
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 
     สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
     สาขาวิชาประมง 
 



สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 
อักษรย่อ     > วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการผลิตอาหาร การพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร โภชนาการ และการก าหนด
อาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตรงกบัข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ 
แปรรูปอาหาร เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร จุลชีววิทยา ความปลอดภัยทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร โภชนาการ              
การออกแบบผลิตภัณฑ ์และการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส นอกจากนั้นผู้เรียนยังมโีอกาสฝึกปฏิบัติงานทัง้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานราชการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนและห้องปฏบิัตกิาร โดยผสมผสานความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นเกณฑ์คะแนนขั้นต า่ของสาขาวชิา 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจ ุพัฒนาผลติภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร การบริหารธุรกิจ  
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือด้านวิจัยพัฒนาอ่ืนๆ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักเทคโนโลยีอาหาร นักพัฒนาผลิตภัณฑ ์นักโภชนาการ 
เจ้าหน้าที่ฝา่ยประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่การตลาดในอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ทั้งในและ
ต่างประเทศ) เป็นนักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบนัวิจัย หน่วยงานของเอกชนและรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน
และประกอบอาชีพอิสระเปน็เจ้าของกิจการส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
อักษรย่อ     > วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

หลักสูตรเทคโนโลยชีีวภาพ เป็นสาขาวชิาทีน่ าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เปน็ประโยชน์ในระดบัอุตสาหกรรม โดยกระบวนการสรา้ง
เซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรีย์ พืช และสัตว ์ซึ่งผู้เรียนจะมีความรอบรู้ในวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์
หลากหลายสาขาในลักษณะผสมผสานกันแบบสหวิทยาการ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้จลุินทรยี์ พืช และสัตว์  
รวมทั้งผลผลิตของสิ่งมชีีวิตเหลา่นี้ให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อมนษุย์ อันจะน าไปสู่ความสามารถในการประยุกต์ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคณุค่าและยั่งยืน ทั้งนี้ผู้เรียนยังมโีอกาสไดฝ้ึกประสบการณ์ทั้งในหน่วยงานราชการ  
และเอกชน 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนและห้องปฏบิัตกิาร โดยผสมผสานความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีอณูชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตร ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาจากหลักสูตรนีส้ามารถประกอบอาชีพได้ในหลายสาขา ครอบคลุมทั้งส่วนราชการและเอกชน และสามารถ
ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายวทิย-์คณิต) และต้องผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่าของสาขาวชิา 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพ 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ อณูชีววิทยาพันธุศาสตร ์เกษตรศาสตร ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เภสัชศาสตร ์
และการบริหารธุรกิจ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าทีฝ่่ายควบคุมคุณภาพ ฝา่ยผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบ าบัดน า้เสีย นักวิจัย และนักวชิาการดา้นวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เป็นนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระ
เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (วชิาเอกพชืสวน) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
อักษรย่อ    > วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) (จ านวนไม่น้อยว่า 144 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเก่ียวกับการเกษตร การผลิตพืชสวน และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลติพืช  
โดยเนื้อหาวิชาประกอบด้วยเรียนด้านการผลิตไม้ผล พืชผัก ไมด้อกไม้ประดับ พชืสมนุไพร และการออกแบบจัดสวน 
โดยมีรายวชิาทีส่ามารถสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักวทิยาศาสตร์การเกษตร ทั้งในวิชาพื้นฐานวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือก และวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่ หลักการเกษตร การชลประทานและเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน และการเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 
คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง 
การเกษตร กีฏวิทยาเบื้องต้น โรคพืชวิทยาเบื้องต้น การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร ระบบฟาร์ม
เกษตรอัจฉริยะ การผลิตพืชสวนเบื้องต้น หลักการปรบัปรุงพนัธุ์พืชสวน สรีรวิทยาพืชสวน เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพ์ืช
สวน เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน การผลิตพชืผัก การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ การผลิตไม้ผล การผลิตพืชสมุนไพร การผลิตพืชสวนอินทรีย์ การจัดการสถานเพาะช าและโรงเรือนเพื่อการ
ผลิตพืชสวน สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน การขยายพนัธุแ์ละการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การแปรรูปผลผลิตพชื
สวนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบจัดสวน 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางพชืสวน โดยจัดการเรียนการสอนให้บัณฑติสามารถผลิตพืชสวนได้
ตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ สามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปประกอบอาชีพของ
ตนเอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผูน้ าทางวชิาการเกษตร มีความมานะอดทน เป็นที่พึ่งของชุมชนเกษตรกร และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และผา่นเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าของสาขาวชิา 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการเกษตร พืชสวน พชืศาสตร์ พืชไร่  
การปรับปรุงพนัธุ์พชื สรีรวิทยาพืช ปฐพีวทิยา อารักขาพชื ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจเกษตร นิเทศเกษตร  
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประกอบอาชพี 
 การประกอบอาชีพภาครัฐและรฐัวิสาหกิจ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
หรือนักวิจัย ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วจิยัพืชสวน  
สถาบนัวิจัยพชืสวน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์เมลด็พันธุ์พืช ส านักควบคุม
พืชและวสัดุการเกษตร กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินคา้พืช และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) กรมหม่อนไหม  
การส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดนิ กรมป่าไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น การประกอบอาชีพ
ภาคเอกชนในต าแหน่งนักวิชาการ นักวิจัย นักสง่เสริมการเกษตร นักส่งเสริมการขาย ในหน่วยงานทีป่ระกอบกิจการ
ด้านพชืสวน และการเกษตร และการประกอบกิจการส่วนตัว เชน่ การผลิตพชืเพื่อการค้า ตัวแทนจ าหนา่ยเมล็ด ปุย๋
และสารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (วชิาเอกพชืไร่) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
อักษรย่อ    > วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) (จ านวนไมน่้อยว่า 144 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาของหลักสตูร 

เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเก่ียวกับการเกษตร การผลิตพืชไร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแป้ง น้ าตาล อาหารสัตว์ 
ยางพารา น้ ามันและพลงังานทดแทน เช่น ขา้ว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด พชืวงศ์ถั่ว ปาล์มน้ ามัน เป็นตน้  
โดยเนื้อหาวิชาประกอบด้วยเรียนด้านการผลิตพืชไร่ โดยมีรายวชิาทีส่ามารถสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์
การเกษตร ทั้งในวิชาพืน้ฐานวชิาเอก วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่ 
หลักการเกษตร การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน
และการเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร กีฏวิทยาเบื้องต้น โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น การวางแผน 
และวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ การผลิตพืชไร่เบื้องต้น หลักการปรับปรุงพนัธุ์พชืไร ่
สรีรวิทยาพืชไร ่เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร ่ระบบการปลูกพืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพชืไร่ ธัญพชื  
พืชอุตสาหกรรม พืชน้ ามัน พชืแป้งและน้ าตาล พชืไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน พืชเสน้ใย พืชอาหารสัตว์ พชืชีวมวล
เพื่ออุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน พืชไร่อินทรีย์ สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ การจัดการทรัพยากร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ และการแปรรูปพชืไร่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางพชืไร่ โดยจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตสามารถผลิตพืชไรไ่ดต้าม
มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพของตนเอง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่การพัฒนาประเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ เปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นผู้น าทางวิชาการเกษตร มีความมานะอดทน เปน็ที่พึ่งของชุมชนเกษตรกร และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และผา่นเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าของสาขาวชิา 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการเกษตร พืชไร่ พืชศาสตร์ พืชสวน  
การปรับปรุงพนัธุ์พชื สรีรวิทยาพืช ปฐพีวทิยา อารักขาพชื ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นิเทศเกษตร  
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประกอบอาชพี 
 การประกอบอาชีพภาครัฐและรฐัวิสาหกิจ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
หรือนักวิจัย ในหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยพืชไร ่สถาบันวิจัยพืชไร่ กองการยาง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์พชื ส านักควบคุมพืชและวสัดุ
การเกษตร กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสนิค้าพชื และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง) กรมการข้าว การส่งเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมปศสุัตว์ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น การประกอบอาชีพภาคเอกชน ในต าแหน่งนักวิชาการนกัวิจัย นักส่งเสริมการเกษตร นกัส่งเสริมการขาย 
ในหน่วยงานทีป่ระกอบกิจการดา้นพชืไร ่และการเกษตร และการประกอบกิจการส่วนตัว เช่น การผลิตพืชเพื่อการค้า 
ตัวแทนจ าหน่ายเมล็ด ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตร เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
อักษรย่อ > วท.บ. พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร (จ านวนไม่น้อยกวา่ 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาของหลักสตูร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามความต้องการ                 
ของผู้บริโภคและตรงกับข้อบังคบัความปลอดภัย โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร 
การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส การตลาดอาหารและการศึกษาผู้บริโภค เคมี
อาหารและการวิเคราะห์ รวมทัง้จุลชีววทิยาและความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการนวัตกรรม นอกจากนั้นผู้เรียน
ยังมีโอกาสฝึกงานมีรายได้ระหวา่งเรียนและดงูานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนและห้องปฏบิัตกิารโดยผสมผสานความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทย สาขานี้มีการเปิดสอนเพียง 5 สถาบนัและรับเข้าศึกษาจ านวน 
ไม่มาก ในขณะที่ตลาดแรงงานยังมีความต้องการมาก 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นเกณฑ์คะแนนขั้นต า่ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจ ุพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
การบริหารธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือด้านวจิัยพัฒนาอ่ืนๆ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าทีว่ิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ฝา่ย
ประกันคุณภาพ หัวหน้างานฝา่ยผลิต เจ้าหน้าที่การตลาดในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหารหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง (ทั้งในและต่างประทศ) เป็นนักวิจัย นักวิชาการในสถาบันวิจยั หน่วยงานของเอกชนและรัฐบาล และ
ประกอบอาชีพอิสระเปน็เจ้าของกิจการส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาสตัวศาสตร์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
อักษรย่อ    > วท.บ. สัตวศาสตร์ (จ านวนไมน่้อยกว่า 139 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาของหลักสตูร 

