____วิชาเลือก
รวม

1 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ทก.800 วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.800 วิทยานิพนธ์
6 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาในแผน ก แบบ ก 1
ทก671 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-9) ไม่ นับหน่ วยกิต
AT671 Research Techniques in Agricultural Technology
หลักการเบือ้ งต้ นและการประยุกต์ วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ งานวิจัยด้ านเทคโนโลยีการเกษตร การวางแผน
งานวิจัย การประยุกต์ ใช้ สถิติในงานวิจัย การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย รายงานวิจัย และการเตรียมต้ นฉบับสํ าหรับการ
เผยแพร่
1(1-0-3) ไม่ นับหน่ วยกิต
ทก681 สั มมนา 1
AT681 Seminar 1
ค้ นคว้ าเรียบเรียงหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางวิชาการด้ านเทคโนโลยีการเกษตร และเสนอต่ อทีป่ ระชุม
ทก682 สั มมนา 2
1(1-0-3) ไม่ นับหน่ วยกิต
AT682 Seminar 2
ค้ นคว้ าเรียบเรียง วิเคราะห์ และวิจารณ์ เชิงลึกหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางวิชาการด้ านเทคโนโลยีการเกษตร และเสนอ
ต่ อที่ประชุ ม
ทก800 วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
AT800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัย และการดําเนินการวิจัย อันก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีการเกษตร และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานเพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการ
ทํางานวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
คําอธิบายรายวิชาในแผน ก แบบ ก2
ทก611 เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3(3-0-9)
AT611 Crop Production Technology under Environmental Changes
การผลิตพืชและการวางแผนการผลิตภายใต้ สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง การจัดการดินและนํา้ การเลือกใช้
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการผลิตพืช การควบคุมคุณภาพ และการตลาด
ทก612 สรีรวิทยาของพืชและการปรับตัว
3(3-0-9)
AT612 Plant Physiology and Adaptation
กระบวนการทางสรีรวิทยาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเจริญเติบโต การพัฒนา และการให้ ผลผลิตของพืช สรีรวิทยาของ
พืชภายใต้ สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง กลไกและการปรับตัวของพืช

ทก616 การผลิตพืชเขตร้ อน
3(3-0-9)
AT616 Tropical Crop Production
การผลิตพืชเขตร้ อน การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการเตรียมดิน ระบบการให้ นํา้ การจัดการศัตรู พชื การบํารุ งดิน
วิธีการเก็บเกีย่ วพืช การจัดการเกีย่ วกับดินภายหลังการเก็บเกีย่ ว กรณีศึกษาจากตัวอย่างจริงของเกษตรกร โดยเน้ นให้ เห็น
ถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในเชิงเปรียบเทียบ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก617 ธาตุอาหารและความต้ องการของพืช
3(3-0-9)
AT617 Nutrients and Nutritional Requirement of Plants
ธาตุอาหารทีจ่ ําเป็ นในการเจริญเติบโตของพืช หน้ าทีข่ องธาตุอาหาร กลไกการดูดไอออนของราก การเคลือ่ นย้าย
ธาตุอาหารและสารอินทรีย์ของพืชชั้นสู ง การขาดธาตุอาหารและหลักการแก้ไข ธาตุอาหารกับคุณภาพของผลผลิต
3(3-0-9)
ทก618 การใช้ พชื สมุนไพรทางการเกษตร
AT618 Utilization of Medicinal Plants in Agriculture
การจําแนก วิธีการปลูก การขยายพันธุ์ การเก็บเกีย่ ว สารสํ าคัญ พืชสมุนไพรบางชนิด การใช้ ประโยชน์ ทาง
การเกษตรในด้ านการป้องกันและกําจัดโรคและแมลงของพืช การใช้ เป็ นยาและอาหารเสริมในสั ตว์ มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
ทก631 สรีรวิทยาสภาพแวดล้อมของสั ตว์ เลีย้ ง
3(3-0-9)
AT631 Environmental Physiology of Domestic Animal
ระบบการแลกเปลีย่ นความร้ อนของสั ตว์ เลีย้ ง การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา และการปรับตัวของสั ตว์ เลีย้ ง
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ
ทก632 เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์ สัตว์
3(3-0-9)
AT632 Research Techniques in Animal Nutrition
เทคนิคในการประเมินอาหารสั ตว์ ทดลองขั้นสู งในการทดลองต่ าง ๆ ระเบียบวิธีและระบบในการวัดพลังงานทีอ่ ยู่
ในตัวสั ตว์ การประเมินคุณภาพของโปรตีนในอาหารสั ตว์
ทก636 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการใช้ วัคซีนในปศุสัตว์
3(3-0-9)
AT636 Immune Response and Vaccination in Livestock
ระบบภูมคิ ุ้มกันของสั ตว์ การพัฒนาของเซลล์และอวัยวะของระบบภูมคิ ุ้มกันในสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมและสั ตว์ ปีก
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อระบบภูมคิ ุ้มกัน ผลของระบบภูมิคุ้มกันต่ อสมรรถภาพการผลิตของสั ตว์ การใช้ วัคซีนในการผลิตปศุสัตว์
ทก637 พันธุกรรมสั ตว์ เลีย้ ง
3(3-0-9)
AT637 Domestic Animal Genetics
ลักษณะทางพันธุกรรมภายนอกและพฤติกรรมของโรคทางพันธุกรรม พันธุกรรมทางชีวเคมี พันธุศาสตร์ เซลล์
และโมเลกุลของสั ตว์ เลีย้ ง การประยุกต์ ใช้ ชีวสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

