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โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  127 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ บังคบั  4  หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์
(Health for All) 

1((1)-0-2) 

544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
(Benefit of Mankinds) 

1((1)-0-2) 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ บังคบั  5  หน่วยกติ 
 2.1 ความเป็นพลเมือง บงัคบั 2 หน่วยกิต 

895-001 พลเมืองท่ีดี 
(Good Citizens) 

2((2)-0-4) 

 2.2 ชีวติท่ีสนัติ บงัคบั 3 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติท่ีดี 

(Happy and Peaceful Life) 
3((3)-0-6) 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ บังคบั  1  หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 

(Idea to Entrepreneurship) 
1((1)-0-2) 

 
  



สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั บังคบั  4  หน่วยกติ 
 4.1  การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั บงัคบั 2  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

315-201 ชีวติแห่งอนาคต 
(Life in the Future) 

2((2)-0-4) 

820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา 
(Save Earth Save Us) 

2((2)-0-4) 
 

820-200 เม่ือทะเลป่ันป่วน 
(Disrupted Sea) 

2((2)-0-4) 

200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 
(Modern Life for Green Love) 

2((2)-0-4) 

142-121 โลกแห่งอนาคต* 
(The Future Earth) 

2((2)-0-4) 

472-115 ฉนัตอ้งรอด* 
(Survival 101) 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

 4.2  การรู้ดิจิทลั บงัคบั  2  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 

(Digital Technology Literacy) 
2((2)-0-4) 

200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั 
(Internet of Thing for Digital life) 

2((2)-0-4) 

142-225 ปัจจยัท่ี 5* 
(The 5th need) 

2((2)-0-4) 

472-113 ดาบสองคม* 
(Black and White) 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข บังคบั  4  หน่วยกติ 
  5.1  การคิดเชิงระบบ  บงัคบั 2  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 
(Thinking and Reasoning) 

2((2)-0-4) 

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 
(Cultivating Happiness through Positivity) 

2((2)-0-4) 

895-012 การคิดเชิงบวก   
(Positive Thinking) 

2((2)-0-4) 

142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์* 
(Creative Problem Solving) 

2((2)-0-4) 



472-114 กบนอกกะลา * 
(Creative Thinking) 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

  5.2  การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข บงัคบั  2  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
315-100 ค านวณศิลป์ 

(The Art of Computing)  
2((2)-0-4) 

895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 
(Thinking and Predictable Behavior) 

2((2)-0-4) 

142-129 คิดไปขา้งหนา้* 
(Organic Thinking) 

2((2)-0-4) 

472-118 เงินในกระเป๋า* 
(Pocket Money) 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสารบังคบั 4 หน่วยกติ ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ* 

(Essential English) 
2((2)-0-4) 

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
(Everyday English) 

2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้
(English on the Go) 

2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 
(English in the Digital World) 

2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
(English for Academic Success) 

2((2)-0-4) 

หมาย เหตุ  :  ก าหนดก ลุ่มผู ้ เ รี ยนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนัก ศึกษา  โดย อิ งตามประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 * คณะตน้สงักดัท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Intensive course กบัคณะศิลปศาสตร์ (คะแนน O-NET 0-
30)  ใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิา 890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสม (Audit) และมีการวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ S (ผลการเรียนเป็นท่ีพอใจ) และสญัลกัษณ์ U (ผลการเรียนไม่
เป็นท่ีพอใจ) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาปีนั้น ๆ ทั้งน้ีผลการศึกษารายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ จ านวน 
2((2)-0-4) หน่วยกิต ไม่ถือเป็นเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา และจะไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcipt) 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีาบังคบั 2 หน่วยกติ ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 



895-020 ขิมไทย 
(Thai Khim) 

1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า 
(Singing, Playing, Dancing) 

1((1)-0-2) 

895-022 จงัหวะจะเพลง 
(Rhythm and Song) 

1((1)-0-2) 

895-023 กีตาร์  
(Guitar) 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล่  
(Ukulele) 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา 
(Harmonica) 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 
(Drama and Self-reflection) 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
(Appreciation in Thai Language) 

1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์
(Creative Drawing) 

1((1)-0-2) 

895-030 วา่ยน ้ า 
(Swimming) 

1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส 
(Tennis) 

1((1)-0-2) 

895-032 บาสเกตบอล 
(Basketball) 

1((1)-0-2) 

895-033 กรีฑา 
(Track and Field) 

1((1)-0-2) 

895-034 ลีลาศ 
(Social Dance)  

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
(Petanque) 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพกัแรม 
(Camping) 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตนั 
(Badminton) 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 

1((1)-0-2) 



895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
(Exercise for Health) 

1((1)-0-2) 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 
(The Aesthetic in Photography) 

1((1)-0-2) 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 
(Aesthetics of Thai Dance) 

1((1)-0-2) 

472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน 
(Local Arts and Fabric)* 

1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข * 
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

1((1)-0-2) 

142-234 โลกสวย* 
(Life is Beautiful) 

1((1)-0-2) 

142-135 พบัเพียบเรียบร้อย* 
(Paper Craft) 

1((1)-0-2) 

142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว* 
(Sculpture) 

1((1)-0-2) 

142-137 ใครๆ ก็วาดได*้ 
(Everyone Can Draw) 

1((1)-0-2) 

142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี* 
(The Sound of Musics) 

1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ* 
(Through The World of Art) 

1((1)-0-2) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
(The Designers and Their Black Attires) 

1((1)-0-2) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
 

รายวชิาเลือกในหมวดศึกษาทัว่ไป  บังคบั  6  หน่วยกติ ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี 

891-010 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 
(Basic Japanese) 

2((2)-0-4) 

891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 
(Japanese Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน 
(Japanese Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 
(Basic Chinese) 

2((2)-0-4) 



891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 
(Chinese Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 
(Chinese Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้ 
(Basic Malay) 

2((2)-0-4) 

891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั 
(Malay Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-032 สนทนาภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียว 
(Malay Conversation for Tourism) 

2((2)-0-4) 

891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 
(Basic Korean) 

2((2)-0-4) 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 
(Korean Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน 
(Korean Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 
(Basic German) 

2((2)-0-4) 

890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
(Improving English Writing Skills) 

2((2)-0-4) 

890-011 อ่านไดใ้กลต้วั 
(Reading All Around) 

2((2)-0-4) 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
(Strategic Reading for Greater Comprehension) 

2((2)-0-4) 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ 
(Better Academic Texts Readers) 

2((2)-0-4) 

890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง 
(English Pronunciation through Songs) 

2((2)-0-4) 

890-015 ไวยกรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 
(English Grammar for Real Life Communication) 

2((2)-0-4) 

890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ 
(English Conversation) 

2((2)-0-4) 

890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ 
(From Listening to Speaking English) 

2((2)-0-4) 

890-022 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 
(Presentations and Public Speaking in English) 

2((2)-0-4) 



890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม 
(Learning English Through Cultures) 

2((2)-0-4) 

890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 
(Creating English Short Films) 

2((2)-0-4) 

890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
(Study Skills in English for Higher Studies) 

2((2)-0-4) 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 
(Reading to Write in English) 

2((2)-0-4) 

890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 
(English Communication for Business) 

2((2)-0-4) 

   
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 

(English in the Workplace) 
2((2)-0-4) 

890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว 
(English for Travelers) 

2((2)-0-4) 

890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
(English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

2((2)-0-4) 

890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน 
(Writing for Job Application) 

2((2)-0-4) 

890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสมัภาษณ์งาน 
(English for Job Interview) 

2((2)-0-4) 

890-050 แปลสิกเูกิล 
(Google Translate Me) 

2((2)-0-4) 

890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา 
(English Twenty-Four/Seven) 

2((2)-0-4) 

890-061 ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
(English for Digital Literacy) 

2((2)-0-4) 

890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน 
(Winning English Test for Employment) 

2((2)-0-4) 

890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
(Winning English Test for Higher Studies) 

2((2)-0-4) 

895-040 จิตวทิยาความรัก 
(Psychology of Love) 

2((2)-0-4) 

895-041 ปรัชญาจริยะ 
(Ethical Philosophy) 

2((2)-0-4) 

895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 



(Art of communication in Thai language in the 21st century) 
895-043 การใชภ้าษาไทย 

(Thai Usage) 
2((2)-0-4) 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั 
(Contemporary Thai Language) 

2((2)-0-4) 

895-045 ทกัษะการส่ือสาร 
(Communication Skills) 

2((2)-0-4) 

895-046 ความคิดและการส่ือสาร 
(Thoughts and Communication) 

2((2)-0-4) 

895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์ 
(History in Movies) 

2((2)-0-4) 

895-048 การวาดเสน้และระบายสี 
(Drawing and Painting) 

2((2)-0-4) 

895-049 ศิลปะกบัความสุข 
(Art for Happiness) 

2((2)-0-4) 

895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม 
(Arts in Multicultural Society) 

2((2)-0-4) 

895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
(Contemporary Arts and Culture) 

2((2)-0-4) 

895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั 
(Learning through Backpacking Trips) 

2((2)-0-4) 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 
(World Heritage Journey) 

2((2)-0-4) 

895-056 สงขลาศึกษา 
(Songkhla Studies) 

2((2)-0-4) 

895-057 ดนตรีไทย 
(Thai Classical Music) 

2((2)-0-4) 

895-058 สงัคีตศิลป์ไทย 
(Thai Music Art) 

2((2)-0-4) 

895-059 ดนตรีตะวนัตก 
(Western Music) 

2((2)-0-4) 

895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ 
(Physical Education and Recreation) 

2((2)-0-4) 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 
(Fit and Firm) 

2((2)-0-4) 

895-062 ลดเวลานัง่ เพ่ิมเวลายนื 2((2)-0-4) 



(Active Lifestyle) 
895-063 อว้นไดก็้ผอมได ้

(Fat to Fit) 
2((2)-0-4) 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 
(Wisdom of Living) 

2((2)-0-4) 

895-052 การท่องเท่ียงเชิงสร้างสรรค*์ 
(Creative Tourism) 

2((2)-0-4) 

895-053 การท่องเท่ียงเชิงจิตอาสา* 
(Volunteer Tourism) 

2((2)-0-4) 

315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Introduction to Intellectual Property) 

2((2)-0-4) 

348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี
(Applied nanotechnology) 

2((2)-0-4) 

340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวติ 
(Applied Science for Life) 

2((2)-0-4) 

340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั 
(Science and Technology in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

332-100 กญุแจไขธรรมชาติ 
(Key to Nature) 

2((2)-0-4) 

336-214 กินดี ชีวติดี 
(Smart Eating and Being Healthy) 

2((2)-0-4) 

336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ 
(Safety Life from Toxic Substances) 

2((2)-0-4) 

336-216 ยาและสุขภาพ 
(Drug and Health) 

2((2)-0-4) 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั 
(Law relating to Occupations and Everyday Life) 

2((2)-0-4) 

874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
(General Principles of Law and Judicial Process) 

2((2)-0-4) 

874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ 
(Taxation and Life) 

2((2)-0-4) 

874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง 
(Human Rights and Citizenship) 

2((2)-0-4) 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 
(Healthy Body and Mind) 

2((2)-0-4) 

190-404 ธรรมชาติบ าบดั 2((2)-0-4) 



(Natural Therapy) 
001-101 อาเซียนศึกษา 

(ASEAN Studies) 
2((2)-0-4) 

142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ* 
(English Booster) 

2((2)-0-4) 

142-112 องักฤษออนแอร์* 
(English On Air) 

2((2)-0-4) 

142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ* 
(English for Basic IT) 

1((1)-0-2) 

142-116 องักฤษจริตจะกา้น* 
(English Pronunciation) 

1((1)-0-2) 

142-211 องักฤษกนัทุกวนั* 
(English Everyday) 

2((2)-0-4) 

142-212 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล* 
(English for Personality Development) 

2((1)-2-3) 

142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง* 
(Media Language and Art of Storytelling) 

1((1)-0-2) 

142-224 ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ* 
(Creative Medias for Academic Presentation) 

1((1)-0-2) 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการ
ส่ือสาร* 
(Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

1((1)-0-2) 

142-227 ท าเงินดว้ย Youtube* 
(Youtube Marketing and Viral Videography) 

1((1)-0-2) 

142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด*์ 
(Basic (Product Design Branding) 

1((1)-0-2) 

142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์* 
(Online Advertising Management) 

1((1)-0-2) 

142-238 ตะลอนทวัร์* 
(Learn to Roam) 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ  * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

หมายเหต ุ ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวชิาเลือกของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอน
ในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงผ่านความเห็นชอบ
จากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  



 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  91 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน บังคบั  21  หน่วยกติ 
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1  

(General Mathematics I) 
3((3)-0-6) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 
(Basic Statistics) 

3((2)-2-5) 

324-109 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
(Basic Chemistry for Agriculture and Natural Resources) 

3((2)-3-4) 

328-101 ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตร 
(Basic Biochemistry for Agriculture) 

3((2)-3-4) 

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 
(Agricultural Physics) 

3((2)-3-4) 

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
(General Microbiology for Agriculture and Natural Resources) 

3((2)-3-4) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 
(Principles of Agricultural Biology) 

3((2)-3-4) 

2) กลุ่มวชิาพื้นฐานเกษตร บังคบั  26  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาพื้นฐานเกษตร 1 หลกัการผลติพืชสมยัใหม่ 

(Principle of Modern Crop Production Module) 
 

514-101 การผลิตพืชเบ้ืองตน้ 
(Basic Crop Production) 

1(0-3-0) 

514-201 เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตพืช 
(Crop Production Technology and Innovation) 

5((5)-0-10) 

514-202 หลกัการจดัการดินและปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช  
(Principle of Soil and Fertilizer Management for Crop Production) 

3((2)-3-4) 

514-203 หลกัการจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ 
(Principle of Plant Pest Management) 

3((3)-0-6) 

- กลุ่มวชิาพื้นฐานเกษตร 2 เทคโนโลยสีารสนเทศ แอพพลเิคช่ันและการฝึก
ปฏิบัตทิางการเกษตร 
(Information technology, Application and practical in Agriculture) 

 

514-301 เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อระบบฟาร์มอจัฉริยะ 
(Techniques and Information Technology for Smart Farming 
System) 

2((1)-3-2) 

514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน  
(Basic Works in Agricultural Farms) 

1(0-6-0) 



514-302 ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทางการเกษตร  
(Basic Techniques in Agriculture) 

1(0-6-0) 

- กลุ่มวชิาพื้นฐานเกษตร 3 หลกัการส่งเสริมและบริหารจดัการทางการเกษตร 
(Principles of Agricultural Extension and Agricultural Administration) 

 

514-303 หลกัการบริหารจดัการ และมาตรฐานสากลทางการเกษตร 
(Principles of agricultural administration and agricultural 
international standards) 

2((2)-0-4) 

514-304 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 
(Principles of Agricultural Extension) 

2((2)-0-4) 

514-305 เกษตรดีไซน ์
(Agricultural Design) 

2((2)-0-4) 

514-306 การบูรณาการการผลติพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Integrated Plant Production in Modern Green House) 

4((3)-3-6) 

 
3) กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ บังคบั  44  หน่วยกติ 
 3.1  สัมมนา  1  หน่วยกติ 

514-411 สมัมนา 
(Seminar) 

1((0)-2-1) 

 3.2  ฝึกงาน 1  หน่วยกติ 
514-412 ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ดา้นการเกษตร 

(Agricultural Career Practice) 
1((0)-3-0) 

 

  

 

 3.3  กลุ่มวชิาการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน  9  หน่วยกติ 
  ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 

514-413 สหกิจศึกษาทางการเกษตร 
(Cooperative Education in Agriculture) 

9((0)-40-0) 

514-414 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problem) 

9((1)-24-2) 

514-415 งานสร้างสรรคท์างการเกษตร 
(Creation in Agriculture) 

9((0)-27-0) 

514-416 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการศตัรูพืช 
(Special Topic in Pest Management) 

9((3)-18-6) 

514-417 บูรณาการวชิาการทางพฒันาการเกษตร  9((3)-18-6) 



(Academic Integration in Agricultural Development) 
514-418 บูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตพืชท่ีย ัง่ยนื 

(Integrated Local Wisdoms for Sustainable Crop Production) 
9((1)-24-2) 

514-419 ธุรกิจเกษตรขนาดเลก็ 
(Small Agricultural Business Owner) 

9((1)-24-2) 

หมายเหต ุ
1. นักศึกษาทุกวิชาเอก ท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืน ๆ ให้ครบตามหลกัสูตรในภาค
การศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4 
2. นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษาทุกคนตอ้งผา่นการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาเป็นเวลา 30 ชัว่โมง 

 3.4  กลุ่มวชิาชีพเฉพาะแต่ละวชิาเอก 

 วชิาเอกการจดัการศัตรูพืช 

วชิาชีพบังคบั 22  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิานวตักรรมการจดัการศัตรูพืช 

(Plant Pest Management Innovations) 
 

514-320 เทคนิคทางอารักขาพืช  
(Crop Protection Techniques) 

4((1)-9-2) 

514-321 นิเวศวทิยาทางการจดัการศตัรูพืช 
(Ecology in Pest Management) 

2((1)-3-2) 

514-322 สารฆ่าศตัรูพืชและสตัว ์
(Pesticides) 

2((1)-3-2) 

514-323 นวตักรรมการจดัการศตัรูพืช 
(Innovations in Pest Management) 

2((1)-3-2) 

514-324 การจดัการศตัรูพืชแบบบูรณาการ 
(Integrated Pest Management) 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิาคลนิิกสุขภาพพืช 
(Plant Health Clinics) 

 

514-325 นวตักรรมการจดัการศตัรูพืชไร่และพืชพลงังาน 
(Pest Management Innovation in Agronomic and Energy Crops) 

3((2)-3-4) 

514-326 นวตักรรมการจดัการศตัรูไมผ้ลและไมย้นืตน้ 
(Pest Management Innovation in Fruit and Trees) 

3((2)-3-4) 

514-327 นวตักรรมการจดัการศตัรูพืชผกัและไมด้อกไมป้ระดบั  
(Pest Management Innovation in Vegetable and Ornamental Plants) 

3((2)-3-4) 

วชิาชีพเลือก 11  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวชิาต่อไปนี ้
- กลุ่มวชิาการจดัการศัตรูพืชในระบบโรงเรือนสมยัใหม่ 

(Plant Pest Management in Modern Green House) 
 



514-420 หลกัการการจดัการศตัรูพืชในระบบโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Principle of Pest Management in Modern Green House Systems) 

4((2)-6-4) 

514-421 การจดัการแมลงศตัรูพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Insect Pest Management in Modern Greenhouses) 

3((2)-3-4) 

514-422 การจดัการโรคพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Plant diseases Management in Modern Greenhouses) 

3((2)-3-4) 

514-423 ฝึกงานการจดัการศตัรูพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Field Practice in Plant Pest Management in Modern Greenhouses) 

1((0-6-0) 

- กลุ่มวชิาธุรกจิสารเคมแีละผลติภัณฑ์จากพืชควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 
(Business of Chemicals and Plant Products for Pest Control) 

 

514-424 ธุรกิจสารเคมีทางการเกษตร 
(Business of Chemicals in Agriculture) 

4((2)-6-4) 

514-425 ธุรกิจสารเคมีในบา้นเรือนและสถานประกอบการ 
(Business of Chemicals in Household and Enterprise) 

4((2)-6-4) 

514-426 ผลิตภณัฑจ์ากพืชควบคุมศตัรูพืช 
(Plant Products for Plant Pest Control) 

2((1)-3-2) 

514-427 ฝึกงานสารเคมีและผลิตภณัฑจ์ากพืชควบคุมศตัรูพืชและสตัว ์
(Field practice in Business of Chemicals and Plant Products for Pest 
Control) 

1((0)-6-0) 

- กลุ่มวชิาธุรกจิการผลติแมลง อาหารแห่งอนาคต 
(Insect Mass Production as Future Food) 

 

514-428 มาตรฐานการผลิตแมลงและฟาร์มแมลง 
(Standard for Insect Mass Production and Insect Farm) 

3((1)-6-2) 

514-429 การเพาะเล้ียงแมลงอาหารแห่งอนาคต 
(Insect Mass-Rearing for the Future of Food) 

3((1)-6-2) 

514-430 การจดัการฟาร์มแมลงภายใตแ้นวคิด BCG 
(Insect Farms Management under Bio-Circular-Green (BCG) Concept) 

4((2)-6-4) 

514-431 ฝึกงานธุรกิจการผลิตแมลงอาหารแห่งอนาคต 
(Field Practice in Business of Insect Mass Production as Future Food) 

1((0)-6-0) 

- กลุ่มวชิานวตักรรมการผลติเห็ด 
(Mushroom Production Innovation) 

 

514-432 เทคโนโลยกีารเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดทางการแพทยส์มยัใหม่ 
(Modern Economic and Medicinal Mushroom Cultivation Technology) 

