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สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 
อักษรย่อ     > วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (จ านวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้น
กว่าเดิม มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอายุการเก็บรักษาที่นาน
ขึ้นและอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเสริมกระบวนการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านโภชนาการ และการก าหนดอาหารที่
เหมาะสมกับสภาวะร่างกาย เพศ วัย และถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและมีคุณสมบัติในการชะลอหรือลดการเกิดโรค ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าของสาขาวิชา 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจุ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร การบริหารธุรกิจ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือด้านวิจัยพัฒนาอ่ืน ๆ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักเทคโนโลยีอาหารในอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิต การประกันคุณภาพ การทดสอบและวิเคราะห์อาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร เป็นนักโภชนาการในโรงพยาบาล และ
สถานบริการสุขภาพต่าง ๆ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานของเอกชนและรัฐบาล และประกอบอาชีพอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เช่น ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
และสารเติมแต่งในอาหาร ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานในร้านให้บริการด้านอาหารหรือผลิตอาหาร 
ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ เจ้าของกิจการต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

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

หลักสูตรเทคโนโลยชีีวภาพ เป็นสาขาวชิาทีน่ าองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์หลากหลายสาขามาบูรณาการ 
ในลักษณะผสมผสานกันแบบสหวิทยาการ เป็นการประยุกต์ใชเ้ก่ียวกับสิ่งมีชีวิต จลุินทรีย์ พชื และสัตว์ เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม ทั้งด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร อุตสาหกรรมยา
และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณคา่และยั่งยนื ทั้งนี้ผู้เรียนยังมโีอกาสได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน และบ่มเพาะในการเป็นผู้ประกอบการต่อไป 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน ห้องปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเน้นการ 
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการชั้นน า ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศ  
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ผสมผสานหลายวชิาในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งการใช้จุลินทรีย์ใน
กระบวนการหมัก อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสารชีวภณัฑ์ในระดับ
อุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีส้ามารถประกอบอาชีพได้ในหลายสาขา ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ
และเอกชน ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม/ผู้ตรวจระบบมาตรฐาน และสามารถประกอบธุรกิจสว่นตัวได้ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทุกสาขา) และต้องผา่นเกณฑ์ขั้นต า่ของสาขาวิชา 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวชิา เชน่  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ อณูชีววิทยาพนัธุศาสตร ์
เกษตรศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ เภสัชศาสตร ์และการบริหารธุรกิจ  
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบ
วิชาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม/ผู้ตรวจระบบมาตรฐาน รวมถึงการประกอบธุรกิจสว่นตัว โดยปฏิบัตงิาน 
เป็นเจ้าหน้าที่ฝา่ยควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสีย นักวิจัย และ
นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม หรือเกษตร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เป็นนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันวจิัยของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระ 
เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
 
 



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

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
อักษรย่อ > วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) (จ านวนไม่น้อยว่า 144 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเก่ียวกับการเกษตร การผลิตพืชสวน และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลติพืช  
โดยเนื้อหาวิชาประกอบด้วยการเรียนด้านการผลิตไมผ้ล พชืผัก ไม้ดอกไม้ประดบั พืชสมุนไพร และการออกแบบ 
จัดสวน โดยมีรายวชิาที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์การเกษตร ทั้งในวิชาพืน้ฐานวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือก และวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่ หลักการเกษตร การชลประทานและเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 
คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร กีฏวิทยาเบื้องต้น โรคพชืวิทยาเบื้องต้น การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร ระบบฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะ การผลิตพืชสวนเบื้องต้น หลักการปรับปรุงพันธุ์พชืสวน สรีรวิทยาพืชสวน เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พชืสวน 
เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน การผลิตพชืผัก การผลิตไม้ดอกไมป้ระดับ 
การผลิตไมผ้ล การผลิตพชืสมุนไพร การผลิตพชืสวนอินทรีย์ การจัดการสถานเพาะช าและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืช
สวน สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน การขยายพนัธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การแปรรูปผลผลิตพืชสวนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบจัดสวน 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางพชืสวน โดยจัดการเรียนการสอนให้บัณฑติสามารถผลิตพืชสวนได้
ตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ สามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปประกอบอาชีพของ
ตนเอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้น าทางวชิาการเกษตร มีความมานะอดทน เป็นที่พึ่งของชุมชนเกษตรกร และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าของสาขาวิชา 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการเกษตร พืชสวน พืชศาสตร์ พืชไร่  
การปรับปรุงพันธุ์พืช สรีรวิทยาพืช ปฐพีวิทยา อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจเกษตร นิเทศเกษตร  
และสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 การประกอบอาชีพภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
หรือนักวิจัย ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยพืชสวน  
สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช ส านักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 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) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
อักษรย่อ > วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) (จ านวนไม่น้อยว่า 144 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเก่ียวกับการเกษตร การผลิตพืชไร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแป้ง น้ าตาล อาหารสัตว์ 
ยางพารา น้ ามันและพลงังานทดแทน เช่น ขา้ว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด พชืวงศ์ถั่ว ปาล์มน้ ามัน เป็นตน้  
โดยเนื้อหาวิชาประกอบด้วยการเรียนด้านการผลิตพืชไร่ โดยมรีายวิชาที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์
การเกษตร ทั้งในวิชาพืน้ฐานวชิาเอก วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่  
หลักการเกษตร การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน
และการเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร กีฏวิทยาเบื้องต้น โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น การวางแผนและ
วิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ การผลิตพืชไร่เบื้องต้น หลักการปรับปรุงพนัธุ์พืชไร่ 
สรีรวิทยาพืชไร่ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ระบบการปลูกพืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพชืไร่ ธัญพชื พืช
อุตสาหกรรม พืชน้ ามนั พืชแป้งและน้ าตาล พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน พืชเส้นใย พชือาหารสัตว์ พืชชีวมวล 
เพื่ออุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน พืชไร่อินทรีย์ สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ การจัดการทรัพยากร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ และการแปรรูปพชืไร่และการพฒันาผลิตภัณฑ์ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