ทก656 ชีวอุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-9)
AT656 Biometeorology
สหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับความสั มพันธ์ ระหว่ างกระบวนการของบรรยากาศ และสิ่ งมีชีวิต
การปรับตัวของสิ่ งมีชีวิตให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อม
ทก657 การจัดการศัตรู พชื และสั ตว์
3 (2-3-7)
AT657 Plant and Animal Pest Management
ความสั มพันธ์ ของศัตรูพชื ต่ างๆ แมลง โรคพืช วัชพืช กับสิ่ งแวดล้อม การนําวิธีการควบคุมศัตรูพชื ต่ างๆ มา
ทดแทนการใช้ สารเคมีทเี่ ป็ นพิษ การอนุรักษ์ และการเพิม่ พูนชีวนิ ทรีย์ต่างๆ ในการควบคุมศัตรูพชื และศัตรูสัตว์ การ
ควบคุมศัตรู พชื และศัตรูสัตว์ แบบบูรณภาพ ข้ อจํากัดและอนาคตของการบริหารศัตรู พชื และศัตรู สัตว์ มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
ทก.658 การจัดการของเสี ยและวัสดุพลอยได้ ในระบบเกษตร
3(3-0-9)
AT658 Waste and By-Product Management in Agricultural System
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการนําวัสดุเหลือใช้ และวัสดุพลอยได้ กลับมาใช้ ประโยชน์ ในระบบการเกษตร
หลักการบําบัดนํา้ เสี ยในฟาร์ มกลับมาใช้ ในการปลูกพืชและเลีย้ งสั ตว์ การนํามูลและปัสสาวะของสั ตว์ มาใช้ บํารุ งดินเป็ นปุ๋ ย
ของพืชและเป็ นก๊าซชีวภาพ การใช้ เศษซากพืชในการคลุมดิน ทําปุ๋ ยหมัก และอาหารสั ตว์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก659 เศรษฐศาสตร์ และสั งคมเกษตร
3(3-0-9)
AT659 Agricultural Economics and Communities
บทบาทของทรัพยากร ประชากร ทุนและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสั งคมทีก่ ระทบการพัฒนาการเกษตร โครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศไทย ปัจจัยทีท่ าํ ให้ ชุมชนเข้ มแข็ง
ผลกระทบของปัจจัยทางสั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนต่ อระบบการเกษตร
ทก672 ระเบียบการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-9)
AT672 Research Methodology in Agricultural Technology
การประยุกต์ ใช้ สถิตใิ นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวางแผนการทดลอง เทคนิควิธีการเก็บข้ อมูลทาง
เทคโนโลยีการเกษตร การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผล การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ป
ทก683 สั มมนาด้ านเทคโนโลยีการเกษตร
AT683 Seminar in Agricultural Technology
ค้ นคว้ าเรียบเรียงหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยานิพนธ์ และเสนอต่ อทีป่ ระชุม

1(1-0-3)