4((2)-6-4) 

514-433 การพฒันาผลิตภณัฑเ์ห็ด และการตลาดสมยัใหม่ 
(Development of Mushroom Products and Modern Marketing) 

4((2)-6-4) 

514-434 โรงเรือนเพาะเห็ดและระบบการควบคุมอตัโนมติั 3((2)-3-4) 



(Mushroom Growing House and Automatic Controlling System) 
514-435 ฝึกงานการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดทางการแพทยใ์นฟาร์มเอกชน 

(Field Practice in Economic and Medicinal Mushroom Cultivation Farm) 
1((0)-6-0) 

   
- กลุ่มวชิานวตักรรมชีวภัณฑ์และผลติภัณฑ์จากพืชเพ่ือการเกษตร 

(Innovation of Bio-pesticide and Plant Products in Agriculture) 
 

514-436 เทคโนโลยชีีวภณัฑท์างการเกษตร 
(Bio-Pesticide Technology in Agriculture) 

4((2)-6-4) 

514-437 นวตักรรมและการประยกุตใ์ชชี้วภณัฑท์างการเกษตร 
(Innovations and Applications of Bio- pesticide in Agriculture) 

3((2)-3-4) 

514-438 ผลิตภณัฑจ์ากพืชควบคุมศตัรูพืช 
(Plant Products for Plant Pest Control) 

3((1)-6-2) 

514-439 ฝึกงานชีวภณัฑแ์ละสารสกดัจากพืชเพ่ือการเกษตร 
(Field Practice in Bio-pesticide and Plant Products in Agriculture) 

1((0)-6-0) 

 วชิาเอกพฒันาการเกษตร 

วชิาชีพบังคบั 27  หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตรและพฒันาการเกษตร 
(Agricultural Extension and Agricultural Development) 

 

514-340 การส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดสารสนเทศทางการเกษตร 
(Agricultural Extension and Transfer Agricultural Information) 

3((2)-3-4) 

514-341 การส่ือสารและการผลิตส่ือในการเผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตร 
(Communication and Media Production in Agricultural Information 
Dissemination) 

3((2)-3-4) 

514-342 การวเิคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนพฒันาการเกษตร 
(Community Analysis for Agricultural Development Planning) 

3((2)-3-4) 

514-343 การวจิยัทางการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
(Agricultural Extension and Agricultural Development Research) 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรเกษตรและระบบสังคมเกษตรอย่างยัง่ยืน 
(Sustainable Agricultural Resources Management and Agrarian System) 

 

514-344 การจดัการทรัพยากรทางการเกษตร 
(Agricultural Resources Management) 

3((3)-0-6) 

514-345 การจดัการระบบเกษตรและระบบสงัคมเกษตร 
(Agricultural System and Agrarian System Management) 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิาเศรษฐกจิชุมชน และการพฒันาธุรกจิเกษตรสมยัใหม่  



(Community Economy and Development of Modern Agricultural 
Business) 

514-346 เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือชุมชน โดยชุมชน 
(Community Economy for The Community by Community) 

3((2)-3-4) 

514-347 การพฒันาแผนธุรกิจทางการเกษตร 
(Development of Agricultural Business Plan) 

3((2)-3-4) 

514-348 การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 
(Agricultural Data and Information Management for Agricultural 
Business) 

3((2)-3-4) 

วชิาชีพเลือก 6  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้
514-140 วถีิเกษตร* 

(Way of Agriculture) 
3((3)-0-6) 

514-240 เกษตราและภูมิปัญญาทางการเกษตร* 
(Agriculture and Agricultural Wisdom) 

3((3)-0-6) 

514-241 เกษตรเพื่อชีวติ* 
(Agriculture for Life) 

2((1)-2-3) 

514-242 จิตวทิยาในการพฒันาการเกษตร* 
(Psychology in Agricultural Development) 

3((3)-0-6) 

514-243 มนุษยสมัพนัธ์เพื่อการพฒันาการเกษตร* 
(Human Relations for Agricultural Development) 

3((3)-0-6) 

514-244 ผูน้ าทางการเกษตร*  
(Agricultural Leadership) 

3((3)-0-6) 

514-245 เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม* 
(Participatory Organic Farming) 

3((1)-3-5) 

514-247 ยทููปเบอร์ทางการเกษตร* 
(Youtuber in Agriculture) 

2((2)-0-4) 

514-349 การเขียนเพื่อการส่ือสารทางการเกษตร* 
(Writing for Agricultural Communication) 

3((2)-3-4) 

514-350 การฝึกอบรมทางการเกษตร* 
(Training in Agriculture) 

3((2)-3-4) 

514-351 การผลิตและการใชส่ื้อภาพในการส่งเสริมการเกษตร* 
(Graphical Media Production and Utilization in Agricultural Extension) 

3((2)-3-4) 

514-352 การผลิตส่ือส่ิงพิมพท์างการเกษตร* 
(Agricultural Printed Materials Production) 

3((2)-3-4) 

514-353 องคก์ารและสถาบนัเกษตรกร* 
(Organization and Farmer Institute) 

3((3)-0-6) 



514-354 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร* 
(Agritourism) 

3((3)-0-6) 

514-355 ตลาดเกษตรกร* 
(Farmers’ Market) 

3((3)-0-6) 

514-356 ดิจิทลัทางการเกษตร* 
(Digital Agriculture) 

3((2)-3-4) 

514-357 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในธุรกิจการเกษตร* 
(E-Commerce in Agricultural Business) 

3((2)-3-4) 

514-358 การพยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร* 
(Business Forecasting Techniques in Agriculture( 

3((2)-3-4) 

514-359 หวัขอ้พิเศษทางพฒันาการเกษตร* 
(Special Topics in Agricultural Development) 

3((1)-4-4) 

514-440 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนกบัการพฒันาการเกษตร* 
(Community Learning Center in Agricultural Development) 

3((2)-1-6) 

514-441 นโยบายสาธารณะภาคการเกษตร* 
(Agricultural Public Policies) 

3((3)-0-6) 

 หมายเหตุ  * สามารถเลือกเรียนเป็นวชิาเลือกเสรีได ้  

 วชิาเอกปฐพศีาสตร์ 

วชิาชีพบังคบั 28  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาการวนิิจฉัยดนิเพ่ือการจดัการดนิแม่นย า 

(Soil Diagnosis for Precision Soil Management) 
 

514-360 สณัฐานของดินและการส ารวจดิน 
(Soil Morphology and Survey) 

3((2)-3-4) 

514-361 ฟิสิกส์ของดินเพื่อการผลิตพืช 
(Soil Physics for Plant Production) 

3((2)-3-4) 

514-362 เคมีดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Soil Chemistry and Fertility) 

3((2)-3-4) 

514-363 จุลชีววทิยาของดิน 
(Soil Microbiology) 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิาการประเมนิคุณภาพดนิ การจดัการดนิและปุ๋ ยเพ่ือการผลติพืช
ปลอดภัยและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
(Assessment of Soil Quality, Soil Management and Fertilizer for 
Economic Plants with Safety, Suitability and Environmental Friendly) 

 

514-364 การวเิคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
(Soil and Plant Analysis) 

3((1)-6-2) 

514-365 เทคโนโลยปุ๋ียและการใช ้ 3((3)-0-6) 



(Fertilizer Technology and Use) 
514-366 คุณภาพดินและส่ิงแวดลอ้ม 

(Soil Quality and Environment) 
2((2)-0-4) 

- กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการดนิและน า้และวางแผนการใช้ทีด่นิในระบบ
การผลติพืชอย่างยัง่ยืน 
(Technology for Soil and Water Management and Land Use Planning 
in Sustainable Crop Production System) 

 

514-367 ชลประทานเพ่ือการเกษตรสมยัใหม่ 
(Irrigation Technology for Cropping) 

3((2)-3-4) 

514-368 การประเมินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
(Land Evaluation and Land Use Planning) 

3((2)-3-4) 

514-369 การอนุรักษดิ์นและการจดัการสุขภาพดินส าหรับการผลิตพืช 
(Soil Conservation and Soil Health Management for Crop 
Production) 

2((2)-0-4) 

วชิาชีพเลือก 5  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวชิาต่อไปนี ้
- กลุ่มวชิาการจดัการธาตุอาหารพืชและนวตักรรมกรรมการปลูกพืชไม่ใช้ดนิ

เชิงพาณิชย์ 
(Plant Nutrition Management and Innovation of Commercial Soilless 
Culture) 

 

514-460 ธาตุอาหารพืช  
(Plant Nutrition) 

2((2)-0-4) 

514-461 การปลูกพืชไม่ใชดิ้นเชิงพาณิชย ์
(Commercial Soilless Culture) 

3((2)-3-4) 

   
- กลุ่มวชิาดนิมปัีญหาให้ปรึกษาเรา 

(Problems with your Soils ? let us help you) 
 

514-462 ทรัพยากรดินเพื่อการผลิตพืช 
(Soil Resources for Crop Cultivation) 

2((2)-0-4) 

514-463 ดินปัญหาและการจดัการ 
(Problem Soils and Management) 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิาจุลนิทรีย์เพ่ือเกษตรปลอดภัย  
(Microorganism for Safety Agriculture) 

 

514-464 สุขภาพดินเพื่อชีวติ 
(Soil Health for Life) 

2((2)-0-4) 

514-465 ชีวภณัฑเ์พื่อเกษตรปลอดภยั 
(Microbial Formulation for Safety Agriculture) 

3((2)-3-4) 



- กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางดนิและการส ารวจดนิ 
(Soil Information Technology and Soil Surveying) 

 

514-466 การก าเนิดและการจ าแนกดิน 
(Soil Genesis and Classification) 

2((1)-3-2) 

514-467 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการส ารวจดิน 
(Application of Remote Sensing and Geographic Information 
System for Soil Surveying) 

3((2)-3-4) 

 วชิาเอกพืชศาสตร์ 

วชิาชีพบังคบั 28  หน่วยกติ 
514-370 ชุดวชิานวตักรรมและการจดัการผลิตพืชขั้นสูง 

(Module: Innovation and Management for Advanced Plant Production) 
11((5)-18-10) 

514-371 ชุดวชิานวตักรรมและการจดัการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
(Module: Innovation and Management for Economic Crop Production) 

11((5)-18-10) 

514-372 ชุดวชิาเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตพืช 
(Module: Biotechnology for Plant Production) 

6((2)-8-8) 

วชิาชีพเลือก 5  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากชุดวชิาต่อไปนี ้
514-470 ชุดวชิาไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อสุนทรียภาพ 

(Module: Ornamental Plants for Aesthetic Purposes) 
5((2)-6-7) 

514-471 ชุดวชิาผูป้ระกอบการธุรกิจสถานเพาะช ากลา้พนัธ์ุไม ้
(Module: Entrepreneur of Plant Nursery Business) 

5((2)-6-7) 

514-472 ชุดวชิาเทคนิคการจดัการหลงัเก็บเก่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผกั ผลไม ้และดอกไม ้
(Module: Postharvest Management Technique for Value-Added 
Vegetables, Fruits and Flowers) 

5((2)-6-7) 

514-473 ชุดวชิาการผลิตผกัปลอดภยั 
(Module: Safe Vegetables Production) 

5((2)-6-7) 

514-474 ชุดวชิามาปลูกผกัอินทรียก์นัเถอะ 
(Module: Let's Grow Organic Vegetables) 

5((2)-6-7) 

514-475 ชุดวชิาพืชสกลุกญัชาและกระท่อม 
(Module: Cannabis and Kratom) 

5((2)-6-7) 

514-476 ชุดวชิาการผลิตและการจดัการหญา้สนาม 
(Module: Turfgrass Production and Management) 

5((3)-6-6) 

514-477 ชุดวชิาการผลิตเมลด็งอกและตน้อ่อนเพ่ือการคา้ 
(Module: Seed Sprouts Production for Commercial) 

5((3)-6-6) 

514-478 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารปรับปรุงพนัธ์ุพืชสวน 
(Module: Technology for Horticultural Breeding) 

5((3)-6-6) 



514-479 ชุดวชิาการผลิตพืชเคร่ืองด่ืมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
(Module: Beverage Crops and Medicinal Plant Production for Health) 

5((3)-6-6) 

  

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีสาขาเปิดสอน และ/หรือรายวิชาท่ีนักศึกษาสนใจท่ีเปิด
สอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/
สาขาวชิา 
  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
วชิาเอกการจดัการศัตรูพืช 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการ

ส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

2((2)-0-4) 

xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

324-109 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) 322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4) 328-101 ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตร 3((2)-3-4) 
 

514-101 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
การผลิตพืชเบ้ืองตน้ 

 
1((0)-3-0 

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3((2)-3-4) 

890-001* สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่3 
514-204** ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 1((0)-6-0) 
หมายเหต ุ*  ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 
 **  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน ในภาคการศึกษาท่ี 1  
                      ปีการศึกษาท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการ

ส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่ง
รู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวดการอยู่
อยา่งรู้เท่าทนั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ 
การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข -  
หมวดการคิดเชิงระบบ (สาระท่ี 5) 

2((x)-y-z) 

514-304 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ 
การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข - หมวดการ
คิดเชิงตรรกะและตวัเลข (สาระท่ี 5) 

2((x)-y-z) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
และกีฬา (สาระท่ี 7) 

2((x)-y-z) 

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับการเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 

 
514-201 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตพืช 

 
5((5)-0-10) 

 
514-202 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1  
หลกัการจดัการดินและปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช 

 
3((2)-3-4) 

514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 
(ลงทะเบียน) 

1((0)-6-0) 514-203 หลกัการจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่3 
514-302* ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทางการเกษตร 1((0)-6-0) 
หมายเหตุ  *  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-302 ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทางการเกษตร ในภาคการศึกษาท่ี 1    
                         ปีการศึกษาท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
514-301 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 2 
เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ระบบฟาร์มอจัฉริยะ 

 
2((1)-3-2) 

 
514-322 

กลุ่มวชิานวตักรรมการจดัการศตัรูพืช 
สารฆ่าศตัรูพืชและสตัว ์

 
2((1)-3-2) 

 
514-303 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 3 
หลกัการบริหารจดัการ และ
มาตรฐานสากลทางการเกษตร 

 
2((2)-0-4) 

514-323 นวตักรรมการจดัการศตัรูพืช 2((1)-3-2) 

514-305 เกษตรดีไซน ์ 2((2)-0-4) 514-324 การจดัการศตัรูพืชแบบบูรณาการ 3((2)-3-4) 

xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่ง
รู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวดการรู้
ดิจิทลั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z)  
514-325 

กลุ่มวชิาคลินิคสุขภาพพืช 
นวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชไร่และ 
พืชพลงังาน 

 
3((2)-3-4) 

514-306 การบูรณาการการผลิตพืชในโรงเรือน
สมยัใหม่ 

4((3)-3-6) 514-326 นวัต ก ร รมก า ร จัด ก า ร ศัต รู ไ ม้ผ ล 
และไมย้นืตน้ 

3((2)-3-4) 

 
514-320 

กลุ่มวิชานวตักรรมการจดัการศตัรูพืช 
เทคนิคอารักขาพืช 

 
4((1)-9-2 

514-327 นวตักรรมการจดัการศตัรูพืชผกัและไม้
ดอกไมป้ระดบั 

3((2)-3-4) 

514-321 นิเวศวทิยาทางการจดัการศตัรูพืช 2((1)-3-2 รวมหน่วยกติ 16 หน่วยกติ 
514-302 ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทาง

การเกษตร (ลงทะเบียน) 
1((0)-6-0) 

รวมหน่วยกติ 19 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่3 
514-412* ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร 
1((0)-3-0) 

หมายเหต ุ *  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-412 ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ดา้นการเกษตร  ในภาค    
                          การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
514-xxx วชิาชีพเลือกวชิาเอก 11((x)-y-z) 514-xxx เลือกกลุ่มวิชาการจดัการศึกษาเชิง

บูรณาการกบัการท างาน 
9((x)-y-

z) 
514-411 สมัมนา 1((0)-2-1)  รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
514-412 ฝึกงาน 3  ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร (ลงทะเบียน) 
1((0)-3-0) 

รวมหน่วยกติ 13 หน่วยกติ 



วชิาเอกพฒันาการเกษตร 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและ

การส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

2((2)-0-4) 

xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
324-109 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3((2)-3-4) 322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4) 328-101 ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตร 3((2)-3-4) 
 

514-101 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
การผลิตพืชเบ้ืองตน้ 

 
1(0-3-0 

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3((2)-3-4) 

890-001* สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่3 
514-204** ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 1((0)-6-0) 
หมายเหต ุ*  ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 
 **  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน ในภาคการศึกษาท่ี 1  ปี

การศึกษาท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและ

การส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่ง
รู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวด
การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตวัเลข - หมวดการคิดเชิงระบบ 
(สาระท่ี 5) 

2((x)-y-z) 

514-304 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 
 

2((2)-0-4) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตวัเลข - หมวดการคิดเชิงตรรกะ
และตวัเลข (สาระท่ี 5) 

2((x)-y-z) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระสุนทรีย์
ศาสตร์และกีฬา (สาระท่ี 7) 

2((x)-y-z) 

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับ
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 

 
514-201 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการ

ผลิตพพืช 

 
5((5)-0-10) 

 
514-202 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1  
หลกัการจดัการดินและปุ๋ยเพื่อการ
ผลิตพืช 

 
3((2)-3-4) 

514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 
(ลงทะเบียน) 

1((0)-6-0) 514-203 หลกัการจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่3 
514-302* ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทาง

การเกษตร 
1((0)-6-0) 

หมายเหตุ  *  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-302 ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทางการเกษตร ในภาคการศึกษา
ท่ี  1 ปีการศึกษาท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 

514-301 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 2 
เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อระบบฟาร์มอจัฉริยะ 

 
2((1)-3-2) 

 
 

514-340 

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
และพฒันาการเกษตร 
การ ส่ ง เส ริมการ เ กษตรและ
ถ่ายทอดสารสนเทศทางการ
เกษตร 

 
 

3((2)-3-4) 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 3  514-341 การส่ือสารและการผลิตส่ือในการ
เผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตร 

3((2)-3-4) 

514-303 
 

514-305 

หลกัการบริหารจดัการ และ
มาตรฐานสากลทางการเกษตร 
เกษตรดีไซน ์

2((2)-0-4) 
 

2((2)-0-4) 

514-342 การวิ เ ค ร าะ ห์ ชุมชน เพื่ อการ
พฒันาการเกษตร 

3((2)-3-4) 

xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่ง
รู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวด
การรู้ดิจิทลั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z) 514-343 การวิจัยทางการส่ง เสริมและ
พฒันาการเกษตร 

3((2)-3-4) 

514-306 การบูรณาการการผลิตพืชใน
โรงเรือนสมยัใหม่ 

4((3)-3-6) 514-xxx วชิาชีพเลือกวชิาเอก 3((x)-y-z) 

514-302 ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทาง
การเกษตร (ลงทะเบียน) 

1((0)-6-0) 514-xxx วชิาชีพเลือกวชิาเอก 3((x)-y-z) 

 รวมหน่วยกติ 13 หน่วยกติ รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่3 
514-412* ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร 
1((0)-3-0) 

หมายเหต ุ *  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวิชา 514-412 ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ดา้นการเกษตร  ในภาคการศึกษา
ท่ี  1 ปีการศึกษาท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 
 

514-344 

กุล่มวิชาการจดัการทรัพยากรเกษตร
และระบบสงัคมเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
การจดัการทรัพยากรทางการเกษตร 

 
 

3((3)-0-6) 

514-xxx เลือกกลุ่มวิชาการจดัการศึกษาเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 

9((x)-y-z) 

514-345 การจัดการระบบเกษตรและระบบ
สงัคมเกษตร 

3((2)-3-4)   

 
 

514-346 

กุล่มวิชาเศรษฐกิจชุมชน และการ
พฒันาธุรกิจเกษตรสมยัใหม่ 
เศรษฐกิจชุมชน เ พ่ือ ชุมชน โดย
ชุมชน 

 
 

3((2)-3-4) 

   

514-347 การพฒันาแผนธุรกิจทางการเกษตร 3((2)-3-4)    
514-348 การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศทาง

ธุรกิจเกษตร 
3((2)-3-4)    

514-411 สมัมนา 1((0)-2-1)  

  
514-412 ฝึกงาน 3  ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร (ลงทะเบียน) 
1((0)-3-0) 

รวมหน่วยกติ 17 หน่วยกติ  รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

 



วชิาเอกปฐพศีาสตร์ 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการ

ส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา

ทัว่ไป 
2((x)-y-z) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

324-109 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) 322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4) 328-101 ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตร 3((2)-3-4) 
 

514-101 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
การผลิตพืชเบ้ืองตน้ 

 
1((0)-3-0 

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3((2)-3-4) 

