
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอมูลรายวิชา ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564
ลําดบั สงักดัวชิา subjcode รายวชิา น(ทปอ) id_group sectionคํานําหนา้ผูส้อน1 สงักดัอาจารย์ มคอ.3 มคอ.4 หมายเหตุ
29 เทคโนโลยกีารเกษตร5034502. การเพาะเลยีงเนอืเยอืพชืเพอืการเกษตร3(2-2-5) 611225001 01 ผศ.ดร. นศิากร  สวุรรณ เทคโนโลยกีารเกษตรd
30 เทคโนโลยกีารเกษตร5074804 การฝึกประสบการวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร5(450) 611228201 01 ผศ. กสุมุา ทนิกร ณ อยธุยาเทคโนโลยกีารเกษตรd

1066 เทคโนโลยกีารเกษตร5002101- หลกัการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง3(3-0-6) 641225001 01 ผศ. ปิยะรัตน ์ทองธานี เทคโนโลยกีารเกษตรd
620 เทคโนโลยกีารเกษตร5002201- ระเบยีบวธิวีจัิยทางเกษตร 3(3-0-6) 631225001 01 ผศ. วฒุรัิตน ์พัฒนบิลูย์ เทคโนโลยกีารเกษตรd
623 เทคโนโลยกีารเกษตร5003101- สารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื3(2-2-5) 631225001 01 ผศ. สวุรรณ ีจันทรต์า เทคโนโลยกีารเกษตรd
205 เทคโนโลยกีารเกษตร5004201- เกษตรอนิทรยีแ์ละกฎหมายเกษตรทเีกยีวขอ้ง3(3-0-6) 611225001 01 ผศ. ปิยะรัตน ์ทองธานี เทคโนโลยกีารเกษตรd
252 เทคโนโลยกีารเกษตร5004891- เตรยีมสหกจิศกึษาเกษตรศาสตร์1(45) 621225001 01 ผศ.ดร. นศิากร  สวุรรณ เทคโนโลยกีารเกษตรd
204 เทคโนโลยกีารเกษตร5004902- สมัมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) 611225001 01 ผศ. ปิยะรัตน ์ทองธานี เทคโนโลยกีารเกษตรd
253 เทคโนโลยกีารเกษตร5013201- ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ 3(2-2-5) 621225001 01 ผศ.ดร. จักรชยัวฒัน ์ กาววีงศ์เทคโนโลยกีารเกษตรd
561 เทคโนโลยกีารเกษตร5013401+ การจัดการดนิเพอืความปลดภัยของอาหาร3(3-0-6) 611225001 01 ผศ.ดร. จักรชยัวฒัน ์ กาววีงศ์เทคโนโลยกีารเกษตรd
560 เทคโนโลยกีารเกษตร5022301+ เทคโนโลยกีารผลติขา้ว 3(2-2-5) 611225001 01 ผศ.ดร. จําเนยีร มสีาํลี เทคโนโลยกีารเกษตรd
251 เทคโนโลยกีารเกษตร5032201- หลกัการผลติพชืผัก 3(2-2-5) 621225001 01 ผศ.ดร. จําเนยีร มสีาํลี เทคโนโลยกีารเกษตรd
393 เทคโนโลยกีารเกษตร5032301- ไมด้อกไมป้ระดบั 3(2-2-5) 621225001 01 ผศ.ดร. จักรชยัวฒัน ์ กาววีงศ์เทคโนโลยกีารเกษตรd
206 เทคโนโลยกีารเกษตร5032501- บรรจภัุณฑแ์ละโลจสิตกิสข์องผลติผลทางการเกษตร3(2-2-5) 611225001 01 ผศ. วฒุรัิตน ์พัฒนบิลูย์ เทคโนโลยกีารเกษตรd
254 เทคโนโลยกีารเกษตร5033501. ชวีเคมแีละการวเิคราะหค์ณุภาพของผลติผลทางการเกษตร3(2-2-5) 621225001 01 ผศ. วฒุรัิตน ์พัฒนบิลูย์ เทคโนโลยกีารเกษตรd
255 เทคโนโลยกีารเกษตร5042101- การผลติและการจัดการสตัวปี์ก3(2-2-5) 621225001 01 รศ.ดร. ปรเิยศ สทิธสิรวง เทคโนโลยกีารเกษตรd
256 เทคโนโลยกีารเกษตร5043301 การผลติและการจัดการสตัวใ์หญ่3(2-2-5) 621225001 01 อ. วรรักษ์ หน่อสดีา เทคโนโลยกีารเกษตรd
1067 เทคโนโลยกีารเกษตร5052201 สรรีวทิยาของสตัว์ 3(2-2-5) 641225001 01 อ. วรรักษ์ หน่อสดีา เทคโนโลยกีารเกษตรd
644 เทคโนโลยกีารเกษตร5072201- จลุชวีวทิยาทางอาหาร 3(3-0-6) 631228201 01 ผศ.ดร. นันทนิา ดํารงวฒันกลูเทคโนโลยกีารเกษตรd
645 เทคโนโลยกีารเกษตร5072202- ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางอาหาร1(0-2-1) 631228201 01 อ. รัตนภัทร มะโนชยั เทคโนโลยกีารเกษตรd
269 เทคโนโลยกีารเกษตร5072410- เทคโนโลยเีนอืและผลติภัณฑ์3(2-2-5) 621228201 01 อ.ดร. มยรุ ี ชมภู เทคโนโลยกีารเกษตรd