2(0-6-2)
ทก691 ปัญหาพิเศษด้ านเทคโนโลยีการเกษตร
AT691 Special Problem in Agricultural Technology
การศึกษาค้ นคว้ า ทดลอง ในหัวข้ อทีไ่ ด้ รับมอบหมายทีเ่ กีย่ วข้ องหรือน่ าสนใจทางด้ านเทคโนโลยี การเกษตร และ
เรียบเรียงเขียนเป็ นเอกสารทางวิชาการ

ทก716 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชทางการเกษตร
3(3-0-9)
AT716 Plant Tissue Culture in Agriculture
การนําเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชมาใช้ ประโยชน์ ทางการเกษตรในแง่ ของการขยายพันธุ์พชื การปรับปรุ ง
พันธุ์พชื การผลิตพืชแฮพลอยด์ การเก็บรวบรวมพันธุ์พชื และการผลิตต้ นพืชที่ปลอดโรค มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
3(3-0-9)
ทก717 การปรับปรุ งพันธุ์พชื ขั้นสู ง
AT717 Advanced Plant Breeding
พันธุศาสตร์ ประชากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปรับปรุงพันธุ์พชื สถิตทิ เี่ กีย่ วข้ องกับการปรับปรุ งพันธุ์พชื ความดีเด่ น
ของลูกผสมทีไ่ ด้ จากการผสมระหว่ างพันธุ์พชื การปรับปรุ งพันธุ์พชื โดยวิธีเพิม่ ชุ ดโครโมโซม การสร้ างลูกผสมรุ่ นที่ 1 การ
ปรับปรุ งพันธุ์โดยใช้ สิ่งก่ อกลายพันธุ์ พันธุวิศวกรรมในการปรับปรุ งพันธุ์พชื การปรับปรุงพันธุ์พชื ให้ ต้านทานโรคแมลง
และสิ่ งแวดล้อมทีไ่ ม่ เหมาะสม
ทก718 การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
3(3-0-9)
AT718 Seed Quality Control
ความสํ าคัญและความหมายของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระหว่ างการผลิต การ
ปรับปรุ งสภาพ และการเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก719 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสด
3(3-0-9)
AT719 Post Harvest Technology of Perishable Produces
การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของผลิตผลสด การเสื่ อมสภาพ การแสดงออกของยีนและ ปัจจัยที่
เกีย่ วข้ อง การชะลอการเสื่ อมสภาพ การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเพือ่ รักษาคุณภาพผลิตผลสด มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก726 การจัดการวนเกษตร
3(3-0-9)
AT726 Management of Agro-forestry
แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของระบบวนเกษตร ชนิดของการกระทําระหว่ างกัน การวินิจฉัย การ
ออกแบบเทคโนโลยีและการจัดการ ประเมินผลระบบวนเกษตร การวิจัยและพัฒนาเพือ่ การใช้ ทดี่ นิ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก736 โภชนศาสตร์ สัตว์ เคีย้ วเอือ้ ง
3(3-0-9)
AT736 Ruminant Nutrition
ระบบย่อยอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน งานวิจัยทางด้ านโภชนศาสตร์ ของสั ตว์
เคีย้ วเอือ้ งในปัจจุบัน
ทก737 โภชนศาสตร์ สัตว์ ไม่ เคีย้ วเอือ้ ง
3(3-0-9)
AT737 Non-Ruminant Nutrition
ความต้ องการและการใช้ โภชนะขั้นสู งทีถ่ ูกต้ อง ความสั มพันธ์ และการขัดขวางของโภชนะในสั ตว์ ปีก สุ กร และ
สั ตว์ กระเพาะเดีย่ วอืน่ ๆ งานวิจัยทางด้ านโภชนศาสตร์ ของสั ตว์ ไม่ เคีย้ วเอือ้ งในปัจจุบัน