890-001* สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่3 
514-
204** 

ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 1((0)-6-0) 

หมายเหต ุ *  ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 
                 **  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน  

                      ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
 



ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการ

ส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่า
ทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวดการอยูอ่ยา่ง
รู้เท่าทนั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
- หมวดการคิดเชิงระบบ (สาระท่ี 
5) 

2((x)-y-z) 

514-304 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
- หมวดการคิดเชิงตรรกะและ
ตวัเลข (สาระท่ี 5) 

2((x)-y-z) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระสุนทรีย์
ศาสตร์และกีฬา (สาระท่ี 7) 

2((x)-y-z) 

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 

 
514-201 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตพืช 

 
5((5)-0-10) 

 
514-202 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1  
หลกัการจดัการดินและปุ๋ยเพื่อการ
ผลิตพืช 

 
3((2)-3-4) 

514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 
(ลงทะเบียน) 

1((0)-6-0) 514-203 หลกัการจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่3 
514-302* ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทางการเกษตร 1((0)-6-0) 

 



ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 

514-301 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 2 
เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อระบบฟาร์มอจัฉริยะ 

 
2((1)-3-2) 

 
 

514-360 

ก ลุ่มวิชาการวิ นิ จฉัย ดิน เ พ่ือการ
จดัการดินแม่นย  า 
สณัฐานของดินและการส ารวจดิน 

 
 

3((2)-3-4) 
 

514-303 
 
514-305 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 3 
หลกัการบริหารจดัการ และ
มาตรฐานสากลทางการเกษตร 
เกษตรดีไซน ์

 
2((2)-0-4) 

 
2((2)-0-4) 

514-361 
514-362 
514-363 
 

ฟิสิกส์ของดินเพื่อการผลิตพืช 
เคมีดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
จุลชีววทิยาของดิน 

3((2)-3-4) 
3((2)-3-4) 
3((2)-3-4) 

 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่ง

รู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวด
การรู้ดิจิทลั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z)  กลุ่มวิชาการประเมินคุณภาพดิน การ
จัดการดินและปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช
ปลอดภยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

514-306 การบูรณาการการผลิตพืชใน
โรงเรือนสมยัใหม่ 

4((3)-3-6) 514-364 การวเิคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 3((1)-6-2) 

514-302 ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทาง
การเกษตร (ลงทะเบียน) 

1((0)-6-0) 514-365 เทคโนโลยปุ๋ียและการใช ้ 3((3)-0-6) 

รวมหน่วยกติ 13 หน่วยกติ 514-366 คุณภาพดินและส่ิงแวดลอ้ม 3((2)-0-4) 
 รวมหน่วยกติ 21 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่3 
514-412* ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร 
1((0)-3-0) 

หมายเหต ุ *  ฝึกงานโดยไม่ต้องลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนรายวิชา 514-412 ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตร   
   ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

 



ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการดิน

และน ้ าและวางแผนการใช้ท่ี ดินใน
ระบบการผลิตพืชอยา่งย ัง่ยนื 

 514-xxx เลือกกลุ่มวิชาการจดัการศึกษาเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 

9((x)-y-
z) 

514-367 ชลประทานเพ่ือการเกษตรสมยัใหม่ 3((2)-3-4)  รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
514-368 การประเมินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 3((2)-3-4)    
514-369 การอนุรักษ์ดินและการจดัการสุขภาพ

ดินส าหรับการผลิตพืช 
2((2)-0-4)    

514-xxx วชิาชีพเลือกวชิาเอก 5((x)-x-x)    
514-411 สมัมนา 1((0)-2-1)    
514-412 ฝึกงาน 3  ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร (ลงทะเบียน) 
1((0)-3-0) 

รวมหน่วยกติ 15 หน่วยกติ 

 



วชิาเอกพืชศาสตร์ 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการ

ส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

2((2)-0-4) 

xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

324-109 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) 322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4) 328-101 ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตร 3((2)-3-4) 
 

514-101 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
การผลิตพืชเบ้ืองตน้ 

 
1((0)-3-0 

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3((2)-3-4) 

890-001* สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่3 
514-204** ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 1((0)-6-0) 
หมายเหต ุ *  ลงทะเบียนเรียนไม่นบัหน่วยกิต 
               **  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน  

                   ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
 



ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการ

ส่ือสาร (สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 

xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่ง
รู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวดการอยู่
อยา่งรู้เท่าทนั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตวัเลข - หมวดการคิดเชิงระบบ 
(สาระท่ี 5) 

2((x)-y-z) 

514-304 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตวัเลข - หมวดการคิดเชิงตรรกะ
และตวัเลข (สาระท่ี 5) 

2((x)-y-z) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระ
สุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระท่ี 
7) 

2((x)-y-z) 

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับการเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) xxx-xxx วชิาเลือกหมวดรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป 

2((x)-y-z) 

 
514-201 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตพืช 

 
5((5)-0-10) 

 
514-202 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 1  
หลกัการจดัการดินและปุ๋ยเพื่อการ
ผลิตพืช 

 
3((2)-3-4) 

514-204 ฝึกงาน 1 ฝึกงานฟาร์มพ้ืนฐาน 
(ลงทะเบียน) 

1((0)-6-0) 514-203 หลกัการจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่3 
514-302* ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทางการเกษตร 1((0)-6-0) 

หมายเหตุ  *  ฝึกงานโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนรายวชิา 514-302  ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทางการเกษตร ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 3 



ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 

514-301 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 2 
เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อระบบฟาร์มอจัฉริยะ 

 
2((1)-3-2) 

514-370 ชุดวิชานวตักรรมและการจดัการผลิต
พืชขั้นสูง 

11((5)-18-10) 

 
514-303 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานเกษตร 3 
หลกัการบริหารจดัการ และ
มาตรฐานสากลทางการเกษตร 

 
2((2)-0-4) 

514-372 ชุดวชิาเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตพืช 6((2)-8-8) 
รวมหน่วยกติ 17 หน่วยกติ 

514-305 เกษตรดีไซน ์ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่ง

รู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั-หมวด
การรู้ดิจิทลั (สาระท่ี 4) 

2((x)-y-z) 

514-306 การบูรณาการการผลิตพืชใน
โรงเรือนสมยัใหม่ 

4((3)-3-6) 

514-302 ฝึกงาน 2 เทคนิคพ้ืนฐานทาง
การเกษตร (ลงทะเบียน) 

1((0)-6-0) 

รวมหน่วยกติ 13 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่3 
514-412* ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร 
1((0)-3-0) 

หมายเหต ุ *  ฝึกงานโดยไม่ต้องลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนรายวิชา 514-412 ฝึกงาน 3 ฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตร   
    ในภาค การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

 
 

ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
514-371 ชุดวิชานวตักรรมและการจัดการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจ 
11((5)-18-

10) 
514-xxx เลือกชุดวิชาการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกบัการท างาน 
9((x)-y-z) 

514-xxx วชิาชีพเลือกวชิาเอก 5((x)-y-z)    
514-411 สมัมนา 1((0)-2-1)  รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
514-412 ฝึกงาน 3  ฝึกประสบการณ์ดา้น

การเกษตร (ลงทะเบียน) 
1((0)-3-0) 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               

                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล      

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม

ซ่ื อ สั ต ย์  มี วิ นั ย  จิ ต

ส าธ ารณ ะ  แ ล ะค ว าม

รับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

(1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตระหนกัถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวม และการท าการเกษตรท่ีค านึงถึงความ

ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในรายวิชา

ต่างๆ  

(2) จัดกิจกรรมในชั้ น เรียน การฝึกงาน หรือจาก

สถานการณ์จริง  

(3) จัดให้กิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้

นกัศึกษารู้จกัการท างานสาธารณประโยชน์แบบมี

ส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น 

1) ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวชิา 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยผ์ูส้อน 

(3) ประเมินผลจากผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรม 

(4)  ประเมินโดยนกัศึกษาปัจจุบนั ศิษยเ์ก่า  
        และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

PLO2 มีภาวะผูน้ า และสามารถ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

(1) ก าหนดบทบาทผูน้ าและสมาชิกในการท างานกลุ่ม 

(2) ก าหนดหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร 

(3) การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 

(4) การฝึกงานภาคสนามและสหกิจศึกษา 

(1) ประเมินตนเองของนกัศึกษา 
(2) แบบประเมินผูน้ า 
(3) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยผ์ูส้อน 
(4) ประเมินโดยสถานประกอบการ 

PLO3 ส าม าร ถ ส่ื อ ส าร แ ล ะ

น า เสน อทั้ งภ าษ าไท ย 

ภาษ าอังกฤษ  ได้อย่าง

ถูกตอ้งและตรงประเด็น 

(1) พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย รวมถึง

ส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(2) จัดอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การสมคัร

งาน และการท างาน 

(3) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบาง

รายวชิา 

(4) จดัการน าเสนอรายวิชาสมัมนาและปัญหาพิเศษใน

รูปแบบการประชุมวชิาการ 

(5) ส่งเสริมการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(1) ประเมินจากการน าเสนอและรายงาน 

(2) ประเมินผลรายวชิาโดยการสอบยอ่ย สอบ

กลางภาค ปลายภาค สอบภาคปฏิบติั และ

สอบปากเปล่า 

(3) ประเมินจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  

 

PLO4 สามารถใช้เทคโนโลยี

ส าร ส น เท ศ  ใน ก าร

แส ว งห าค ว าม รู้ เพื่ อ

พฒันาตนเองตลอดชีวติ 

(1) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้

ฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์  

(2) สืบค้นและคัดกรองข้อมูลท่ีถูกต้องตามหลัก

วชิาการ 

(3) จัดอบรม เพื่ อพัฒนาความ รู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือในโลก

ปัจจุบนั 

(1) ป ระ เมิ น ผ ลก ารป ฏิ บั ติ ง าน โด ย ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

PLO5 เ ป็ น นั ก วิ ช า ก า ร ท่ี

ประยุกต์ใช้ความ รู้ทาง

วิชาการ และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรได้

  



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 

ปลอดภยั และยัง่ยนื 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้

น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีเพื่อการ
ผ ลิต พืช เศรษฐกิจ
และพืชท่ีมีศักยภาพ
ใน ภ าค ใต้อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ปลอดภยั และยัง่ยนื 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 

learning) การเน้นทกัษะกระบวนการคิดและการ

ปฏิบติั ไดแ้ก่ 

- แบบระดมสมอง  

- แบบเนน้ปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา 

- แบบแสดงบทบาทสมมุติ 

- แบบแลกเปล่ียนความคิด 

- แบบสะทอ้นความคิด 

- แบบตั้งค  าถาม 

- แบบใชเ้กมส์ (Games based learning) 

- แบบการใชที้มเป็นฐาน (Team based   

   learning) 

(2) การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบติัจริง

ในแปลงปลูกในสถานฝึกต่างๆ ได้แก่  คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ สถานีวิจยัพืชศาสตร์ แปลง/

สวน เกษตรกร  สถาน ท่ี ฝึ กงาน  และสถาน

ประกอบการ  

(1) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

เชิงรุกทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั 

(2) การท าแบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน 

การท ารายงาน และการสอบปากเปล่า 

(3) การประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

(4) การประเมินตนเองและผูอ่ื้น  

(5) การประเมินจากผูค้วบคุมการฝึกงาน และ

จากสถานประกอบการ 

5.2 ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร
ศั ต รู พื ช อ ย่ า ง
ปลอดภัยและเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(1) จดัการเรียนการสอนและปฏิบติัการทางดา้นการ

จดัการศตัรูพืช 

(2) มอบหมายให้มีการปฏิบัติงานในการจัดการ

ศตัรูพืชในโรงเรือนและแปลงปลูก 

(3) จดักิจกรรมการศึกษาดูงานแปลงตวัอย่างท่ีมีการ

จดัการศตัรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดกิจกรรมการเสวนาผูป้ระกอบการการก าจัด

ศตัรูพืชตามมาตรฐานการเกษตร 

(1) ประเมินผลรายวชิาโดยการสอบยอ่ย สอบ

กลางภาค ปลายภาค สอบภาคปฏิบติั และ

สอบปากเปล่า 

(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

อาจารยผ์ูป้ระเมินและสถานประกอบการ 

(3) ประเมินผลจากผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรม 

5.3 สามารถวินิจฉัยดิน
อย่ าง ถู ก ต้อ งแ ล ะ
จดัการธาตุอาหารพืช
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรักษาคุณภาพดิน
แ ล ะ ผ ลิ ต พื ช
ปลอดภยั 

(1) จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกท่ีเนน้ทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา และการคิดวางแผน

กระบวนการในจดัการดินและธาตุอาหารพืช 

(2) จัด ให้ มี ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใน ส น าม  แ ล ะ ใน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย และจุล

ชีววทิยาของดิน 

(3) จัดให้มีประสบการณ์ เรียนรู้เร่ืองดินและการ

จัดการธาตุอาห ารพื ชในระบบการผ ลิตพื ช

ปลอดภยั ในพ้ืนท่ีเกษตร แปลงตน้แบบ สถานท่ี

(1) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและการ

สอบ 

(2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน  

(3) ประเมินผลจากการเขียนรายงาน 

(4) ประเมินผลการปฏิบั ติงานจากสถาน

ฝึกงาน/สถานประกอบการ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

ฝึกงาน และสถานประกอบการ 

5.4 ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลทาง
การเกษตร ให้มีการ
จัดการทรัพยากรได้
อยา่งคุม้ค่า 

(1) จัดกิจกรรมการเรียน รู้แบบเชิงรุก เช่ือมโยง
ระหวา่งทฤษฎีและกรณีศึกษาท่ีทนัสมยั พร้อมทั้ง
กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ด วเิคราะห์ และวางแผนใน
การแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 

(1.1) แบบระดมสมอง (Brainstorming) แบบ
เน้ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  (Experiential 
Learning) 

(1.2) แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา/
ก าร เรี ยน รู้ แบ บ กระบวนการวิ จั ย 
( Problem/ Project-based Learning/ Case 
Study/ Mini-research Proposals or 
Project) 

(1.3) แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) 

(1.4) แบ บ แส ด งบ ท บ าท ส ม ม ติ  (Role 
Playing) 

(1.5) แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think Pair 
Share) 

(1.6) แบ บ ส ะท้ อ น ค ว าม คิ ด  (Student’ s 
Reflection) 

(1.7) แบ บ ตั้ ง ค  าถ าม  (Questioning-based 
Learning) 

(1.8) แบบใชเ้กม (Game-based Learning) 
(1.9) แ บ บ วิ เค ร าะ ห์ วี ดี โ อ  (Analysis or 

Reaction to Videos) 
(1.10) แบบโตว้าที (Student Debates) 
(1.11) แบบการเขียนบนัทึก (Keeping Journals 

or Logs) 
(1.12) แ บ บ แ ผ น ผั ง ค ว า ม คิ ด  (Concept 

Mapping) 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีชุมชน

การเกษตร เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน เพ่ือให้
นักศึกษาไดฝึ้กทักษะด้านการพฒันาทรัพยากร
บุคคลด้านการเกษตร ท่ีประกอบด้วย การ
ส่งเสริมการเกษตร ระบบการเกษตร ทรัพยากร
การเกษตร เกษตรกร/องค์กรทางการเกษตร
ตน้แบบ การจดัการธุรกิจเกษตร การตลาดสินคา้
เกษตร และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางการเกษตร 

(1) ประเมินผลรายวชิาโดยการสอบยอ่ย สอบ

กลางภาค/ปลายภาค สอบภาคปฏิบติั สอบ

ปากเปล่า การน าเสนองานมอบหมาย 

กิจกรรมในชั้ น เรียน  และรายงานใน

รายวชิา 

(2) ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง การ

นิเทศงานของอาจารย ์และผลการประเมิน

จากสถานประกอบการ 

(3) ประเมินพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู ้สอน 

อาจารยท่ี์ปรึกษา และเพื่อนนกัศึกษา 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

(3) จัดให้มีประสบการณ์ในการท างานด้านการ
พัฒนาการเกษตร ในสถานประกอบการท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการท รัพยาบุคคลและ
ทรัพยากรการเกษตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5.5 สาม ารถป ระยุกต์
ความรู้เพ่ือแกปั้ญหา
และการปฏิบัติงาน
ได ้

(1) จดัให้มีวชิาการบูรณาการการผลิตพืชในโรงเรือน

สมัยให ม่ เพ่ื อป ระยุกต์ค วาม รู้ พ้ื น ฐานท าง

การเกษตร 

(2) จัดให้มีรายวิชาปัญหาพิเศษ สหกิจศึกษา งาน

สร้างสรรคท์างการเกษตร ทกัษะวชิาชีพเฉพาะ ใน

การสร้างสรรค์และสังเคราะห์นวตักรรมเพื่อใช้

ประโยชน์ในวชิาชีพ 

(3) จัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ฝึกงาน/สหกิจ ในสถานประกอบการ  

(4) จดัให้มีการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

จากพ้ืนฐาน สู่การประยุกต์ใช้ในอาชีพทาง

การเกษตรตลอดระยะเวลาของหลกัสูตร 

(5) จัดให้มีการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

อาชีพ เฉพาะ ได้แก่  ข้าราชการ รัฐวิสาห กิจ 

หน่วยงานเอกชน และการเป็นผูป้ระกอบการ  

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการปฏิบติังาน  

(2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน  

(3) ประเมินผลจากการเขียนรายงาน 

(4) ประเมินผลการปฏิบั ติงานจากสถาน

ประกอบการต่างๆ  

(5) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและการ

ทดสอบ 

PLO6 มี แ น ว คิ ด ก า ร เ ป็ น

ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า ง

การเกษตร ในการบริหาร

จดัการทรัพยากรทางการ

เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

(1) มีรายวิชา และกลุ่มวิชา ท่ีเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของ

การเป็นผูป้ระกอบการทางการเกษตร 

(2) มีรายวิชา และชุดวิชาท่ีฝึกทักษะผูป้ระกอบการ

ทางการเกษตร 

(3) มีการจดัอบรม เสวนา แรงบันดาลใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการทางการเกษตร 

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการปฏิบติังาน  

(2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน  

(3) ประเมินผลจากการเขียนรายงาน 

(4) ประเมินผลการปฏิบั ติงานจากสถาน

ประกอบการต่างๆ  

(5) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและการ

สอบ 

 
 
 



1 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 
สำขำวชิำนวตักรรมกำรเกษตรและกำรจัดกำร 

ก. หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
 สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโชน์เพ่ือนมนุษย์ 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล 
องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; 
work principles, understanding and development of the King’ s philosophy and  sustainable 
development; an analysis of application of the King’ s philosophy in the area of interest 
including individual, business or community sectors in local and national level 
หมำยเหตุ : การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
 

2((2)-0-4) 

388-100 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
(Health for All) 

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานใน
สถานการณ์จ าลอง ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้
ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems,  warning signs, initial assessment and care; concepts 
of health and health promotion; first aid 

 

1((1)-0-2) 

544-200 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
(Benefit of Mankinds) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 

1((1)-0-2) 

 สำระที ่2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวติทสัีนต ิ
895-001 พลเมืองทีด่ ี

(Good Citizens) 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทาง

สงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 

2((2)-0-4) 
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Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society 

 

950-102 ชีวติทีด่ ี
(Happy and Peaceful Life) 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวติ การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่าง
และความหลากหลาย การท างานอยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทกัษะการส่ือสารและ
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์ 

Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference 
and variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the 
problems in multiple pattern society 
 

2((2)-0-4) 

 สำระที ่3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
001-103 ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 

(Idea to Entrepreneurship) 
การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 

business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

1((1)-0-2) 

 สำระที ่4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั และกำรรู้ดจิทิลั 
  การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 

315-201 ชีวติแห่งอนำคต 
(Life in the Future) 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลย ีพลงังานสะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์

Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 
 

2((2)-0-4) 

820-100 รักษ์โลก รักษ์เรำ 
(Save Earth Save Us) 

หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่าง เ ป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม และปรับตัวต่อ
สภาพแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกดา้น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื 

Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation 
in the changing environment, science and technology, and society including environmental 
awareness raising with up-to-date edutainment for young generation 
 

2((2)-0-4) 

820-200 เม่ือทะเลป่ันป่วน 
(Disrupted Sea) 

2((2)-0-4) 
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             ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัทะเลและชายฝ่ัง (ทรัพยากรทั้ง
ระบบ) ทั้งโลกอดีต ปัจจุบนั และอนาคต บทบาทของมนุษยใ์นฐานะผูก้ระท าและผูถู้กกระท า 
และแนวทางในการแกไ้ข            
             Problems, causes, and impacts of coastal and ocean changes (including resource 
system) in the past, present, and future; active and passive interactions of human; proposing 
solutions  

200-103 ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 
(Modern Life for Green Love) 

สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์
อากาศเสียและการผลิตขยะมูลฝอย วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 

Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution 
in community; current situation of water usage and impact from daily life; current situation of 
air pollution and solid waste; natural resources and pollution management 
 

2((2)-0-4) 

142-121 โลกแห่งอนำคต* 
(The Future Earth) 

ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ กา้วกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิต
มนุษยแ์ละสังคมยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบ
นิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 

Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human life 
and modern society in 21 st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem 
and environment; global and social problems; drawbacks of the advancement 
 

2((2)-0-4) 

472-115 ฉันต้องรอด* 
(Survival 101) 

เข้าใจและเรียนรู้การเอาตัวรอด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ 
การเ รียนรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัว และน าเอาความรู้ ท่ีได้ไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different 
situations such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-
defensive to protect from crime; and apply the knowledge in daily life 

2((2)-0-4) 

 หมำยเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

  การรู้ดิจิทลั 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดีิจทิลั 

(Digital Technology Literacy) 
การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอย่าง

เขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้าน
แอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2((2)-0-4) 
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Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable 
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work 
effectively 

 

200-107 กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยุคดจิติลั 
(Internet of Thing for Digital life) 

แนะน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ยคุใหม่, แนะน าเทคโนโลยกีารส่ือสารยคุใหม่, การใช้
งานอินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยกุตใ์ชง้าน 
แนะน าโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program 
applications for 21st century skills 
 

2((2)-0-4) 

142-225 ปัจจยัที ่5* 
(The 5th Need) 

ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยคุดิจิทลั กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกบั
ส่ือสังคมแอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยุคดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนว
สาระบนัเทิง ประโยชน์และโทษของส่ือสังคม พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

The importance and influence of social media in digital age; age groups of each 
generation and social media; social media applications; social media in digital age for education 
and educational entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime 
act and information privacy 

 

2((2)-0-4) 

472-113 ดำบสองคม* 
(Black and White) 

ตระหนกัและรู้เท่าทนัส่ือสงัคมในยคุดิจิตอล เรียนรู้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิตอล
เพื่อสร้างสรรคส์งัคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 

Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using 
social media; understand the disadvantage from using social media 

2((2)-0-4) 

 หมำยเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

 สำระที ่5 กำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
  การคิดเชิงระบบ 

315-202 กำรคดิกบักำรใช้เหตุผล 
(Thinking and Reasoning) 

นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด 
หลกัเหตุผล การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 

The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 

 

2((2)-0-4) 

895-011 กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
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(Cultivating Happiness through Positivity) 
ความคิดกบัความสุข รูปแบบการคิด นานาทศันะ วธีิคิดก าหนดวถีิทาง รูปแบบความสุข 

ความคิดเชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการ
คิดมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการท างาน 

Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; 
positive thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying 
thinkingstyles in living and working 

 

895-012 กำรคดิเชิงบวก 
(Positive Thinking) 

การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทักษะในการด าเนินชีวิตและ
จุดมุ่งหมายของการมีชีวติ 

Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 

2((2)-0-4) 

142-124 กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 
(Creative Problem Solving) 

ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา อลักอริทึม การคิดเพ่ือการตดัสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแกปั้ญหาดว้ยอลักอริทึม 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมา
ของขอ้มูล การท าความเขา้ใจแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้งและความ
น่าเช่ือถือ 

Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem 
solving steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with 
algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, 
understanding the sources of information, evidences, facts, validity and reliability 
 

2((2)-0-4) 

472-114 กบนอกกะลำ 
(Creative Thinking) 

ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พฒันาความคิดสร้างสรรคผ์า่นการระดม
สมอง; แผนผงัความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 

Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  

2((2)-0-4) 

  การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
315-100 ค ำนวณศิลป์ 

(The Art of Computing) 
คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติ  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี 

การรวบรวมและจดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; 

collection and management data; introduction to data analysis and presentation 
 

2((2)-0-4) 

895-010 กำรคดิกบัพฤตกิรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
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(Thinking and Predictable Behavior) 
การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior 

prediction 
 

142-129 คดิไปข้ำงหน้ำ* 
(Organic Thinking) 

การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและ
อเนกนัย การคน้หาขอ้มูล การคน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การเช่ือมโยง และการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า 

Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and 
divergent thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical 
analysis; relating and creating things; value adding 
 

2((2)-0-4) 

472-118 เงนิในกระเป๋ำ* 
(Pocket Money) 

ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใชจ่้ายและการออม
อยา่งมีประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 

The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve 
target effectively; calculation of saving for emergency case 

2((2)-0-4) 

 หมำยเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

 สำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
890-001 สรรสำระภำษำองักฤษ 

(Essential English) 
โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง 

ทกัษะพ้ืนฐานการฟัง พดู อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 

listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 

2((2)-0-4) 

890-002 ภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 
(Everyday English) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกลต้วัและไม่ซบัซอ้น เพ่ือจบัใจความ
ส าคญัและรายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั 

Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas 
and details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
 

2((2)-0-4) 

890-003 ภำษำองักฤษพร้อมใช้ 
(English on the Go) 

2((2)-0-4) 
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การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพ่ือความเขา้ใจ การสรุป
ความและการตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสาร
ในบริบทท่ีหลากหลาย 

English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication in various contexts 
 

890-004 ภำษำองักฤษยุคดจิทิลั 
(English in the Digital World) 

การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพดูและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ี
ฟังและอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening 
and reading texts through speaking and writing 
 

2((2)-0-4) 

890-005 ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร 
(English for Academic Success) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การวเิคราะห์สารเชิงวชิาการ การพดูและ
การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 

English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding 
critically to academic texts through speaking and writing 

2((2)-0-4) 

 สำระที ่7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
895-020 ขิมไทย 

(Thai Khim) 
ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 

ชั้นดว้ยขิมไทย 
Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan 

or moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 

1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร ำ 
(Singing, Playing, Dancing) 

เพลงพ้ืนบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียว
ขา้ว เพลงเตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 

Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao 
Song, Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 

1((1)-0-2) 

895-022 จงัหวะจะเพลง 
(Rhythm and Song) 

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบ
จงัหวะต่าง ๆ  กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทย
พ้ืนฐาน 

1((1)-0-2) 
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Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and 
percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; 
playing basic traditional Thai music 
 

895-023 กตีำร์ 
(Guitar) 

กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลง
ของกีตา้ร์ เพลงสมยันิยม 

Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล่  
(Ukulele) 

อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลง
ของอูคูเลเล่ เพลงสมยันิยม 

Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular 
music 
 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮำร์โมนิกำ 
(Harmonica) 

ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บท
เพลงของฮาร์โมนิกา เพลงสมยันิยม 

Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; 
popular music 
 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
(Drama and Self-reflection) 

สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจาก
ภาพยนตร์และละคร 

Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection 
from the film and drama 
 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภำษำไทย 
(Appreciation in Thai Language) 

ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายไดต้าม
วตัถุประสงค ์

Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing 
meanings as intended 

 

1((1)-0-2) 

895-028 กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 
(Creative Drawing) 

วาดเสน้จากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 

 

1((1)-0-2) 
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895-030 ว่ำยน ำ้ 
(Swimming) 

การเคล่ือนไหวกบัว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมว่ายน ้ าไปใชส้ร้างสุขภาพ
และทกัษะทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 

Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส 
(Tennis) 

การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพและทกัษะทางสงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 

Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to 
enhance the health and social skills needed in everyday life 
 

1((1)-0-2) 

895-032 บำสเกตบอล 
(Basketball) 

สมรรถภาพทางกาย ทกัษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 
กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 

Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 
etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 

 

1((1)-0-2) 

895-033 กรีฑำ 
(Track and Field) 

การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสุขภาพและ
ทกัษะทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 

Body movements for track and field; track and field activities; application of track 
and field activities for health promotion and social skills in daily life 
 

1((1)-0-2) 

895-034 ลลีำศ 
(Social Dance) 

การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสุขภาพและ
ทกัษะทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 

Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance 
activities for health promotion and social skills in daily life 

 

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
(Petanque) 

การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 

Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium 
to enhance the health and social skills needed in everyday life 
 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 
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(Camping) 
ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม 

ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพกั
แรม การน าไปใช ้

Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of 
camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
 

895-037 แบดมนิตนั 
(Badminton) 

การเคล่ือนไหวกับแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั การน ากิจกรรมแบดมินตนัใช้
สร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 

Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 
badminton activities for health promotion and social skills in daily life 
 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 

กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใชกี้ฬาเทเบิลเทนนิสเป็น
ส่ือในการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 
promotion; application in daily life 
 

1((1)-0-2) 

895-039 กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 
(Exercise for Health) 

วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวทิยาการออกก าลงักาย 
สมรรถภาพทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออก
ก าลงักาย การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical 
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
 

1((1)-0-2) 

340-162 สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 
(The Aesthetic in Photography) 

แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม; สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ 
สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร 

Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental 
photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 
 

1((1)-0-2) 

061-001 ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย 
(Aesthetics of Thai Dance) 

1((1)-0-2) 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับนาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลง
ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยใน
รูปแบบต่าง ๆ 

General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance;  
basic Thai dance movements; Thai dance performances 
 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น 
(Local Arts and Fabric)* 

เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้น
ความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ินผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียนพูดคุยและ
เรียนรู้กบัครูชุมชน 

Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting 
life of local people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders 
 

1((1)-0-2) 

 
 
 

  

472-117 สุขภำพด ีชีวมีสุีข * 
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใชปั้จจยัเบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและ
คงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพดี ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ความส าคญัของการมีความสุข และ นิสยัการกินดีอยูดี่ 

Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and 
keeping healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness 
improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating 
habits 
 

1((1)-0-2) 

142-234 โลกสวย* 
(Life is Beautiful) 

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย พลงัของทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ 
ผา่นธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้นต่างๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้
เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรง
บนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of 
positive attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic 
creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release and 
relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-
existence 
 

1((1)-0-2) 

142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
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(Paper Craft) 
การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรค์งานศิลปะจาก

กระดาษ 
Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 

 

142-136 ป้ันดนิให้เป็นดำว* 
(Sculpture) 

การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น 
เรียนรู้การใชว้สัดุและเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ัน
ผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรง
ของส่ิงมีชีวติ ความรู้พ้ืนฐานดา้นงานป้ันเพ่ือต่อยอดต่อไป 

Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 
 

1((1)-0-2) 

142-137 ใครๆ กว็ำดได้* 
(Everyone Can Draw) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน การลง
แสงเงา การวาดรูปร่างมนุษย ์

Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and 
shadow; human figures 
 

1((1)-0-2) 

 
 

  

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 
(The Sound of Musics) 

การศึกษาประวติัศาสตร์,ลกัษณะ,องคป์ระกอบ,ผูป้ระพนัธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการ
พฒันาทกัษะการฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก 

Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical 
styles, musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music 
perception skills and representative musical compositions 

 

1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ* 
(Through The World of Art) 

ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
Art of Visual art, medium and technique in art creation 

 

1((1)-0-2) 

142-237 ดไีซน์เนอร์ชุดด ำ* 
(The Designers and Their Black Attires) 

วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการ
ออกแบบ การออกแบบกบัวถีิชีวติประจ าวนั 

1((1)-0-2) 
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Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily 
basis 

 หมำยเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

 รำยวชิำเลือกในหมวดศึกษำทัว่ไป 
891-010 ภำษำญี่ปุ่ นเบ้ืองต้น 

(Basic Japanese) 
ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค  าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 

โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ 
Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic 

Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
 

2((2)-0-4) 

891-011 สนทนำภำษำญี่ปุ่ นในชีวติประจ ำวนั 
(Japanese Conversation in Daily Life) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 

ค าศัพท์ ส านวนและประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ทักษะการฟัง และการพูด
ภาษาญ่ีปุ่น การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีก าหนด 

Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking 
skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 
 

2((2)-0-4) 

891-012 สนทนำภำษำญี่ปุ่ นในทีท่ ำงำน 
(Japanese Conversation in the Workplace) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 

ค าศัพท์ ส านวนท่ีใช้ในท่ีท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการท างาน 
ทกัษะการฟัง และการพดูในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมการท างานในองคก์รญ่ีปุ่น 

Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; 
listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese 
organizations 

 

2((2)-0-4) 

891-020 ภำษำจนีเบ้ืองต้น 
(Basic Chinese) 

สัทอกัษรจีน อกัษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์
ประจ าวนั 

Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical 
structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese 
cultures in daily life 

 

2((2)-0-4) 

891-021 สนทนำภำษำจนีในชีวติประจ ำวนั 
(Chinese Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 
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เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 

ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้
กับผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสารท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 

 

891-022 สนทนำภำษำจนีในทีท่ ำงำน 
(Chinese Conversation in the Workplace) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 

การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน ทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 

Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 

 

2((2)-0-4) 

891-030 ภำษำมลำยูเบ้ืองต้น 
(Basic Malay) 

ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษามลายเูพ่ือ
ใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั วฒันธรรมท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ท่ีก าหนด 

Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and 
writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 

 

2((2)-0-4) 

891-031 สนทนำภำษำมลำยูในชีวติประจ ำวนั 
(Malay Conversation in Daily Life) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายเูบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน  

ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้
กบัผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมมลายเูพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 

 

2((2)-0-4) 

891-032 สนทนำภำษำมลำยูเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(Malay Conversation for Tourism) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายเูบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 

ทักษะการส่ือสารภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน วฒันธรรมมลายท่ีูสอดแทรกในบริบทการท่องเท่ียว 

Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, 
speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 

 

2((2)-0-4) 
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891-040 ภำษำเกำหลเีบ้ืองต้น 
(Basic Korean) 

อกัษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาเกาหลีเพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์
ประจ าวนั 

 
 
Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, 

speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 
 

2((2)-0-4) 

891-041 สนทนำภำษำเกำหลใีนชีวติประจ ำวนั 
(Korean Conversation in Daily Life) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 

ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้
กบัผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีเพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in 
provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 

 

2((2)-0-4) 

891-042 สนทนำภำษำเกำหลใีนทีท่ ำงำน 
(Korean Conversation in the Workplace) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 

การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Korean cultures in various situations 

 

2((2)-0-4) 

891-050 ภำษำเยอรมนัเบ้ืองต้น 
(Basic German) 

ศพัท์ ไวยากรณ เยอรมนัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การออกเสียง
ภาษาเยอรมนั ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 

Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 

 

2((2)-0-4) 

890-010 กำรพฒันำทกัษะกำรเขียนภำษำองักฤษ 
(Improving English Writing Skills) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การเขียนยอ่หนา้และความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใชห้ลกัไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยค
และเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 

2((2)-0-4) 
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Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence 
connectors and punctuation, coherence, and the writing process 

 

890-011 อ่ำนได้ใกล้ตวั 
(Reading All Around) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ 
ใบปลิว แผน่พบั โบรชวัร์ ป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพ ์อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นตน้ การฝึกใชเ้ทคนิค
การอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้
ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความเขา้ใจกบัจุดประสงคผ์ูเ้ขียน เป็นตน้ การ
พฒันาการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยอาศยัหลกัคิดจากสถานการณ์ในชีวติจริง 

Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety of 
reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, using 
background knowledge, working out a writer’ s purpose etc. ; improving critical reading based 
on real-life situations 

 

2((2)-0-4) 

890-012 เทคนิคพชิิตกำรอ่ำน 
(Strategic Reading for Greater Comprehension) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยค ยอ่หนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ การ
อ่านเพ่ือหารายละเอียด การจบัใจความส าคญั และการจบัใจความท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้ความ เทคนิค
การพฒันาอตัราความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 

Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading 
different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden 
messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from different types 
of reading materials 

 

2((2)-0-4) 

890-013 อ่ำนงำนเขียนเชิงวชิำกำรส ำรำญใจ 
(Better Academic Texts Readers) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การใชป้ระโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเขา้ใจในการอ่าน 
การพฒันาทกัษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนค าศพัทท์างวิชาการและการสรุปยอ่เน้ือหาจาก
บทอ่านเชิงวชิาการ 

The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing 
academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 

 

2((2)-0-4) 

890-014 ฝึกส ำเนียงผ่ำนเสียงเพลง 
(English Pronunciation through Songs) 

2((2)-0-4) 
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เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ เสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย 
การเนน้เสียงในระดบัค า การโยงเสียง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศพัท์
และส านวนภาษาในภาษาองักฤษ การฝึกและการพฒันาทกัษะดา้นการฟังและการออกเสียง
ภาษาองักฤษโดยใชเ้พลงภาษาองักฤษเป็นส่ือ 

Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; 
linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and 
expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 

 

890-015 ไวยกรณ์องักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติจริง 
(English Grammar for Real Life Communication) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปแบบ หนา้ท่ีทางภาษาและความหมาย การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสารเนน้ทกัษะการอ่าน
และการเขียน 

Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms 
and functions as well as their meanings; application of what has been learned to communicate 
with emphasis on reading and writing skills 
 

2((2)-0-4) 

 
 
 
 
 

  

890-020 กำรสนทนำภำษำองักฤษ 
(English Conversation) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การสร้างความตระหนัก รู้ ถึงลักษณะการด า เ นินบทสนทนาและหน้า ท่ีของ
ภาษาองักฤษท่ีใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปใน
บริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 

Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction 

 

2((2)-0-4) 

890-021 ฟังแล้วพูดภำษำองักฤษ 
(From Listening to Speaking English) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

2((2)-0-4) 
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การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และ
การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพ้ดูหลากหลายส าเนียง การพดูแสดงความคิดเห็นต่อเร่ือง
ท่ีไดฟั้ง 

Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career 
settings, and communication in various situations by speakers with variety of English accents; 
responding orally to oral inputs 

 

890-022 กำรน ำเสนอและกำรพูดในทีส่ำธำรณะเป็นภำษำองักฤษ 
(Presentations and Public Speaking in English) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ความรู้ดา้นภาษาและวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล การสรุปความ การวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ขอ้มูล การเตรียมและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ การพดูในท่ีสาธารณะ 

Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing 
and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 

 

2((2)-0-4) 

890-023 กำรเรียนรู้ภำษำองักฤษผ่ำนทำงวฒันธรรม 
(Learning English Through Cultures) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวี
นิพนธ์ และงานฉลอง ตามประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง ๆ 

Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other 
cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 

 

2((2)-0-4) 

890-024 รังสรรค์หนังส้ันภำษำองักฤษ 
(Creating English Short Films) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพฒันา
เคา้โครงเร่ืองและเคา้โครงตวัละคร การส่ือสารดว้ยขอ้ความผา่นบทภาพยนตร์ 

Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development 
and character outline; communicating messages through film scripts 

 

2((2)-0-4) 

890-025 ทกัษะกำรเรียนภำษำองักฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 
(Study Skills in English for Higher Studies) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเร่ืองเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น 
การสรุปบนัทึกยอ่ขอ้ความจากการฟังบรรยาย ทกัษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย 
การตั้งค  าถาม การตอบค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 

2((2)-0-4) 
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A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-
taking from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to 
questions, expressing opinions; oral presentation techniques 

 

890-026 บูรณำกำรอ่ำนเขียนภำษำองักฤษ 
(Reading to Write in English) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ การตีความและสังเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทนั การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน 

Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 

 

2((2)-0-4) 

890-030 กำรส่ือสำรภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ 
(English Communication for Business) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ทกัษะการส่ือสาร การใชภ้าษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท์ การเจรจา
ต่อรอง การสนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกบัคู่คา้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้
ค  าศพัทท่ี์เหมาะสมในสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย 

Communication skills; spoken and written English in the business context; 
telephoning; verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, 
appropriate terminology use for various business situations 

 

2((2)-0-4) 

890-031 ภำษำองักฤษในทีท่ ำงำน 
(English in the Workplace) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดส่ือสารในท่ีท างานในบริบททางธุรกิจ 
เช่น  การตอ้นรับแขก การโทรศพัท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอขอ้มูล การ
เขียนเชิงธุรกิจ และทกัษะเพ่ือการสมคัรงาน 

Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, 
listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning and 
writing email, presenting information, business writing; and job application skills 

 

2((2)-0-4) 

890-032 ภำษำองักฤษส ำหรับนักท่องเทีย่ว 
(English for Travelers) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ภาษาและทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับนักท่องเท่ียว การเตรียมตวัส าหรับการ
เดินทาง การจดัโปรแกรมท่องเท่ียว ทกัษะการเอาตวัรอดส าหรับนกัท่องเท่ียว ความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและมารยาทส าหรับนกัท่องเท่ียว 

 

2((2)-0-4) 
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Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning 
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 

 