มุ่งเน้นในการเรียนการสอนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสามารถเป็นผูป้ระกอบการดา้นสตัวศาสตร์ได้ 
นอกจากนั้นยงัมีการให้ความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บริการทางด้านสัตว
ศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตทีต่รงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ใช้ระบบการเรียนการสอนที่ทนัสมัย มีวัสดุอุปกรณ์ 
ที่พร้อมส าหรับให้นิสิตได้เรียนรูอ้ย่างมีประสทิธิภาพ มีรายวิชาที่หลากหลาย มีการน านิสิตไปทศันศึกษานอกสถานที่ 
และนิสติยังได้ฝึกประสบการณว์ิชาชีพในหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต
ให้มากข้ึน นอกจากนี้มีโปรแกรมสหกิจศึกษาให้นิสิตเลือกเรียน เพื่อจะได้เข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ เป็นระยะ 
เวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายวทิยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์) และต้องผา่นเกณฑ์
คะแนนขัน้ต า่ของสาขาวิชา 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น ทางสาขาสัตวศาสตร์ได้เน้นการเรียนการสอน เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ได้ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ ทางดา้นสัตวศาสตร์ สัตวบาล สาขา 
โภชนศาสตร์สัตว ์สาขาการปรับปรุงพันธ์สัตว ์สาขาสรีรวิทยาสตัว์ สาขาการจัดการเนื้อสัตว ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางประกอบอาชพี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเปน็รับราชการในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับปศุสัตว ์เช่น นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่สัตวบาล นอกจากนี้ยังสามารถท างานในฟาร์มเอกชน เชน่  สัตวบาล
ประจ าฟาร์ม พนักงานขายอาหารสัตว์ นักวิจัย เจา้หน้าที่ส่งเสรมิ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่
ไข ่สุกร โคเนื้อ หรือโคนม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาประมง 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
อักษรย่อ    > วท.บ. ประมง (จ านวนไมน่้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาคนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางดา้นการประมงแบบองค์รวม โดยเฉพาะการพัฒนางานทางด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจับสตัว์น้ า การแปรรูปสัตวน์้ า ธุรกิจการประมง การจัดการทรัพยากรประมงและทรัพยากร
แหล่งน้ า รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามลักษณะสังคมวัฒนธรรม และวิถชีีวิต
ของคนท้องถิ่นที่สัมพนัธ์กับการประมง อันเปน็แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสากล เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้ทางด้านประมงแบบองค์รวม ออกไปรับใชชุ้มชน สังคมและ
ประเทศชาติ ดังปณธิานหลักของมหาวิทยาลัย ที่วา่ “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อประชาชน” 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ และความสามารถในศาสตร์ทางด้านการประมง เปน็ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีเหตุผล อันจะน าไปสู่ความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม มีความรอบรูท้ั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏบิัติ เน้นความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถบริการวิชาการดา้นประมงแก่สังคมท าให้เกิดการเชื่อมต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สู่ชุมชนท้องถิ่น ดงัปรัชญาของสาขาวิชา “สร้างบัณฑติที่มีความรู้และทักษะทางดา้นวชิาการ พร้อมทั้งสามารถ 
เป็นผู้ประกอบการทางด้านการประมง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสมในการประกอบอาชีพ” 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายวทิย์-คณิต) และต้องผา่นเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าตาม 
ที่สาขาวชิาก าหนด 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

บัณฑิตที่จบในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท  
และปริญญาเอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศในสาขาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องทางการประมง เช่น สาขาวิทยาศาสตร ์
การประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า สาขาการจัดการประมง สาขาชีววิทยาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
และสาขาผลติภัณฑ์ประมง เป็นต้น 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

นิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก ่นักวิชาการประมง กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ นักวชิาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการฟาร์ม เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ พนักงานสง่เสริมการขายอาหารสัตว์น้ าและเวชภัณฑ์ อาจารย์ดา้นสาขาวชิาประมง หรือสาขาอื่นที่
เก่ียวข้อง และประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านเพาะเลีย้งสัตวน์้ า เป็นต้น 