ทก738 สารพิษจากเชื้อราในการผลิตสั ตว์
3(2-3-7)
AT738 Mycotoxins in Animal Production
การสร้ างสารพิษจากเชื้อรา โครงสร้ างทางเคมี คุณสมบัตทิ างเคมี และกายภาพของสารพิษจากเชื้อรา เมแทบอลิ
ซึมของสารพิษจากเชื้อราในตัวสั ตว์ การเป็ นพิษของสารพิษจากเชื้อราในสั ตว์ ชนิดต่ างๆ การตกค้ างของสารพิษจากเชื้อรา
ในผลผลิตจากสั ตว์ การควบคุมและการลดการเป็ นพิษของสารพิษจากเชื้อราในอาหารสั ตว์ การตรวจสอบสารพิษจากเชื้อ
รา การควบคุมมาตรฐานการปนเปื้ อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารสั ตว์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก739 จุลชีววิทยาและการหมักในกระเพาะรูเมน
3(2-3-7)
AT739 Rumen Microbiology and Fermentation
จุลนิ ทรีย์ในกระเพาะรูเมน นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน บทบาทของจุลนิ ทรีย์ในกระเพาะรูเมน การทํางานของ
กระเพาะรูเมนในสั ตว์ เคีย้ วเอือ้ ง กระบวนการหมักโดยจุลนิ ทรีย์ในกระเพาะรูเมน เมแทบอลิซึมของสารประกอบไนโตรเจน
และคาร์ โบไฮเดรต ขบวนการการเกิดทีพ่ ร้ อมกันของโปรตีนและพลังงานต่ อการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ ประสิ ทธิภาพ
จุลนิ ทรีย์ในกระเพาะรู เมน การเพาะเลีย้ งเชื้อจุลนิ ทรีย์โดยระบบการเลีย้ งแบบต่ อเนื่อง การเลีย้ งเชื้อจุลนิ ทรีย์โดยระบบการ
เลีย้ งแบบเบ็ดเสร็จ
ทก746 การผลิตสั ตว์ ปีกขั้นสู ง
3(3-0-9)
AT746 Advance Poultry Production
สถานการณ์ การผลิตสั ตว์ ในประเทศและโลก ปัญหาการตลาดและการส่ งออก เทคนิคในการผสมพันธุ์สัตว์ ปีกเพือ่
การผลิตเนือ้ และไข่ การจัดการพ่ อ-แม่ พนั ธุ์ เทคนิคในการจัดการโรงฟักในทางการค้ า อาหารและ กลยุทธ์ ในการให้ อาหาร
เพือ่ ให้ ได้ ผลตอบแทนสู งสุ ด โปรแกรมการควบคุมและการป้องกันโรคในฟาร์ ม โรงงานแปรรู ปสั ตว์ ปีก การบันทึกข้ อมูลใน
ฟาร์ มและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทก747 พฤติกรรมสั ตว์ เลีย้ งประยุกต์
3(3-0-9)
AT747 Applied Domestic Animal Behaviour
พฤติกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมหาอาหาร พฤติกรรมทางสั งคม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในสภาพการเลีย้ ง
แบบกักขัง กึง่ ธรรมชาติ และธรรมชาติ เทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมสั ตว์ การนําทฤษฎีด้านพฤติกรรมไปประยุกต์ ใช้ เพือ่
ปรับปรุ งการจัดการฟาร์ ม และสวัสดิภาพของสั ตว์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก766 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่ อผลิตผลการเกษตร
3 (2-3-7)
AT766 Agricultural Product Packaging Technology
ลักษณะผลิตผลทางการเกษตร การบรรจุทเี่ หมาะสม มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ เพือ่ การเก็บรักษาผลผลิต และการ
ขนส่ ง การบรรจุภัณฑ์ สําหรับผู้บริโภค มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก767 เทคโนโลยีการเตรียมผลผลิตการเกษตรสดพร้ อมบริโภค
3 (2-3-7)
AT767 Fresh - Cut Crop Product Preparation Technology
การเตรียมพร้ อมผลิตผลสด การเก็บรักษา และการบรรจุผลไม้ และผัก คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของบรรจุ
ภัณฑ์ เทคโนโลยีการเก็บรักษาภายใต้ บรรยากาศดัดแปลง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ทก768 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตผลการเกษตรภายใต้ บรรยากาศดัดแปลง
3 (2-3-7)
AT768 Technology of Agricultural Product Storage under the Modified Atmosphere
การเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรในสภาพควบคุมและดัดแปลงบรรยากาศ ลักษณะโครงสร้ างของห้ องเก็บ
รักษา อุปกรณ์ พนื้ ฐานสํ าหรับการเตรียมผลิตผลก่อนการเก็บรักษา มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทก800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
AT800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัย และการดําเนินการวิจัย อันก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับเทคโนโลยีการเกษตร และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานเพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการ
ทํางานวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