890-033 ภำษำองักฤษส ำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 
(English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การส่ือสาร
ดว้ยการเขียนผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 

 

2((2)-0-4) 

890-040 กำรเขียนเพ่ือกำรสมคัรงำน 
(Writing for Job Application) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ศพัท์และส านวนเพื่อการสมคัรงาน ประกาศรับสมคัรงาน การหางาน การกรอกใบ
สมคัรงาน การเขียนประวติัยอ่และจดหมายสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ 

Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling 
out a job application form; writing a resume and a job application letter; online job application 

 

2((2)-0-4) 

890-041 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรสัมภำษณ์งำน 
(English for Job Interview) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการสัมภาษณ์งาน ศพัท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์
งาน การออกเสียงระดบัค าและระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งาน
เสมือนจริง จดหมายและอีเมลข์อบคุณ 

Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation 
at word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter 
and e-mail 

 

2((2)-0-4) 

890-050 แปลสิกูเกลิ 
(Google Translate Me) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ความหมายของการแปล หนา้ท่ีของภาษา ความส าคญัของการแปล คุณสมบติันกัแปล 
ทฤษฎีการแปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกบัวฒันธรรม การแปลเชิง
เทคนิค 

Definition of translation; language functions; the importance of translation, 
translators’ qualities; translation theories; types of translation; translation processes; translation 
and culture; technical translation 

 

2((2)-0-4) 
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890-060 ภำษำองักฤษตลอดเวลำ 
(English Twenty-Four/Seven) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตส่ือเพ่ือ
เผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ 
มารยาทในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ การเลือกใชท้รัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน และการผลิตส่ือภาษาองักฤษเพ่ือเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์
โดยสะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the 
production of content to be published on social media; the analysis of content in English 
published on social media; the social media etiquette; the selection of creative and constructive 
online learning resources and the production of content in English that reflects social responsibility 
on social media 

 

2((2)-0-4) 

890-061 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรรู้เท่ำทนัส่ือดจิทิลั 
(English for Digital Literacy) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลภาษาองักฤษในส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องคป์ระกอบ ลกัษณะ
และความหมายของสารในส่ือ หลกัและเทคนิคในการวเิคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การ
ถ่ายทอดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบูรณาการสารจากส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการ
ผลิตเน้ือหาและ การส่ือสารดว้ยทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนดว้ยภาษาองักฤษ 

The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning 
of messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; 
transferring information integrated from different types of digital media, the ability in producing 
content and communicating through listening, speaking, reading and writing in English 

 

2((2)-0-4) 

890-070 พชิิตข้อสอบภำษำองักฤษเพ่ือกำรท ำงำน 
(Winning English Test for Employment) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การทบทวนและเ พ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบ
ภาษาองักฤษเพ่ือการท างาน การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท า
ขอ้สอบ 

Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional 
English test; getting familiar with the test format; developing test- taking strategies through 
practice 

 

2((2)-0-4) 

890-071 พชิิตข้อสอบภำษำองักฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 
(Winning English Test for Higher Studies) 

2((2)-0-4) 
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เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับขอ้สอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐานเพ่ือการศึกษาต่อ การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท า
ขอ้สอบ 

Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English 
standardized test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking 
strategies through practice 

 

895-040 จติวทิยำควำมรัก 
(Psychology of Love) 

จิตวิทยาเบ้ืองตน้ ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล สามเหล่ียมของความรัก ความผกูพนั 

General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; 
triangular of love; attachment 

 

2((2)-0-4) 

895-041 ปรัชญำจริยะ 
(Ethical Philosophy) 

แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออก จริยศาสตร์และ
ศาสนาจริยศาสตร์และศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กบัปัญหาในปัจจุบนั 

Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics 
and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 

 

2((2)-0-4) 

895-042 ศิลปะกำรส่ือสำรภำษำไทยในศตวรรษที ่21 
(Art of communication in Thai language in the 21st century) 

ศิลปะการส่ือสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทนัส่ือและสารในศตวรรษท่ี 21 ทั้ งการ
ส่ือสารมวลชน และการส่ือสารผา่นสงัคมส่ือสารออนไลน์ 

Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century mass 
communication and online communication through social media 

 

2((2)-0-4) 

895-043 กำรใช้ภำษำไทย 
(Thai Usage) 

การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หลกัการพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน 
Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing 
 

2((2)-0-4) 

895-044 ภำษำไทยร่วมสมยั 
(Contemporary Thai Language) 

ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมยัประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนงัสือพิมพ ์
โฆษณา อินเทอร์เน็ต 

Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 
newspapers, advertisements, and the Internet 

 

2((2)-0-4) 

895-045 ทกัษะกำรส่ือสำร 2((2)-0-4) 
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(Communication Skills) 
วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือสาร การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร การน าเสนอ 

การเขียนรายงานเชิงวชิาการ 
Verbal and non- verbal communication; Thai usage in communication; giving 

presentations; academic report writing 
 

895-046 ควำมคดิและกำรส่ือสำร 
(Thoughts and Communication) 

ความคิดเชิงตรรกะ การล าดบัความคิด การจบัประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอด
ความคิดดว้ยเหตุผล 

Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; 
conveying ideas through reason 

 

2((2)-0-4) 

895-047 ประวตัศิำสตร์ในภำพยนตร์ 
(History in Movies) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคลา้ยคลึงหรือ
ความแตกต่าง การน าเสนอเร่ืองราวในภาพยนตร์ 

Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories 

 

2((2)-0-4) 

895-048 กำรวำดเส้นและระบำยสี 
(Drawing and Painting) 

หลกัการวาดเส้น องคป์ระกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบติัวาดเส้นและระบายสี
รูปทรงต่าง ๆ เทคนิคการวาดเสน้ระบายสี 

Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and 
painting different shapes; drawing and painting techniques 

 

2((2)-0-4) 

895-049 ศิลปะกบัควำมสุข 
(Art for Happiness) 

คุณค่าของศิลปะ การช่ืนชมความงาม ฝึกปฏิบติัการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ 
การประยกุตใ์ชศิ้ลปะในชีวติประจ าวนั เพ่ือการผอ่นคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 

Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different shapes; 
application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 

 

2((2)-0-4) 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม 
(Arts in Multicultural Society) 

รูปลกัษณ์ ความสุนทรีย ์บริบทของศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม ความเหมือนและ
ความต่างของศิลปะบนความหลากหลายวฒันธรรม 

Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 
differences of art in multicultural society  

 

2((2)-0-4) 

895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
(Contemporary Arts and Culture) 

2((2)-0-4) 
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ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย  ผลกระทบและคุณค่ า ท่ี มีต่อสังคมไทย 
ศิลปวฒันธรรมในเป็นประเด็นใหม่ ๆ 

Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 
issues on arts and culture 

 

895-054 กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท่องเทีย่วแบบประหยดั 
(Learning through Backpacking Trips) 

รูปแบบการใชเ้วลาวา่งเพ่ือนนัทนาการและแนวคิดการท่องเท่ียว การใชเ้ทคโนโลยใีน
การแสวงหาแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว การจดัการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง 

Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism 
information search; backpacking trips 

 

2((2)-0-4) 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 
(World Heritage Journey) 

ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การท่องเท่ียวในแหล่งมรดกโลก 
History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 

 

2((2)-0-4) 

895-056 สงขลำศึกษำ 
(Songkhla Studies) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม 
และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 

History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major 
tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 

 

2((2)-0-4) 

895-057 ดนตรีไทย 
(Thai Classical Music) 

ประวติัดนตรีไทย ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีไทยกบัสังคมไทย ประเภทของเคร่ือง
ดนตรีไทยและลกัษณะการประสมวงดนตรีไทย จงัหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไทย 

History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types 
of Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; 
practice of Thai musical instruments 

 

2((2)-0-4) 

895-058 สังคตีศิลป์ไทย 
(Thai Music Art) 

ความเช่ือ ประเพณีไหวค้รู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบนัทึก
โนต้และการฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 

Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; 
recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 

 

2((2)-0-4) 

895-059 ดนตรีตะวนัตก 
(Western Music) 

2((2)-0-4) 
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ก าเนิดของดนตรีตะวนัตก ประวติัความเป็นมาของดนตรีตะวนัตกในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนั ลกัษณะการผสมวงดนตรีตะวนัตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีตะวนัตกตามถนดัได ้

Origins of Western music; history and development of Western music in different 
periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one 
selected Western instrument 

 

895-060 กำรพลศึกษำและนันทนำกำร 
(Physical Education and Recreation) 

ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนนัทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม 
และส่ิงแวด้ลอมในยคุโลกาภิวตัน์กบัการพลศึกษาและนนัทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษา
และนนัทนาการไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, 
society and environment of globalization with physical education and recreation; the choice of 
physical education and recreation activities to use in daily life 

 

2((2)-0-4) 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 
(Fit and Firm) 

ดชันีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลกัษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพการ
ควบคุมน ้ าหนกั และกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight control; 
and physical activities for health 

 

2((2)-0-4) 

895-062 ลดเวลำนั่ง เพิม่เวลำยืน 
(Active Lifestyle) 

พฤติกรรมเนือยน่ิง การขยบัเคล่ือนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม
กับเพศและวยั ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปล่ียนอิริยาบถใน
ชีวติประจ าวนั ใหห่้างไกลพฤติกรรมเนือยน่ิง 

Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to 
gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from 
sedentary behavior 

 

2((2)-0-4) 

895-063 อ้วนได้กผ็อมได้ 
(Fat to Fit) 

โรคอว้น ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ดชันีมวลกาย การรักษาน ้ าหนกัตวัใหอ้ยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน สร้างแรงบนัดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน ้ าหนกั แนวทางและโปรแกรมการ
ออกก าลงักาย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, 
targeting weight loss; program of exercise and healthy food 

 

2((2)-0-4) 

895-070 ภูมปัิญญำในกำรด ำเนินชีวติ 
(Wisdom of Living) 

2((2)-0-4) 
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การคิด การบริหารชีวิต และการจดัการอยา่งรู้เท่าทนั การเปล่ียนแปลงสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลก วิถีไทยกบัพหุวฒัธรรม การมีจิตสาธารณะทางส่ิงแวดลอ้ม การด ารงชีวิตบน
พ้ืนฐานจริยธรรม 

Thinking; life management; perceiving and managing changes in Thai society and the 
world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment; ethical 
living 

 

895-052 กำรท่องเทีย่งเชิงสร้ำงสรรค์* 
(Creative Tourism) 

ศึกษาหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ประเภท
ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สร้างส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์วางแผน
และน าเสนอแผนการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating 
public media; planning and presenting creative tourism programs 

 

2((2)-0-4) 

895-053 กำรท่องเทีย่งเชิงจติอำสำ* 
(Volunteer Tourism) 

แนวคิดการท่องเท่ียวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
กิจกรรมจิตอาสา  และพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวจิตอาสา 

Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 
activities and developing volunteer tourism activities 

 

2((2)-0-4) 

315-103 ควำมรู้ทัว่ไปทำงด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(Introduction to Intellectual Property) 

กระบวนการสร้างสรรค ์คุม้ครองและใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และอุตสาหกรรม 

Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible 
for intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, 
socio and industrial developments 

 

2((2)-0-4) 

348-103 กำรประยุกต์นำโนเทคโนโลย ี
(Applied nanotechnology) 

ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การ
ประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางดา้นสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย ์การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยีทางดา้นอาหารและเกษตรกรรม การประยกุตน์าโนเทคโนโลยีทางดา้นอุตสาหรรม
และการขนส่ง การประยกุตน์าโนเทคโนโลยีทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การประยกุตน์า
โนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การสืบคน้การ
ประยกุตน์าโนเทคโนโลย ีความปลอดภยัทางดา้นนาโนเทคโนโลยแีละความตระหนกัความเป็น
พิษทางนาโนเทคโนโลย ี

Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications 
for Health, pharmaceutical and medical; nano- applications for food and agriculture; nano-

2((2)-0-4) 
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applications for production industrials and logistics; nano- applications for energy and 
environment; nano-applications for electronics, Information technology ( IT)  and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano- safety 
and awareness of nanotoxicology 

 

340-103 วทิยำศำสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวติ 
(Applied Science for Life) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ใน
ชีวติประจ าวนั จากฟอสซิลสู่เช้ือเพลิง รักษโ์ลก รักชีวติรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ นิวเคลียร์พลงังาน
ในอนาคต 

Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe products,  
from fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the future energy 

 

2((2)-0-4) 

340-151 วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ ำวนั 
(Science and Technology in Daily Life) 

การประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ ยอ่โลกไวใ้นมือ
ดว้ยการส่ือสารและโทรคมนาคม รู้ทนัสภาพอากาศดว้ยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนท่ีดว้ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากตน้ยางสู่ผลิตภณัฑย์าง 

Application of science and technology in daily life:  bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go everywhere 
with geographic information system and from rubber tree to rubber products 

 

2((2)-0-4) 

332-100 กญุแจไขธรรมชำต ิ
(Key to Nature) 

ปรากฏการณ์รอบตวัเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชนั การสาธิต
และทดลองเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์
ขนาดยอ่ย 

Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 

 

2((2)-0-4) 

336-214 กนิด ีชีวติด ี
(Smart Eating and Being Healthy) 

อาหารดี อาหารหลกั 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร น ้ าสะอาด การออก
ก าลงักาย การพกัผอ่น อาหารท่ีควรเล่ียง อาหารขยะ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; 
exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 

 

2((2)-0-4) 

336-215 ชีวติปลอดภัยจำกสำรพษิ 
(Safety Life from Toxic Substances) 

สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจดัการกบัสารพิษ สารพิษใกลต้วั กล่องโฟมใส่
อาหาร น ้ ายาลบค าผิด น ้ ายาท าความสะอาดสุขภณัฑ ์น ้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจดัแมลง สารเสพติด 
บุหร่ี สุรา พืชมีพิษ สตัวมี์พิษ มลพิษน ้ าและอากาศคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2((2)-0-4) 
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Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; 
common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, 
insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and 
venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 

 

336-216 ยำและสุขภำพ 
(Drug and Health) 

ยา ยาสามญัประจ าบา้น ยาท่ีใชเ้ม่ือเป็นหวดั ยาถ่ายยาระบาย ยาแกท้อ้งเสีย ยาตา้นการ
ติดเช้ือ ยาแก้ปวดอักเสบ ยาท าแผล ว ัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เคร่ืองส าอาง ความผิดปกติดา้นการนอน ปัญหาจากการใชย้า การแพย้า ยาผิดแผน การคุมก าเนิด 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti- inflammatory drug, wound antiseptics; 
vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of 
drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 

 

2((2)-0-4) 

874-192 กฎหมำยเพ่ือกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั 
(Law relating to Occupations and Everyday Life) 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายและกระบวนบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินชีวิตประจ าวนั กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมาย
แรงงาน  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย ์
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 

General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws 
relating to occupations and business -  labour law, business law, taxation law,  law on public 
health and medical liability, information and technology law, intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN 

 

2((2)-0-4) 

874-193 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรม 
(General Principles of Law and Judicial Process) 

กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับ
ชีวิตประจ าวนั แนวคิด หลกัการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และ
ปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะท่ีเป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย
ทัว่ไป กฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต หลกันิติรัฐและหลกันิติธรรม กระบวนการยติุธรรม
ทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยติุธรรมในชีวติประจ าวนั 
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Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, 

principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and administrative 
justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; relation between law and 
other relating disciplines; basic knowledge about general laws; the essential laws for daily life; 
the principle of Rechtsstaat ( legal state)  and the rule of law; alternative justice and problems 
which occur in the administration of justice in daily life 

 

874-194 ภำษีอำกรกบัชีวติ 
(Taxation and Life) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีอากรกบัชีวิตประจ าวนั แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานการ
จดัเก็บภาษีอากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผนภาษีอากรเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of taxation, 
natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations and business 
-   personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific business tax; tax 
planning for living with social responsibility 
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874-195 สิทธิมนุษยชนกบัควำมเป็นพลเมือง 
(Human Rights and Citizenship) 

แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพฒันาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและ
สงัคมไทย มโนทศัน์เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน นโยบายการพฒันาของรัฐท่ีส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  
แนวคิดทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยคุโลกาภิวฒัน์ ผลกระทบทาง
สงัคม แนวทางการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว 

Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects 
and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public 
policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of 
government personnel; behaving according to good governance; ethical issues in globalization, 
the impact of social; ethical and moral development, and the laws relating to such issues 
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001-131 สุขภำวะกำยและจติ 
(Healthy Body and Mind) 

สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวฒิุภาวะทางอารมณ์  
ศิลปะกบัการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองคร์วม 

Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; 
art and the holistic health promotion 
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190-404 ธรรมชำตบิ ำบัด 
(Natural Therapy) 
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ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบดั การใชห้ลกัและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อ
ส่งเสริมความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการ
บ าบดัโรค การรักษาโรคโดยการใชค้วามร้อน ความเยน็ แสงแดด เคร่ืองหอม เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
การอบ การประคบ และการออกก าลงักาย การฝึกสมาธิและจิตบ าบดั การส่งเสริมสุขภาพจิต 
พลงัชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม และศาสนากบัการด ารงชีวิต การด ารงชีวิตอยา่งเขา้ใจและใส่ใจ เพ่ือให้
เกิดสมดุลกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ือ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสงัคม 

Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural 
therapy for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; use 
of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, meditation, 
and psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental health, vital energy, 
environment, and religion and life living; and living harmoniously with nature, environment, 
belief, and culture of society as well as strengthening the civic value of society 

 

001-101 อำเซียนศึกษำ 
(ASEAN Studies) 

ประชาคมอาเซียน พหุวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คงในอาเซียน ความ
ร่วมมือภายใตป้ระชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็น
พลเมืองอาเซียน 

ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration 
in ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 
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142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ* 
(English Booster) 

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง หลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้  ประเภทของค า 
การประสมค า หลกัการออกเสียงและการออกเสียงสูงต ่า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท า
ความเขา้ใจประเด็นหลกัและการหาขอ้มูลรายละเอียด บทสนทนาอยา่งง่าย การสร้างประโยค
ค าถาม การตอบค าถาม ประโยคท่ีสามารถน าไปใชง้านไดแ้ละส านวนต่าง การเขียนภาษาองักฤษ
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การใช้
ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค  าเช่ือมอย่างง่าย วงศ์ค  าศัพท์ในหลากหลายหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั 

Self- learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; 
pronunciation and intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea and 
identifying specific information; basic conversation; making questions; answering questions; 
functional language and idioms; basic English writing; simple sentence structure; punctuation; 
capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related to daily life 
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142-112 องักฤษออนแอร์* 
(English On Air) 

ภาษาองักฤษออนแอร์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การพฒันาทกัษะทุกดา้น ฟัง พูด 
อ่าน เขียน โดยเนน้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดบัสูงต่อไป การฟังเพ่ือน าไปใชใ้นการ
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พูด การอภิปราย การขยายความ การจดบนัทึก การจบัใจความส าคญั การสรุปขอ้มูลจากการฟัง 
การฟังเพ่ือฝึกตีความ การพดูเชิงเล่าเร่ืองและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ ให้
ค  าแนะน า การบรรยายผูค้น สถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ การพูดในท่ีสาธารณะ กลยทุธ์การอ่าน 
การอ่านคร่าวๆ เพ่ือจบัใจความส าคญั การอ่านผา่นๆ เพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ การคาดเดาความหมาย
จากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพ่ือการเขียน การเขียนย่อหน้าและ
เรียงความใหถู้กตอ้งตามหลกัโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 

English for communication; all-skills development: listening, speaking , reading 
and writing, emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis 
of speaking; discussion and extension; note- taking; identifying main points and summarizing 
information from listening texts; listening for inferences; narrative and explanatory speaking: 
giving opinions, suggestions and advices, describing people, places and activities; public 
speaking; reading strategies:  skimming for main ideas, scanning for specific information, 
guessing meaning from context, making inferences from written texts, reading for writing; 
writing well-constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing information 

 

142-115 ภำษำองักฤษส ำหรับพื้นฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ* 
(English for Basic IT) 

องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ 
อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการออนไลน์ต่างๆ ส่ือประสม ส่ือสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ และอ่ืนๆ 

English vocabulary; functional language and jargons related to information 
technology industry:  computer, hardware and software, website, internet and online 
transactions, multimedia, enterprise social media, e-commerce, etc 

 

1((1)-0-2) 

142-116 องักฤษจริตจะก้ำน* 
(English Pronunciation) 

การออกเสียงภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเนน้เสียง ส าเนียงภาษาองักฤษ 
English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of English 
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142-211 องักฤษกนัทุกวนั* 
(English Everyday) 