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

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าของสาขาวิชา 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการเกษตร พืชไร่ พืชศาสตร์ พืชสวน  
การปรับปรุงพันธุ์พืช สรีรวิทยาพืช ปฐพีวิทยา อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นิเทศเกษตรและสาขา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 การประกอบอาชีพภาครัฐและรฐัวิสาหกิจ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
หรือนักวิจัย ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วจิยัพืชไร่ สถาบนัวิจัยพชื
ไร่ กองการยาง ศูนย์วิจยัและพฒันาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช ส านักควบคุมพชื
และวัสดุการเกษตร กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินคา้พืช และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) กรมการข้าว การส่งเสริม



การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมปศสุัตว์ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทยเป็น
ต้น การประกอบอาชีพภาคเอกชน ในต าแหน่งนักวิชาการ นักวจิัย นักส่งเสริมการเกษตร นักสง่เสริมการขายใน
หน่วยงานที่ประกอบกิจการดา้นพืชไร่ และการเกษตร และการประกอบกิจการส่วนตัว เชน่ การผลิตพชืเพื่อการค้า 
ตัวแทนจ าหน่ายเมล็ด ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตร เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
อักษรย่อ > วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (จ านวนไม่น้อยกวา่ 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาของหลักสตูร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามความต้องการ                 
ของผู้บริโภคและตรงกับข้อบังคบัความปลอดภัยอาหาร โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร 
การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส การตลาดอาหารและการศึกษาผู้บริโภค เคมี
อาหารและการวิเคราะห์ รวมทัง้จุลชีววทิยาและความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการนวัตกรรม นอกจากนั้นผู้เรียน
ยังมีโอกาสฝึกงานมีรายได้ระหวา่งเรียนและดงูานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนและห้องปฏบิัตกิารโดยผสมผสานความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีอาหารและบริหารธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทย สาขานี้มกีารเปิดสอนเพียง 5 สถาบันและรับเข้าศึกษาจ านวนไม่
มาก ในขณะที่ตลาดแรงงานยงัมีความต้องการมาก 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นเกณฑ์คะแนนขั้นต า่ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจ ุพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
การบริหารธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือด้านวจิัยพัฒนาอ่ืนๆ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา หัวหน้างาน
ฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้างานฝ่ายผลิต นักการตลาดในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 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 าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได ้
อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถบริการวิชาการดา้นประมงแก่สังคมท าให้เกิดการเชื่อมต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สู่ชุมชนท้องถิ่น ดงัปรัชญาของสาขาวิชา “สร้างบัณฑติที่มีความรู้และทักษะทางดา้นวชิาการ พร้อมทั้งสามารถ 
เป็นผู้ประกอบการทางด้านการประมง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสมในการประกอบอาชีพ” 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและต้องผา่นเกณฑ์คะแนนขัน้ต่ าตามที่
สาขาวชิาก 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 
 