646 เทคโนโลยกีารเกษตร5072411- การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) 631228201 01 ผศ. กสุมุา ทนิกร ณ อยธุยาเทคโนโลยกีารเกษตรd
234 เทคโนโลยกีารเกษตร5073304- การประกนัคณุภาพอาหารระดบัอตุสาหกรรม3(3-0-6) 621223901 01 อ. รัตนภัทร มะโนชยั เทคโนโลยกีารเกษตรd
270 เทคโนโลยกีารเกษตร5073304- การประกนัคณุภาพอาหารระดบัอตุสาหกรรม3(3-0-6) 621228201 02 อ. รัตนภัทร มะโนชยั เทคโนโลยกีารเกษตรd
271 เทคโนโลยกีารเกษตร5073404- อตุสาหกรรมอาหารทอ้งถนิ3(1-4-4) 621228201 01 อ. รัตนภัทร มะโนชยั เทคโนโลยกีารเกษตรd
1509 เทคโนโลยกีารเกษตร5073405 การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร3(1-4-4) 621228201 01 อ.ดร. มยรุ ี ชมภู เทคโนโลยกีารเกษตรd
272 เทคโนโลยกีารเกษตร5073702- หลกัการวเิคราะหอ์าหาร 3(1-4-4) 621228201 01 อ.ดร. ศรัญญา วฒันานนทเ์ทคโนโลยกีารเกษตรd
273 เทคโนโลยกีารเกษตร5074401- เทคโนโลยผัีกและผลไม ้ 3(2-2-5) 621228201 01 ผศ. กสุมุา ทนิกร ณ อยธุยาเทคโนโลยกีารเกษตรd
621 เทคโนโลยกีารเกษตร5082401 อารักขาพชื 3(2-2-5) 631225001 01 ผศ.ดร. นศิากร  สวุรรณ เทคโนโลยกีารเกษตรd
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609 เทคโนโลยกีารเกษตร5102102 นวตักรรมเพอืการจัดการธรุกจิ3(2-2-5) 631223901 01 อ.ดร. ทพิรัตน ์ตฆิะปัญญาเทคโนโลยกีารเกษตรd
610 เทคโนโลยกีารเกษตร5102103 จลุชวีวทิยาและความปลอดภัยของอาหาร3(2-2-5) 631223901 01 อ.ดร. รจเรจ นันตา เทคโนโลยกีารเกษตรd
611 เทคโนโลยกีารเกษตร5102106 การนําเสนอนวตักรรมอาหารทอ้งถนิ3(1-4-5) 631223901 01 อ.ดร. ทพิรัตน ์ตฆิะปัญญาเทคโนโลยกีารเกษตรd
395 เทคโนโลยกีารเกษตร5102201 การเป็นผูป้ระกอบการและการสรา้งกจิการใหม่3(3-0-6) 611223901 01 ผศ.ดร. อนุรักษ์ อาทติยก์วนิวทิยาการจัดการ d
221 เทคโนโลยกีารเกษตร5102203 การจัดการธรุกจิอาหาร 3(3-0-6) 611223901 01 ผศ.ดร. พอใจ สงิหเนตร วทิยาการจัดการ d
1382 เทคโนโลยกีารเกษตร5102303 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเกยีวผลติผลสด3(2-2-5) 611223901 01 อ.ดร. รจเรจ นันตา เทคโนโลยกีารเกษตรd
1383 เทคโนโลยกีารเกษตร5102303 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเกยีวผลติผลสด3(2-2-5) 621223901 02 อ.ดร. รจเรจ นันตา เทคโนโลยกีารเกษตรd
235 เทคโนโลยกีารเกษตร5103103 บรรจภัุณฑอ์าหารและการออกแบบขนัสงู3(2-2-5) 621223901 01 อ.ดร. ณัฐฌา เหลา่กลุดลิกเทคโนโลยกีารเกษตรd
236 เทคโนโลยกีารเกษตร5103104 การวจัิยทางนวตักรรมและธรุกจิอาหาร1(0-2-5) 621223901 01 อ.ดร. ณัฐฌา เหลา่กลุดลิกเทคโนโลยกีารเกษตรd
238 เทคโนโลยกีารเกษตร5103302 กฎหมายและมาตรฐานผลติภัณฑอ์าหาร3(2-2-5) 621223901 02 อ.ดร. ณัฐฌา เหลา่กลุดลิกเทคโนโลยกีารเกษตรd
237 เทคโนโลยกีารเกษตร5103901 เตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีนวตักรรมและธรุกจิอาหาร2(90) 621223901 01 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการ d
222 เทคโนโลยกีารเกษตร5104101 สมัมนาทางนวตักรรมอาหารสาํหรับการประกอบธรุกจิ1(1-0-2) 611223901 01 อ.ดร. ณัฐฌา เหลา่กลุดลิกเทคโนโลยกีารเกษตรd
223 เทคโนโลยกีารเกษตร5104102 ปัญหาพเิศษเพอืการสรา้งสรรคน์วตักรรมผลติภัณฑอ์าหาร3(1-4-4) 611223901 01 อ.ดร. ณัฐฌา เหลา่กลุดลิกเทคโนโลยกีารเกษตรd
394 เทคโนโลยกีารเกษตร5104202 เทคนคิการจัดการและบรกิารอาหาร3(2-2-5) 621223901 01 อ.ดร. รจเรจ นันตา เทคโนโลยกีารเกษตรd
396 เทคโนโลยกีารเกษตร5104202 เทคนคิการจัดการและบรกิารอาหาร3(2-2-5) 611223901 02 อ.ดร. รจเรจ นันตา เทคโนโลยกีารเกษตรd