ภาษาองักฤษส าหรับชีวิตประจ าวนั ภาษาองักฤษแบบทัว่ไป การพฒันาทกัษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั บทสนทนาภาษาองักฤษ ค าศพัท์
เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใชใ้นการเรียน การ
ฟังเพื่อวตัถุประสงคท์างวิชาการ การอภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใชภ้าษาองักฤษ 
การอ่านภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การเขียนเชิงวชิาการและการเขียนในชีวติประจ าวนั 

English for Daily Life General English; all- skills improvement:  listening, speaking, 
reading and writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for 
different situations; academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; 
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discussion and presentation in English; reading in English from different sources; academic 
writing and writing English in daily life 

 

142-212 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรพฒันำปัจเจกบุคคล* 
(English for Personality Development) 

การเรียนภาษาองักฤษผ่านเน้ือหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ท่ีหลากหลาย เช่น การ
พฒันาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม ทักษะการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล เป็นตน้ การเรียนรู้ภาษาผ่านเน้ือหาและการเรียนรู้เน้ือหาผ่านภาษาเพ่ือพฒันา
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและพฒันาความเป็นปัจเจกบุคคลควบคู่กนัไป 

Content- obligatory language and content- compatible language from a variety of 
topics such as personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, 
interpersonal skills, etc. ; learning language through content and vice versa in order to develop 
language skills and each individual personality simultaneously 
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142-214 ภำษำส่ือและศิลปะกำรเล่ำเร่ือง* 
(Media Language and Art of Storytelling) 

ภาษาองักฤษและศพัท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสหกรรมการผลิตส่ือ เช่น การ
เขียนข่าว การโฆษณา ส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์  การแสดง เป็นตน้ ศาสตร์และ
ศิลปะแห่งการเล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพ จบัใจผูฟั้งและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

English language, expressions and specific vocabulary for media production industry 
such as news writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, plays and 
performances, etc. ; science and art of storytelling:  effective storytelling to gain audience’ s 
interest and to reach target group 
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142-224 ส่ือสร้ำงสรรค์ส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวชิำกำร* 
(Creative Medias for Academic Presentation) 

ประเภทของส่ือเพื่อน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคล่ือนไหว เกมคอมพิวเตอร์ 
ภาพถ่าย ภาพและขอ้มูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดลอ้ม การน าเสนอขอ้มูลทาง
เทคนิค โทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ ส่ือโตต้อบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการน าเสนอ การ
ป้องกนัขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของส่ือเพ่ือการน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทลัและเคร่ืองมือ การ
ผลิตและเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์

Types of media for academic presentation:  advertising, animation, computer games, 
photo, picture and raw data; academic presentation and environments; presenting technical 
information; mobile and devices; interactive medias; reality technologies for presentation; 
information protection and privacy of medias for presentation; digital resources and tools; 
creative media production and technologies 

 

1((1)-0-2) 

142-226 กำรออกแบบกำรน ำเสนอแบบสร้ำงสรรค์ส ำหรับกำรประชุมวชิำกำรและกำรส่ือสำร* 
(Creative Presentation Design for Conference and Communication) 

ประเภทของงานน าเสนอ เน้ือหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเร่ือง การ
น าเสนอท่ีดี ส่วนผสมในงานน าเสนอ คลงัแม่แบบ คุณสมบติัของภาพ พ้ืนผิวและพ้ืนหลงั ภาพ

1((1)-0-2) 
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และการสะทอ้นอารมณ์ การออกแบบเคา้โครงการน าเสนอ แนวโนม้การน าเสนอในศตวรรษท่ี 
21 ทกัษะการน าเสนอ 

Types of presentation for conference and communication; content and design; outline 
and plots; well-designed presentation; ingredients of presentation; stock of template; features of 
images; textures and backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation layout design; 
21st century presentation trends; presentation skills 

 

142-227 ท ำเงนิด้วย Youtube* 
(Youtube Marketing and Viral Videography) 

อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของส่ือดิจิทลั สร้าง Youtube 
Channel ของตนเอง กฎระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธ์ิระดับนานาชาติและสัญญา
อนุญาตการใชส่ื้อ การสร้างวดิิโอไวรัลและการสร้างเน้ือหาบนส่ือดิจิทลั 

Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube channel; 
Youtube rules and regulations; international copyright and common creative ammendments; 
creating viral videos and developing the digital content 

 

1((1)-0-2) 

142-228 กำรออกแบบผลติภัณฑ์และกำรสร้ำงแบรนด์* 
(Basic (Product Design Branding) 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มี
สมรรถนะเพ่ิมข้ึน ดว้ยราคาท่ีจูงใจ ใชร้ะยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของเทคโนโลย ีเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ อายกุารใชง้านของผลิตภณัฑท่ี์สั้นลง การน าเสนอและ
การสร้างแบรนดใ์หผ้ลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าซ่ึงผลส าเร็จของรายได ้

Process of product design and development; creating quality products; enhanced 
capabilities, attractive prices, compressed production time; Rapidly changing technologies; 
computer-based technology; shorter product life cycles; presenting and branding products; achieving 
successful income 

 

1((1)-0-2) 

142-229 กำรจดักำรส่ือโฆษณำออนไลน์* 
(Online Advertising Management) 

โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกวา้งระดบัโลก ศกัยภาพของบริษทักูเกิล 
ศกัยภาพในการสร้างส่ือโฆษณาบน กูเกิล ท่ีรองรับการปรับแต่งใหเ้ขา้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีต่างกนั
ได ้

Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google 
company; Google adword providing highly customizable advertising in any computer device 

 

1((1)-0-2) 

142-238 ตะลอนทวัร์* 
(Learn to Roam) 

ท่องเท่ียวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ การขอ
พาสปอร์ต การขอวีซ่า วีซ่าประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารท่ีจ าเป็น การหาข้อมูลท่ีพกั 
เกร็ดความรู้ส าหรับผูท่ี้เดินทางคนเดียว ความรู้สึกสับสนต่อวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคย (Culture 
Shock) และการตระหนักรู้เก่ียวกับวฒันธรรม (Cultural Awareness) ภาษาท่ีเป็นประโยชน์

2((2)-0-4) 
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ส าหรับนักท่องเท่ียว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ วิธีการรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินเม่ืออยูต่่างประเทศ 

Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; getting a visa; 
types of visa; preparing necessary documents; finding accommodations; tips for solo travellers; 
culture shock and cultural awareness; useful language for travelers; preparing yourself for living 
abroad; how to deal with an emergency case abroad 

 หมำยเหตุ  * จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ  

ข. หมวดวชิำเฉพำะ 
 1) กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์พืน้ฐำน 

322-103 คณิตศำสตร์ทัว่ไป 1 
(General Mathematics I) 

คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ก่อนแคลคูลสั ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ 
ปริพนัธ์และการประยกุต ์

Pre- calculus ; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and 
applications 

 

3((3)-0-6) 

347-201 สถิตพืิ้นฐำน 
(Basic Statistics) 

ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกขอ้มูล กราฟเชิงเดียว การสรุปขอ้มูลในเชิงตวัเลขและ
กราฟ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจก
แจงของค่าเฉล่ียตวัอยา่ง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับขอ้มูลจ าแนกประเภท การ
ทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรจ าแนกประเภท 2 ตวั การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and 
graphs; probability; random variable and probability distributions; normal distribution; 
distribution of sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of 
variance; estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independent; 
simple linear regression and correlation analysis; statistical software 
 

3((2)-2-5) 

324-109 เคมพืี้นฐำนส ำหรับกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำติ 
(Basic Chemistry for Agriculture and Natural Resources) 

บทน า ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี สารละลาย อุณ
หพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน ้ า กรด-เบส การประยกุตใ์ชท้าง
การเกษตร 

Introduction; stoichiometry; atomic structure and periodic table; chemical bonding; 
solutions; thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria; ionic equilibria; acid-base. 
applications in Agriculture 
 

3((2)-3-4) 

328-101 ชีวเคมพืี้นฐำนส ำหรับกำรเกษตร 
(Basic Biochemistry for Agriculture) 

3((2)-3-4) 
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โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล วิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน ความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกบักระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีส าคญัในส่ิงมีชีวิตชนิดยคูาริโอตและโปรคาริโอต 
การสังเคราะห์แสงของพืช การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร รวมทั้ งการฝึกปฏิบัติเพ่ือศึกษา
คุณสมบติัของสารชีวโมเลกลุ 

Structure and function of biomolecules, nutrition and hormones. Principle knowledge 
of the main pathways of intermediary metabolism in Eukaryotes and Prokaryotes. 
Photosynthesis in plants, application in agriculture, practical work on the characterization of 
biomolecules 
 

332-107 ฟิสิกส์กำรเกษตร 
(Agricultural Physics) 

หลกัไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลบั แรงดนั ความเร็ว อตัราการไหล กลศาสตร์ความ
ร้อน อตัราการดูดซบัเสียงและความเขม้เสียง ฟิสิกส์ของแสงเพื่อการเกษตรและประมง หลกัการ
พ้ืนฐานของโซลาเซลล ์

Principles of direct current, alternating current; pressure, velocity, flow rate; 
thermodynamics; absorption rate; sound and intensity; physics of light for agriculture and fishery; 
fundamentals of solar cells 
 

3((2)-3-4) 

326-207 จุลชีววทิยำพื้นฐำนส ำหรับกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำต ิ
(General Microbiology for Agriculture and Natural Resources) 

ความเป็นมาและขอบข่ายของจุลชีววิทยา การศึกษาลกัษณะของจุลินทรีย ์จุลินทรีย์
โปรคาริโอต จุลินทรียย์คูาริโอต การเพาะเล้ียงและการเติบโตของจุลินทรีย ์การควบคุมจุลินทรีย ์
เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ์พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ไวรัส วิทยาภูมิคุม้กนั ความส าคญัของ
จุลินทรียด์า้นสุขภาพ  ความเป็นมาและขอบข่ายของจุลชีววทิยา การศึกษาลกัษณะของจุลินทรีย ์
จุลินทรียโ์ปรคาริโอต จุลินทรียย์คูาริโอต การเพาะเล้ียงและการเติบโตของจุลินทรีย ์การควบคุม
จุ ลิ น ท รี ย์   
เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ์พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ไวรัส วิทยาภูมิคุม้กนั ความส าคญัของ
จุลินทรียด์า้นสุขภาพ  ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร อุตสาหกรรม และการเกษตร 

History and scope of microbiology, characterization of microorganisms, procaryotic 
microorganism, eucaryotic microorganism, cultivation and growth of microorganism, control 
of microorganism, metabolism of microorganism, genetics of microorganism, virus, 
immunology; importance of microorganism in health, environment, food, industry and 
agriculture 
 

3((2)-3-4) 

330-104 หลกัชีววทิยำทำงกำรเกษตร 
(Principles of Agricultural Biology) 

สมบติัของส่ิงมีชีวิต การจดัระบบส่ิงมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต 
เซลล์และเมทาบอลิซึม การสังเคราะห์ดว้ยแสง พนัธุศาสตร์พ้ืนฐานทางการเกษตร กลไกของ
วิวฒันาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืช โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของสตัว ์นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

3((2)-3-4) 
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Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of 
life; cell and metabolism; photosynthesis; fundamental genetics for agriculture; mechanisms of 
evolution; diversity of life; plant form and function; animal form and function; ecology and 
behavior 

 2) กลุ่มวชิำพื้นฐำนเกษตร 
- กลุ่มวชิำพื้นฐำนเกษตร 1 หลกักำรผลติพืชสมยัใหม่ 

(Principle of Modern Crop Production Module) 
 

514-101 กำรผลติพืชเบ้ืองต้น 
(Basic Crop Production) 

การฝึกปฏิบติัการผลิตพืชผกัการวางแผนและการเตรียมแปลงปลูก การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว และการจดัจ าหน่ายพืชผกัสวน
ครัว และการตลาด 

Practice in vegetable production starting from planning and cultivation practices; 
harvest and postharvest practices; product distribution of vegetable gardening and 
marketing 

 

1(0-3-0) 

514-201 เทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรผลติพืช 
(Crop Production Technology and Innovation) 

ทฤษฎี หลกัการและลกัษณะทางสรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช อุตุนิยมวิทยาทาง
การเกษตร หลกัการเพาะปลูกพืช การเพาะปลูกพืชในระบบ Hydroponics, Aeroponics, 
Aquaponics, Soil-based, Hybrid รูปแบบการผลิตพืชสมัยใหม่  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่และนวตักรรมในการผลิตพืช การขยายพนัธ์ุ ระบบไฟฟ้าและระบบ
น ้ าในฟาร์มเกษตรสมยัใหม่ หลกัการผลิตพืชบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีสะอาด 
ปลอดภยั เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Theories and principles of plant physiological characteristics for crop 
production; agricultural meteorology; fundamental crop production; hydroponics; 
aeroponics; aquaponics; soil-based; hybrid; modern type of plant production such as 
greenhouse farming, indoor vertical farming; application of new technologies and 
innovations in crop production; plant propagation; electric and irrigation system in 
modern farm; principle of  crop production base on bio-circular-green economy 

 

5((5)-0-10) 

514-202 หลกักำรจดักำรดนิและปุ๋ ยเพ่ือกำรผลติพืช  
(Principle of soil and fertilizer management for crop production) 

การก าเนิดและจ าแนกดิน สมบติัดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การจดัการดินและปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช 

Soil formation and classification; Introduction to physical, chemical and 
biological properties of soils; Soil fertility; Soil and fertilizer management for crop 
production 

 

3((2)-3-4) 
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514-203 หลกักำรจดักำรศัตรูพืชเบ้ืองต้น 
(Principle of Plant Pest Management) 

ความรู้เบ้ืองตน้ของศตัรูพืชท่ีส าคญัทางการเกษตร การจ าแนกกลุ่มของศตัรูพืช 
การวินิจฉัยความผิดปกติของพืช ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการระบาด การประเมินความ
เสียหายจากศตัรูพืช และหลกัการจดัการศตัรูพืชเบ้ืองตน้ 

Principles of agricultural pests; classification; diagnosis of plant disorders; 
biology; ecology and outbreak; crop loss assessment; and fundamental pest 
managements 

 

3((3)-0-6) 

- กลุ่มวชิำพื้นฐำนเกษตร 2 เทคโนโลยสีำรสนเทศ แอพพลเิคช่ันและกำร ฝึกปฏิบัตทิำงกำรเกษตร 
(Information technology, Application and practical in Agriculture) 

 

514-301 เทคนิคและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือระบบฟำร์มอจัฉริยะ 
(Techniques and Information Technology for Smart Farming System) 

การวิเคราะห์ การจัดการและน าใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนการ
ตดัสินใจทางการเกษตร เซ็นเซอร์อจัฉริยะส าหรับจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการเกษตรแม่นย  าสูง 
การติดตามสุขภาพพืช การจดัการปุ๋ยและโรคพืชดว้ยอากาศยานไร้คนขบั ระบบไฟฟ้า
และนวตักรรมอจัฉริยะควบคุมการให้น ้ าพืช พลงังานทดแทนเพ่ือการเกษตร 

Analysis, management and application of big data for agricultural decision-
making; intelligence gathering sensors for precision agriculture; plant health 
monitoring, fertilizer and pest managements using unmanned aerial vehicle (UAV) ; 
electrical and smart irrigation systems; renewable energy for agriculture 

 

2((1)-3-2) 

514-204 ฝึกงำน 1 ฝึกงำนฟำร์มพื้นฐำน  
(Basic Practice 1 Basic word in agriculture farms) 

พ้ืนฐานระบบน ้ า-ไฟฟ้าและโรงเรือนทางการเกษตร  เคร่ืองมือพ้ืนฐานและ
จกัรกลทางการเกษตร การผลิตพืช เล้ียงสตัวแ์ละสตัวน์ ้ าเบ้ืองตน้ 

Basic Irrigation, electricity and greenhouses; basic agricultural equipment and 
machinery; basic plant productions, animal productions and aquacultures 

 

1(0-6-0) 

514-302 ฝึกงำน 2 เทคนิคพื้นฐำนทำงกำรเกษตร  
(Basic Practice 2  techniques in agriculture) 

ฝึกปฏิบติัเทคนิคพ้ืนฐานในหอ้งปฏิบติัการการผลิตพืช หรือการจดัการศตัรูพืช 
หรือปฐพีศาสตร์ หรือพฒันาการเกษตร 

Basic laboratory techniques in plant production or plant pest managements or 
soil science or agricultural development 

 

1(0-6-0) 

- กลุ่มวชิำพื้นฐำนเกษตร 3 หลกักำรส่งเสริมและบริหำรจดักำรทำงกำรเกษตร 
(Principles of agricultural extension and agricultural administration) 

 

514-303 หลกักำรบริหำรจดักำร และมำตรฐำนสำกลทำงกำรเกษตร 
(Principles of agricultural administration and agricultural international 
standards) 

2((2)-0-4) 
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หลกัการบริหารจดัการทางการเกษตร สภาพแวดลอ้มของการบริหารจดัการ
ทางการเกษตร การวางแผน การอ านวยการและการควบคุมทางการจดัการ มาตรฐาน
สินคา้สากลและการจดัการเพื่อความเป็นมาตรฐาน 

Principles of agricultural management and administration; environments for 
agricultural management; planning, organizing and controlling for management; 
international standards and management to standardization 

 

514-304 หลกักำรส่งเสริมกำรเกษตร 
(Principles of agricultural extension) 

ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและนโยบายของการส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตร บทบาทของการส่งเสริมการเกษตร กระบวนการส่งเสริมการเกษตร การ
ติดต่อส่ือสารในงานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริม
การเกษตร การถ่ายทอดความรู้และนวตักรรมทางการเกษตร คุณสมบติัของนกัส่งเสริม
การเกษตร 

Philosophy, theory, principle, concepts and policy of agricultural extension 
and agricultural development; role of agricultural extension, agricultural extension 
process; communication in agricultural extension; information technology of 
agricultural extension; agricultural innovation and knowledge transfer; ethics of extension 
worker 

 

2((2)-0-4) 

514-305 เกษตรดไีซน์ 
(Agricultural Design) 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ หลักการเพ่ิมคุณค่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ี
สะอาด ปลอดภยั เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม  ความรู้เบ้ืองตน้ในการออกแบบ การเพ่ิม
คุณค่าสินคา้และบริการทางการเกษตรดว้ยการออกแบบ แนวคิดการเล่าเร่ืองราวเพื่อกล
ยทุธ์ทางการตลาด 

Utility theory; principle of value added; concept of bio- circular- green 
economy; basic knowledge of design; value added in agricultural products and services 
by design; concept of storytelling for marketing strategies 

 

2((2)-0-4) 

514-306 กำรบูรณำกำรกำรผลติพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Integrated Plant Production in Modern Greenhouse) 

หลกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในฟาร์มเกษตร โรงเรือน เทคโนโลยีและแอฟพลิเคชัน่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตพืชอจัฉริยะและเกษตรแม่นย  าในโรงเรือนสมยัใหม่ หลกัการการจดัการดิน 
น ้ า ปุ๋ยและสภาพแวดลอ้มในโรงเรือน พืชปลูกและการจดัการพืชปลูก แผนการผลิต การจดัการ
ศตัรูพืชแบบผสมผสานในโรงเรือน การเก็บเก่ียว และเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว บรรจุภณัฑ ์
การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนเบ้ืองตน้ ตลาดสมยัใหม่ส าหรับสินคา้คุณภาพสูงเบ้ืองตน้ และการบริหาร
จดัการลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ฝึกปฏิบติัในฟาร์ม 

Principle of co-operation works in agricultural farm, greenhouse type, smart- farming 
and precision farming technologies, application used in modern-greenhouses; principles of soil- 
water-  plant nutrition-  and microclimate management in greenhouses; plants and crops 

4((3)-3-6) 



39 

management; production plans, integrated pests management in greenhouse, harvest and 
postharvest technology; packaging; introduction of cost analysis of greenhouse production, 
modern marketing of high-end products and niches customer management; on farm practices 

 3) กลุ่มวชิำชีพเฉพำะ 

  (3.1)  สัมมนำ 
514-411 สัมมนำ 

(Seminar) 
การศึกษาและคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ เพ่ือท ารายงานและน าเสนอต่อท่ีประชุม 

โดยการแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Review of literatures, writing a report and oral presentation under the advisory 

guidance 

1((0)-2-1) 

 

  (3.2)  ฝึกงำน 
514-412 ฝึกงำน 3 ฝึกประสบกำรณ์ด้ำนกำรเกษตร 

(Agricultural career practice) 
การฝึกปฏิบติังานดา้นการเกษตร ในสถานประกอบการของรัฐ รัฐวสิาหกิจ วสิาหกิจ

ชุมชน หรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ท่ี
สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และน าเสนอรายงานหลงัเสร็จส้ินการฝึกงาน 

Practical training in agricultural career in public sectors, state enterprises, 
community enterprises or private sector of interest for at least 100 hours; strengthening the 
skills and experience in  agricultural career of interest; training report 

1((0)-3-0) 

  (3.3)  กลุ่มวชิำกำรจดักำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกบักำรท ำงำน 
514-413 สหกจิศึกษำทำงกำรเกษตร 

(Cooperative Education in Agriculture) 
การปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน หรือเอกชน เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์ การเพ่ิมทกัษะการ
ท างานดา้นเกษตร การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาทางการเกษตร การเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาก่อนการปฏิบติังาน การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน และการน าเสนอผลงานของ
นกัศึกษา การประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกนัทั้ง 2 ฝ่ายจากสถานประกอบการและคณาจารย์
ของสาขาวชิา 

Full- time agricultural working in government office, state enterprises, community 
enterprises or private sector strengthening the skills for agricultural work; applying 
knowledges for solving agricultural problem; students’  preparation before working;  self-
working report and giving presentation of students; co-working evaluation by both parties 
from enterprises and academic staffs of the department 

 

9((0)-40-0) 

514-414 ปัญหำพเิศษ 
(Special Problem) 

9((1)-24-2) 
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การส ารวจขอ้มูลในแปลงเกษตร หรือสถานประกอบการเพ่ือน ามาสู่หัวข้อการ
ศึกษาวิจยัทางการเกษตรท่ีสนใจ การตรวจเอกสาร สถิติส าหรับการวิจัย การออกแบบการ
ทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเขียนรายงาน การเตรียมเมนูสคริปต์ และการน าเสนอ
ผลการวจิยัภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Field observation in agricultural farm or work placement for research topic of 
interest; literature review; statistics of research; experimental design and data collection; 
research presentation; research report writing and manuscript preparation under supervision 
of an advisor 

 

514-415 งำนสร้ำงสรรค์ทำงกำรเกษตร 
(Creation in Agriculture) 

การบูรณาการความรู้ทางการเกษตร รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกษตรมา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือสร้างสรรคช้ิ์นงานทางการเกษตร ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
สร้างโมเดล หรือ prototype ของช้ินงานสร้างสรรคท์างการเกษตร 

Integration of agricultural and agricultural related knowledges for creation of 
agricultural products under supervision of an advisor; model or prototype production of 
agricultural creation 
 

9((0)-27-0) 

514-416 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรศัตรูพืช 
(Special Topic in Pest Management) 

การเตรียมความพร้อมเฉพาะดา้นเพื่อปฏิบติังานดา้นการจดัการศตัรูพืช ฝึกปฏิบติัใน
สถานประกอบการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน หรือเอกชน โดยการจดัการเรียนการ
สอนท่ีบูรณาการกบัการท างาน (WIL) ในรูปแบบการเรียนสลบัการท างาน (Sandwich course) 

Preparation for special topic in pest management; on- site trained by government, 
state enterprises, community enterprises or private sector as work integrated learning (WIL) 
in sandwich course 
 

9((3)-18-6) 

514-417 บูรณำกำรวชิำกำรทำงพฒันำกำรเกษตร  
(Academic Integration in Agricultural Development) 

การเตรียมความพร้อมเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติงานด้านการพฒันาการเกษตร  ฝึก
ปฏิบติัในสถานประกอบการหรือองคก์ารของรัฐ รัฐวสิาหกิจ วสิาหกิจชุมชน และเอกชน โดย
การจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกบัการท างาน (WIL) ในรูปแบบการเรียนสลบัการท างาน 
(Sandwich course) 

Preparation for special topic in agricultural development; on- site trained by 
government office, state enterprises, community enterprises or private sector as work 
integrated learning (WIL) in sandwich course 

 

9((3)-18-6) 

514-418 บูรณำกำรภูมปัิญญำท้องถิน่ในกำรผลติพืชทีย่ัง่ยืน 
(Integrated Local Wisdoms for Sustainable Crop Production) 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตพืช หลกัวิชาการทางพืชศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
พืช ด าเนินการวิจยัการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสนใจกบัหลกัวิชาการทางพืชศาสตร์เพ่ือ

9((1)-24-2) 
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การผลิตพืชอยา่งย ัง่ยนื การน าเสนอผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยัภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Local wisdoms for crop production; related scientific knowledge in plant science; 
implementation of research project on interest topic related to integration of local wisdoms 
and scientific knowledge in plant science for crop production; research dissemination and 
research report writing under supervision of an advisor 

. 

514-419 ธุรกจิเกษตรขนำดเลก็ 
(Small Agricultural Business Owner) 

การประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็กดว้ยตวัเอง การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 
การวางแผนการผลิต การปฏิบติัการผลิต การตลาดสินคา้เกษตร (จดัการศึกษาเชิงบูรณาการ
กบัการท างานในรูปแบบการปฏิบติังานภาคสนาม) 

Self start- up in small agricultural business; cost- benefit analysis; production 
planning; productive operation; agricultural marketing (WIL: fieldwork) 

9((1)-24-2) 

 

  (3.4)  กลุ่มวชิำ/ชุดวชิำชีพเฉพำะแต่ละวชิำเอก 

 วชิำเอกกำรจดักำรศัตรูพืช 
- กลุ่มวชิำนวตักรรมกำรจดักำรศัตรูพืช 

(Plant Pest Management Innovations) 
 

514-320 เทคนิคทำงอำรักขำพืช 
(Crop Protection Techniques) 

การเก็บและรักษา การจดัหมวดหมู่ การเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลง
รูปร่างของแมลง เทคนิคพ้ืนฐานทางโรคพืชวิทยา ลกัษณะอาการผิดปกติของพืช 
โรคพืชท่ีส าคญั เทคนิคอณูวิทยาในการวินิจฉัยศตัรูพืช ส่ิงมีชีวิตตดัแต่งพนัธุกรรม 
การคดัเลือกชีวินทรียท์างการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพผลิตพืชปลอดโรค 
สถิติและหลกัการวจิยัพ้ืนฐานทางการจดัการศตัรูพืช 

Collection and preservation; classification; insect growth and 
metamorphosis; basic techniques in plant pathology; symptoms of plant disorder; 
important plant diseases; plant pest molecular diagnosis; genetically modified-
organisms; selection of bio-agents in agriculture; biotechnology for pathogen free 
plant production; statistical and basic research methodology in pest management 

 

4((1)-9-2) 

514-321 นิเวศวทิยำทำงกำรจดักำรศัตรูพืช 
(Ecology in Pest Management) 

ระบบนิเวศเกษตร ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพืช ศตัรูพืช และศตัรูธรรมชาติ ผล
ของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่อชีววิทยาและการระบาดของศตัรูพืช รูปแบบการระบาดและ
การพยากรณ์ 

Agricultural ecosystem; plant- pest- natural enemy- interactions; effect of 
environmental factors on biology and outbreak of plant pests; types of pest outbreak 
and forecasting 

2((1)-3-2) 
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514-322 สำรฆ่ำศัตรูพืชและสัตว์ 
(Pesticides) 

การใชส้ารฆ่าศตัรูพืชและสัตวใ์นการควบคุมศตัรูพืชแบบบูรณาการและ
ตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสม ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย ์ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการใช ้ตลาดและแนวโน้มผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
ควบคุมศตัรูพืชในอนาคต 

Pesticide usages in integrated pest management (IPM) and good 
agriculture practice (GAP); bio-pesticides in organic farming systems; advantages 
and limitations of usage; current bio-pesticide market and future trend 
 

2((1)-3-2) 

514-323 นวตักรรมกำรจดักำรศัตรูพืช 
(Innovations in Pest Management) 

กระบวนการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชยุคใหม่ 
ส่ิงประดิษฐ์และกระบวนการใหม่ทางการจดัการศตัรูพืช แอปพลิเคชันและการ
ประยกุตใ์ช ้

Processes of innovation development; modern technology in pest 
management; new inventions and processes in pest management; application 
platform and usage 

 

2((1)-3-2) 

514-324 กำรจดักำรศัตรูพืชแบบบูรณำกำร 
(Integrated Pest Management) 

หลกัการจดัการศตัรูพืชแบบบูรณาการ กฎหมายกกักนัศตัรูพืช และการ
น าไปประยกุตใ์ชจ้ดัการศตัรูพืชในระบบเกษตรยัง่ยนื 

Principle of integrated pest management (IPM); plant quarantine acts; and 
application for sustainable agriculture 

 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิำคลนิิกสุขภำพพืช 
(Plant Health Clinics) 

 

514-325 นวตักรรมกำรจดักำรศัตรูพืชไร่และพืชพลงังำน 
(Pest Management Innovation in Agronomic and Energy Crops) 

การวินิจฉัยและการใชแ้อพลิเคชัน่จ าแนกความผิดปกติของพืชไร่และพืช
พลงังาน การระบุชนิด พืชอาศยั ลกัษณะอาการ พฤติกรรม วงจรชีวิต การระบาด 
การใหค้  าแนะน า สถานการณ์ปัจจุบนัของศตัรูพืชไร่และพืชพลงังาน นวตักรรมการ
จดัการศตัรูพืชก่อนและหลงัเก็บเก่ียว 

Application platform and diagnosis of agronomic and energy crop 
disorders; species identification; host plants; symptoms; behavior; life cycle; 
epidemic; recommendation; current situation of agronomic and energy crop pests; 
innovation for pre- and postharvest pest management 

 

3((2)-3-4) 

514-326 นวตักรรมกำรจดักำรศัตรูไม้ผลและไม้ยืนต้น 
(Pest Management Innovation in Fruit and Trees) 

3((2)-3-4) 
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การวินิจฉัยและการใชแ้อพลิเคชัน่จ าแนกความผิดปกติของไมผ้ลและไม้
ยืนตน้ การระบุชนิด พืชอาศยั ลกัษณะอาการ พฤติกรรม วงจรชีวิต การระบาด การ
ใหค้  าแนะน า สถานการณ์ปัจจุบนัของศตัรูไมผ้ลและไมย้นืตน้ นวตักรรมการจดัการ
ศตัรูพืชก่อนและหลงัเก็บเก่ียว 

Application platform and diagnosis of fruit and tree disorders; species 
identification; host plants; symptoms; behavior; life cycle; epidemic; 
recommendation; current situation of fruit and tree pests; innovation for pre-  and 
postharvest pest management 

 

514-327 นวตักรรมกำรจดักำรศัตรูพืชผกัและไม้ดอกไม้ประดบั  
(Pest Management Innovation in Vegetable and Ornamental Plants) 

การวินิจฉัยและการใชแ้อพลิเคชัน่จ าแนกความผิดปกติของพืชผกัและไม้
ดอกไม ้การระบุชนิด พืชอาศยั ลกัษณะอาการ พฤติกรรม วงจรชีวติ การระบาด การ
ให้ค  าแนะน า สถานการณ์ปัจจุบนัของพืชผกัและไมด้อกไม ้นวตักรรมการจดัการ
ศตัรูพืชก่อนและหลงัเก็บเก่ียว 

Application platform and diagnosis of vegetable and ornamental plants; 
species identification; host plants; symptoms; behavior; life cycle; epidemic; 
recommendation; current situation of vegetable and ornamental plant pests; 
innovation for pre- and postharvest pest management 

 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิำกำรจดักำรศัตรูพืชในระบบโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Plant Pest Management in Modern Green House) 

 

514-420 หลกักำรกำรจดักำรศัตรูพืชในระบบโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Principle of Pest Management in Modern Green House Systems) 

ระบบนิเวศของพืชปลูกในโรงเรือนและศตัรูพืช การเฝ้าระวงัและพยากรณ์
การระบาด เทคนิคพ้ืนฐานในการวินิจฉัยศตัรูพืช หลกัการใชแ้ละมาตรฐานความ
ปลอดภยัในการใชส้ารฆ่าศตัรูพืชและสตัวใ์นโรงเรือน การควบคุมศตัรูพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย ์นวตักรรมในการจดัการศตัรูพืชในโรงเรือนสมยัใหม่   

Ecological system of greenhouse plants and plant pests; pest monitoring 
and outbreak forecasting; basic technics in pest diagnosis; principle of pesticides 
use, standard and safety in greenhouse application; pest control in organic farming 
system and innovations of pest management in modern greenhouses 
 

4((2)-6-4) 

514-421 กำรจดักำรแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Insect Pest Management in Modern Greenhouses) 

ชนิด การจ าแนกและการจดัการแมลงศตัรูพืชผกั พืชวงศ์แตง พืชวงศ์พริก 
และไมด้อกไมป้ระดบั ในโรงเรือนสมยัใหม่ 

Insect pest species, species identification and insect pest management of 
vegetables, cucurbit-crops, Solanaceae-crops and flower and ornamental plants in 
modern greenhouses 
 

3((2)-3-4) 

514-422 กำรจดักำรโรคพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 3((2)-3-4) 
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(Plant Diseases Management in Modern Greenhouses) 
การวนิิจฉยัสาเหตุของความผิดปกติของพืช โรคพืชและการจดัการโรคพืช

ของพืชผกั พืชวงศแ์ตง พืชวงศพ์ริก และไมด้อกไมป้ระดบั ในโรงเรือนสมยัใหม่ 
Causal plant disorders diagnosis; diseases and disease managements of 

vegetables, cucurbit-crops, Solanaceae-crops and flower, and ornamental plants in 
modern greenhouses 
 

514-423 ฝึกงำนกำรจดักำรศัตรูพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ 
(Field Practice in Plant Pest Management in Modern Greenhouses) 

การฝึกปฏิบติังานจดัการศตัรูพืชในโรงเรือนสมยัใหม่ในภาครัฐหรือเอกชน 
Field practice in plant pest management in modern greenhouse in 

government or private sectors 
 

1((0-6-0) 

- กลุ่มวชิำธุรกจิสำรเคมแีละผลติภณัฑ์จำกพืชควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 
(Business of Chemicals and Plant Products for Pest Control) 

 

514-424 ธุรกจิสำรเคมทีำงกำรเกษตร 
(Business of Chemicals in Agriculture) 

ห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มและชนิดของสารเคมีท่ีใชท้างการเกษตรก่อนและหลงั
เก็บเก่ียว การน าเขา้ การใช ้ส่วนแบ่งทางการตลาด ความรู้พ้ืนฐานและการจดัการ
ธุรกิจสารเคมีทางการเกษตรอยา่งมืออาชีพ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการท าธุรกิจและ
แนวทางการจดัการ กฎหมายและมาตฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการท าธุรกิจ การฝึกปฏิบติั
ตามมาตรฐานของเกษตรดีท่ีเหมาะสม มาตรฐานร้านจ าหน่ายและโรงงานผูผ้ลิต
สารเคมีทางการเกษตร 

 
 
 
Value chain; group and kind of chemicals used in pre- and post-harvested 

agriculture; importation, application, market share, basic knowledges and 
professional managements in agrochemical business; factors influencing business 
and management measures; relevant legislations and standards in business; 
practices in Good Agricultural Practices (GAP) , standards of agrochemical shops 
and manufactory 

 

4((2)-6-4) 

514-425 ธุรกจิสำรเคมใีนบ้ำนเรือนและสถำนประกอบกำร 
(Business of Chemicals in Household and Enterprise) 

ห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มและชนิดของสารเคมีท่ีใช้ในบ้านเรือนและสถาน
ประกอบการ การน าเขา้ การใช ้ส่วนแบ่งทางการตลาด และความรู้พ้ืนฐานและการ
จดัการธุรกิจสารเคมีในบา้นเรือนและสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการท าธุรกิจและแนวทางการจดัการ กฎหมายและมาตฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการท าธุรกิจ การฝึกปฏิบติัตามมาตรฐานของการใช้สารเคมีในบ้านเรือนและ
สถานประกอบการ มาตรฐานการจ าหน่ายและการผลิตสารเคมี 

4((2)-6-4) 
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Value chain; group and kind of chemicals used in household and 
enterprise chemicals; importation, application, market share, basic knowledges and 
professional managements in household and enterprise chemicals; factors 
influencing business and management measures; relevant legislations and standards 
in business; practices in application of household and enterprise chemicals, 
standards of chemical shops and manufactory 
 

514-426 ผลติภัณฑ์จำกพืชควบคุมศัตรูพืช 
(Plant Products for Plant Pest Control) 

ห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มและชนิดของพืชท่ีใช้ควบคุมศัตรูพืช การผลิต การ
น าเขา้ การใช ้ส่วนแบ่งทางการตลาด ขอ้จ ากดัและขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑพื์ช 
กฎหมายและมาตฐานท่ีเก่ียวของในการท าธุรกิจ การฝึกปฏิบติัการใชผ้ลิตภณัฑพื์ช
ควบคุมศตัรูพืชในการท าเกษตรอินทรีย ์

Value chain; group and kind of plant products for plant pest control; 
production, importation, application, market share, limitation and advantage of 
plant products; regulations and standards dealing with business; practices in using 
plant products in organic farming systems 
 

2((1)-3-2) 

514-427 ฝึกงำนสำรเคมแีละผลติภณัฑ์จำกพืชควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 
(Field Practice in Business of Chemicals and Plant Products for Pest Control) 

การฝึกปฏิบติังานดา้นธุรกิจสารเคมีและผลิตภณัฑจ์ากพืชควบคุมศตัรูพืช
ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

Field practice in business of chemicals and plant products for pest control 
in government or private sectors 

 

1(0-6-0) 

 
- กลุ่มวชิำธุรกจิกำรผลติแมลง อำหำรแห่งอนำคต 

(Insect Mass Production as Future Food) 
 

514-428 มำตรฐำนกำรผลติแมลงและฟำร์มแมลง 
(Standard for Insect Mass Production and Insect Farm) 

มาตรฐานสินคา้เกษตร การปฏิบติัตามหลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
ฟาร์มแมลง ขอ้จ ากดั กฎหมาย และมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแมลงเพ่ือ
การส่งออก 

Agricultural standards; good agricultural practices (GAP) for insect farms; 
restrictions; legal and international standards related in insect production for export 

 

3((1)-6-2) 

514-429 กำรเพำะเลีย้งแมลงอำหำรแห่งอนำคต 
(Insect Mass-Rearing for the Future of Food) 

การเลือกชนิดของแมลงใชเ้ป็นอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ การจดัเตรียม
พอ่แม่พนัธ์ุแมลง การสร้างนวตักรรมเพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงแมลง การใชป้ระโยชน์

3((1)-6-2) 
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และแปรรูปแมลงเพ่ือเป็นอาหารแห่งอนาคต การตลาดและธุรกิจการใชแ้มลงเป็น
อาหาร 

Insect selection as food; nutrition; stock culture of insect breeder; creation 
of innovation for insects mass production; utilization and processing of insect for 
the future food; marketing and business of entomophagy 

 

514-430 กำรจดักำรฟำร์มแมลงภำยใต้แนวคดิ BCG 
(Insect Farms Management under Bio-Circular-Green (BCG) Concept) 

มาตรฐานการท าฟาร์มแมลง ฟาร์มแมลงอาหารมนุษยแ์ละอาหารสัตว์ 
นิเวศของฟาร์มแมลง โรงเรือนและอุปกรณ์ ฟาร์มแมลงปลอดโรคและการจดัการ
ศตัรูแมลง การจดัการฟาร์มแมลงภายใต ้แนวคิด BCG การตลาด 

Insect farming standard; insect farms for human food and animal feed; 
ecology of insect farming; insectary and material; insect disease free insect farming 
and pest management;  insect farming management under Bio-Circular-Green 
(BCG) concept; marketing 

4((2)-6-4) 

514-431 ฝึกงำนธุรกจิกำรผลติแมลงอำหำรแห่งอนำคต 
(Field Practice in Business of Insect Mass Production as Future Food) 

การฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจการผลิตแมลง อาหารแห่งอนาคตใน
บริษทัเอกชน 

Field practice in business of insect mass production as future food in 
government or private sectors 
 

1(0-6-0) 

- กลุ่มวชิำนวตักรรมกำรผลติเห็ด 
(Mushroom Production Innovation) 

 

514-432 เทคโนโลยกีำรเพำะเห็ดเศรษฐกจิ และเห็ดทำงกำรแพทย์สมยัใหม่ 
(Modern Economic and Medicinal Mushroom Cultivation Technology) 

ชนิดของเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดทางการแพทย ์ เทคนิคและขั้นตอนการ
เพาะ การเพาะเห็ดตามมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั (GAP)  อิทธิพลของปัจจยั
แวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต การจดัการศตัรูเห็ด การเก็บ
เก่ียว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

Type of economic and medicinal mushroom; technique and process of 
economic mushroom cultivation; mushroom production base on good agricultural 
practice ( GAP) ; effect of environment on growth, development and yield of 
mushroom; mushroom pest management; harvesting and post- harvesting 
management 

4((2)-6-4) 

514-433 กำรพฒันำผลติภณัฑ์เห็ด และกำรตลำดสมยัใหม่ 
(Development of Mushroom Products and Modern Marketing) 

การคดัเลือกวตัถุดิบ  การแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
อายุการเก็บรักษา ตน้ทุนการผลิต และการตลาดสมยัใหม่ การออบแบบเวบ็ไซต์
ตลาดออนไลน์ 

4((2)-6-4) 
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Raw material selection;  mushroom product processing; packaging design; 
shelf-life; production costs and modern marketing; website design for online market 
 

514-434 โรงเรือนเพำะเห็ดและระบบกำรควบคุมอตัโนมตั ิ
(Mushroom Growing House and Automatic Control System) 

การวางแผน และออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด การควบคุมสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรือนให้เหมาะสม โรงเรือนอจัฉริยะ การฆ่าเช้ือในโรงเรือน เพ่ือการ
จดัการฟาร์มเห็ดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Planning and design of mushroom growing house; optimal environment 
control in mushroom growing house; smart mushroom growing house; 
pasteurization for effective mushroom farm management 

 

3((2)-3-4) 

514-435 ฝึกงำนกำรเพำะเห็ดเศรษฐกจิ และเห็ดทำงกำรแพทย์ในฟำร์มเอกชน 
(Field Practice in Economic and Medicinal Mushroom Cultivation Farm) 

การฝึกปฏิบติังานการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดทางการแพทยใ์นฟาร์ม
เอกชน 

Field practice in economic and medicinal mushroom cultivation farm 
 

1(0-6-0) 

- กลุ่มวชิำนวตักรรมชีวภัณฑ์และผลติภณัฑ์จำกพืชเพ่ือกำรเกษตร 
(Innovation of Bio-pesticide and Plant Products in Agriculture) 

 

514-436 เทคโนโลยชีีวภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
(Bio-pesticide Technology in Agriculture) 

กลุ่มของส่ิงมีชีวิตและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ทางการเกษตร 
การคัดเลือก การทดสอบประสิทธิภาพ การจ าแนกชนิด และเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียง ชนิดและการพฒันาสูตรส าเร็จ การทดสอบประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี
บรรจุภณัฑ ์

Group of beneficial organisms and natural products in agriculture; 
organism selection; efficiency testing; species identification and culture technology; 
types and formulation development; efficiency testing and packaging technology  

4((2)-6-4) 

514-437 นวตักรรมและกำรประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
(Innovations and Applications of Bio- pesticide in Agriculture) 

การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศตัรูพืช โรคพืช และศตัรูอ่ืน ๆ 
ในสภาพโรงเรือนและแปลง การทดสอบการส่งเสริมการเจริญของพืช การ
ประยกุตใ์ชชี้วภณัฑ ์กฎหมายและการข้ึนทะเบียน ธุรกิจชีวภณัฑแ์ละสารธรรมชาติ 

Efficiency testing against insect pests; plant diseases and other pests under 
greenhouse and field conditions, plant growth-promoting testing; application of bio-
pesticide; laws and registration; bio-pesticide business 
 

3((2)-3-4) 

514-438 ผลติภัณฑ์จำกพืชควบคุมศัตรูพืช 
(Plant Products for Plant Pest Control) 

3((1)-6-2) 
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ห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มและชนิดของพืชท่ีใช้ควบคุมศัตรูพืช การผลิต การ
น าเขา้ การใช ้ส่วนแบ่งทางการตลาด ขอ้จ ากดัและขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑพื์ช 
กฎหมายและมาตฐานท่ีเก่ียวของในการท าธุรกิจ การฝึกปฏิบติัการใชผ้ลิตภณัฑพื์ช
ควบคุมศตัรูพืชในการท าเกษตรอินทรีย ์

Value chain; group and kind of plant products for plant pest control; 
production, importation, application, market share, limitation and advantage of 
plant products; regulations and standards dealing with business; practices in using 
plant products in organic farming systems 

 

514-439 ฝึกงำนชีวภัณฑ์และสำรสกดัจำกพืชเพ่ือกำรเกษตร 
(Field Practice in Bio-pesticide and Plant Products in Agriculture) 

การฝึกปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืชเพ่ือการเกษตรใน
ภาครัฐหรือเอกชน 

Field practice in bio- pesticide and plant products in agriculture in 
government or private sectors 

 

1(0-6-0) 

 วชิำเอกพฒันำกำรเกษตร 
- กลุ่มวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรและพฒันำกำรเกษตร 

(Agricultural Extension and Agricultural Development) 
 

514-340 กำรส่งเสริมกำรเกษตรและถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรเกษตร 
(Agricultural Extension and Transfer Agricultural Information) 

รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเป้าหมายในงานส่งเสริม
การเกษตร หน่วยงานทางส่งเสริมการเกษตร กลุ่มและองค์กรในงานส่งเสริม กล
ยทุธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ การยอมรับและการแพร่กระจาย
นวตักรรม ส่ือและสารสนเทศทางการเกษตรเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร การ
วางแผนและประเมินผลในงานส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในภาครัฐ 
เอกชน และองคก์รอิสระ 

Approach and methods of agricultural extension; target group in 
agricultural extension; agricultural extension officer and agricultural extension 
agency; group and organization in agricultural extension; strategy in agricultural 
extension; learning process, adoption and diffusion of innovation; agricultural 
media and information for agricultural extension; planning and evaluation for 
agricultural extension; agricultural extension in the government, private sector and 
independent organization 
 

3((2)-3-4) 

514-341 กำรส่ือสำรและกำรผลติส่ือในกำรเผยแพร่สำรสนเทศทำงกำรเกษตร 
(Communication and Media Production in Agricultural Information 
Dissemination) 

ความหมายและความส าคัญของการส่ือสารในการพฒันาการเกษตร 
หลกัการส่ือสารและส่ือในการเผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตร การประยกุต์ใช้
กระบวนการส่ือสารในการเผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตร ส่ือเครือข่ายสงัคมใน

3((2)-3-4) 
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งานส่งเสริมการเกษตร การวางแผน การออกแบบและการผลิตส่ือเบ้ืองตน้ การ
ประเมินส่ือ ในการเผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยีในการ
เผยแพร่สารสนเทศทางการเกษตร 

 
 
 
Meanings and importance of communication in agricultural 

development; principles of communication and media in agricultural information 
dissemination; application of communication process in agricultural information 
dissemination; social network media in agricultural extension; planning, basic 
media design and production, evaluation for agricultural information 
dissemination; use of technology for agricultural information dissemination 

 

514-342 กำรวเิครำะห์ชุมชนเพ่ือกำรวำงแผนพฒันำกำรเกษตร 
(Community Analysis for Agricultural Development Planning) 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับชุมชน การวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของ
ชุมชน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน หลกัการจดัท าแผนพฒันา
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม การวางแผนและเขียนโครงการเพ่ือพฒันาการเกษตร
ของชุมชน การวิเคราะห์โครงการทางพฒันาการเกษตรเบ้ืองตน้ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อพฒันาการเกษตร 

General knowledge about community; problem and opportunity; 
situation analysis and problem of community; community potential analysis 
techniques and methods; principles of participation in agricultural development 
plans; planning and project writing for agricultural development of community; 
basic of agricultural development project analysis; project monitoring and 
evaluation for agricultural development 

 

3((2)-3-4) 

514-343 กำรวจิยัทำงกำรส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร 
(Agricultural Extension and Agricultural Development Research) 

แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการวิจยัท่ีส าคญัดา้นการพฒันาการเกษตร กรอบ
ความคิดเพ่ือการวจิยั การวดัตวัแปร การออกแบบการวจิยั การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
การพฒันาเคร่ืองมือวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ การฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเบ้ืองตน้ และการน าเสนอผลการวิจัยทาง
พฒันาการเกษตร 

Basic concepts and important research methods in agricultural 
development; research framework; variable evaluation; research design; sampling; 
research instrument development; data collection; quantitative and qualitative data 
analysis; basic research practice; presentation of research results in agricultural 
development 

 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรเกษตรและระบบสังคมเกษตรอย่ำงยัง่ยืน  
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(Sustainable Agricultural Resources Management and Agrarian System) 
514-344 กำรจดักำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตร 

(Agricultural Resources Management) 
ความหมายของทรัพยากรทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการผลิตทางการเกษตร การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท่ีมีผลต่อ
ทรัพยากรทางการเกษตร การจดัการทรัพยากรทางการเกษตรท่ีย ัง่ยนืเพ่ือพฒันาการ
เกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรทางการเกษตร 

Meaning of agricultural resource; natural resources related with 
agricultural production; effects of climate change on agricultural resources; 
sustainable of agricultural resources management aims to agricultural 
development; information technology for agricultural resources management  

3((3)-0-6) 

514-345 กำรจดักำรระบบเกษตรและระบบสังคมเกษตร 
(Agricultural System and Agrarian System Management) 

หลักการและแนวคิดของระบบเกษตร ระบบนิเวศเกษตร และระบบ
สังคมเกษตร ประโยชน์และการพฒันาระบบเกษตรและระบบสังคมเกษตร การ
วเิคราะห์ระบบเกษตรและระบบสงัคมเกษตร ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งระบบเกษตรและ
ระบบสงัคมเกษตร การจดัการระบบเกษตรและระบบสงัคมเกษตร การประยกุตใ์ช้
ศาสตร์พระราชาในการจดัการระบบเกษตรและระบบสงัคมเกษตร 

Principles and concepts of agricultural system, agroecosystem and 
agrarian system; benefits and development of agricultural system and agrarian 
system; agricultural system and agrarian system analysis; interactions among 
agricultural system and agrarian system; agricultural system and agrarian system 
management; application of the King’s philosophy in-terms of agricultural system 
and agrarian system management 

 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิำเศรษฐกจิชุมชน และกำรพฒันำธุรกจิเกษตรสมยัใหม่ 
(Community Economy and Development of Modern Agricultural Business) 

 

514-346 เศรษฐกจิชุมชน เพ่ือชุมชน โดยชุมชน 
(Community Economy for the Community by Community) 

หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน บทบาทการเกษตรต่อการ
พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชน ลักษณะและรูปแบบธุรกิจเกษตรในชุมชน 
ปฏิบติัการวเิคราะห์ธุรกิจเกษตรในชุมชน กลยทุธ์การพฒันาธุรกิจในชุมชนภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม การสร้างช่องทาง
การตลาดสินคา้เกษตรชุมชนดว้ยพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ 

Principles and concepts of community economy; roles of agriculture in 
business development and community economy; characteristics and forms of 
agribusiness in communities; practice of analyzing agribusiness in the community; 
business development strategies in communities following the philosophy of 
sufficiency; economy and social entrepreneurship; creating the marketing channels 
for community agricultural products through electronic commerce 

3((2)-3-4) 
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514-347 กำรพฒันำแผนธุรกจิทำงกำรเกษตร 
(Development of Agricultural Business Plan) 

แนวคิดดา้นธุรกิจเกษตร ลกัษณะของระบบธุรกิจเกษตร โลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน แนวความคิดและการวิเคราะห์เพ่ือพฒันาธุรกิจเกษตร รูปแบบการ
จัดท าแผนธุรกิจ ความเป็นผูป้ระกอบการ การหาโอกาสในธุรกิจเกษตร การ
ประเมินความมั่นคงทางธุรกิจ การสร้างนวตักรรมทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

Agricultural business concepts; characteristics of agribusiness system; 
logistics and supply chain; concepts and analytical framework for the development 
of agricultural business; business plan design entrepreneurship; exploring and 
assessing new agricultural business opportunities; business stability evaluation; 
innovation creation for competitiveness 
 

3((2)-3-4) 

 
 

  

514-348 กำรจดักำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงธุรกจิเกษตร 
(Agricultural Data and Information Management for Agricultural Business) 

ความรู้พ้ืนฐานของขอ้มูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จดัการสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร ความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศ การ
ประยกุตใ์ชข้อ้มูลและสารสนเทศในการประกอบธุรกิจเกษตร ดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ส าหรับธุรกิจเกษตร ภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 

Basic knowledge of data and information; information technology and 
information management for agricultural business; data and information security; 
data and information applications for agricultural business; digital platform for 
agribusiness; cybercrime in business 

 

3((2)-3-4) 

514-140 วถิีเกษตร 
(Way of Agriculture) 

การเกษตรกับการด ารงชีวิต ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รูปแบบการท า
การเกษตร การท าการเกษตรโดยใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการผลิตในฟาร์ม 
การเก็บเก่ียวผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป การบรรจุภัณฑ์และการจัดจ าหน่าย การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการฟาร์ม 

Agriculture and livelihood; agricultural production factors; agricultural model; 
farming using principles of sufficiency economy; production planning, harvesting, 
product processing, packaging and marketing; application technology in farm 
management 
 

3((3)-0-6) 

514-240 เกษตรำและภูมปัิญญำทำงกำรเกษตร 
(Agriculture and Agricultural Wisdom) 

การเกษตรกบัการพฒันา แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเกษตร
และการด าเนินชีวิต ความหมาย ความส าคญั และบทบาทของภูมิปัญญา  ประเภทของภูมิ

3((3)-0-6) 
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ปัญญา  การจดัการภูมิปัญญา ภูมิปัญญาทางการเกษตรและการใชภู้มิปัญญาในการเกษตร  
กรณีศึกษาภูมิปัญญาทางการเกษตร 

Agriculture and development; concept of sufficiency economy in agricultural 
activity and lifestyle; meaning, importance, and role of wisdom; types of wisdom; 
wisdom management; agricultural wisdom and usage of wisdom in agriculture; case 
study of agricultural wisdom 

 

514-241 เกษตรเพ่ือชีวติ 
(Agriculture for Life) 

แนวคิดการท าเกษตรเพื่อชีวิต วิว ัฒนาการการท าการเกษตรและวิกฤต 
ความสัมพนัธ์ของการท าเกษตร จิตใจ และความมัน่คงทางอาหาร เกษตรเพ่ือชีวิตภายใต้
หลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการท าเกษตรเพ่ือชีวีมีสุข ปฏิบติัการการท าเกษตรเพื่อ
ชีวมีีสุข รูปแบบเกษตรเพื่อชีวติในสถานการณ์ปัจจุบนั 

Concept of agriculture for life; the relationship of agriculture, mind and food 
security; agriculture for life under the sufficiency economy principles; agricultural 
techniques for a happy life; agricultural practices for a happy life; agricultural for life 
style in the current situation 

 

2((1)-2-3) 

514-242 จติวทิยำในกำรพฒันำกำรเกษตร 
(Psychology in Agricultural Development) 

แนวคิดทั่วไป และความส าคญัของจิตวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตรและ
พฒันาการเกษตร  การเรียนรู้ การจูงใจ การรับรู้ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย การ
ประยกุตใ์ชจิ้ตวิทยาในการพฒันาการเกษตร ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตวิทยาและมนุษย-
สมัพนัธ์ 

General concepts and importance of psychology in agricultural extension and 
agricultural development; learning, motivation, perception and attitudes of target groups; 
application of psychology in agricultural development; relationship between psychology 
and human relations 
 

3((3)-0-6) 

514-243 มนุษยสัมพนัธ์เพ่ือกำรพฒันำกำรเกษตร 
(Human relations for agricultural development) 

ค าจ ากดัความ หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทางมนุษยสมัพนัธ์ การพฒันาตนเอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนั ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลกบัองคก์ร การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เกษตรกร องคก์รการเกษตร 

Definition, principles, concepts and theories of human relations; personal self-
development; individual differences; human relations in daily life; relationships between 
individual and organization; creating human relations among individual farmers and 
agricultural organizations 

 

3((3)-0-6) 

514-244 ผู้น ำทำงกำรเกษตร 
(Agricultural Leadership) 

3((3)-0-6) 
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หลกัการเป็นผูน้ าในการพฒันาการเกษตร การคดัเลือกและการสร้างผูน้ าทาง
การเกษตร การพฒันาภาวะผูน้ าทางการเกษตร การสร้างแรงจูงใจในกระบวนการของ
กลุ่ม ทฤษฎีและหลกัการเป็นผูน้ าในสถานการณ์ต่างๆ วิเคราะห์กรณีศึกษาบทบาทการ
เป็นผูน้ าทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ การคิดแผนงานเชิงระบบ 

Principles of leaders in agricultural development; recruitment of agricultural 
leaders; agricultural leadership development; motivation in group processing; theories 
and principles of leadership in different situations; analyze the agricultural leadership 
role in different types; systematic thinking 
 

514-245 เกษตรอนิทรีย์แบบมส่ีวนร่วม 
(Participatory Organic Farming) 

แนวคิดศาสตร์พระราชากบัการท าเกษตรอินทรีย ์หลกัการเกษตรอินทรียแ์บบ
มีส่วนร่วม การจดัการความรู้เชิงปฏิบติัในการท าเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม จรรยาบรรณผูต้รวจแปลงเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วน
ร่วม ฝึกปฏิบติัการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 

Concept of the King’ s philosophy toward organic farming; principle of 
participatory organic farming; management of practical knowledge in participatory 
organic farming; participatory guarantee system (PGS)  in organic farming; ethics for 
participatory organic farm inspectors; practice in participatory organic certification 
training 

 

3((1)-3-5) 

514-247 ยูทูปเบอร์ทำงกำรเกษตร 
(Youtuber in Agriculture) 

ความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นยูทูปเบอร์ทางการเกษตร ขั้นตอนการ
ผลิตและฝึกปฏิบติัคลิปวิดีโอทางการเกษตรเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูป การเตรียม
เน้ือหา การใชง้านอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบังานผลิต การเลือกรูปแบบการท าคลิปวิดีโอ การ
เปิดช่องยูทูปและอัพโหลดคลิป ออกแบบหน้าปกคลิปวิดีโอ การโปรโมทคลิปวิโอ 
จริยธรรมของการเป็นยทููปเบอร์ทางการเกษตร  

Importance and benefit of youtuber in agriculture, production process and 
practice of agricultural clip- video for distribution on youtube; content preparation, 
suitable equipment for production, clip-video model selection, the opening of youtube 
channel and clip upload, cover clip-video design, and promote the clip;  ethic of youtuber 
in agriculture 

 

2((2)-0-4) 

514-349 กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำรทำงกำรเกษตร 
(Writing for Agricultural Communication 

ความหมายและความส าคัญของการเขียนในการส่ือสารทางการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายของการเขียนในการส่ือสารทางการเกษตร หลกัการเขียนเบ้ืองตน้เพ่ือการ
ส่ือสารทางการเกษตรในการประชาสมัพนัธ์และวชิาการ การน าเสนอส่ือทางการเกษตร 

3((2)-3-4) 
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Meaning and importance of writing in agricultural communication; target 
group of agricultural communication writing; basic principles of writing for agricultural 
communication in public relations and academic; agricultural media presentation 

 

514-350 กำรฝึกอบรมทำงกำรเกษตร 
(Training in Agriculture) 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความต้องการในการ
ฝึกอบรมทางการเกษตร จิตวิทยาในการฝึกอบรม การวางแผนและเขียนโครงการส าหรับ
ฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม 
ฝึกปฏิบติัการฝึกอบรมทางการเกษตร 

Fundamentals of training; analysis of need in agricultural training; psychology 
in training; planning and writing project for training; administration of training project; 
techniques of training; evaluation of training; practice in agricultural training 

 

3((2)-3-4) 

514-351 กำรผลติและกำรใช้ส่ือภำพในกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
(Graphical Media Production and Utilization in Agricultural Extension) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ือภาพ คุณสมบติั ประโยชน์ และอิทธิพลของส่ือภาพ 
การวางแผนการผลิตและการใชส่ื้อภาพในการถ่ายทอดสารสนเทศทางการเกษตร ใน
รูปแบบของ infographic วดิีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหวและเสียงระบบดิจิทลั  การใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานวดิีทศัน์และภาพเคล่ือนไหว 

Basic knowledge in motion picture media; properties, benefits and influence of 
motion picture media, planning of production and use of motion picture media for transfer 
agricultural information; video, infographic, animations and digital audio; using 
computer programs to create video and audio animations 
 

3((2)-3-4) 

514-352 กำรผลติส่ือส่ิงพมิพ์ทำงกำรเกษตร 
(Agricultural Printed Materials Production) 

ความส าคญัและประเภทของส่ือส่ิงพิมพใ์นการเผยแพร่ขอ้มูลทางการเกษตร 
การออกแบบและเทคนิคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ทางการเกษตร การน าเสนอแนวคิด 
กระบวนการวางแผน กระบวนการผลิต และการประเมินผลการใชส่ื้อ 

Importance and type of printed materials in agricultural data dissemination; 
designs and techniques for producing in agricultural printed materials; concept 
presentation, planning process, production process and evaluation of media usage 
 

3((2)-3-4) 

514-353 องค์กำรและสถำบันเกษตรกร 
(Organization and Farmer Institute) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลุ่ม ประเภท รูปแบบ การจดัตั้งและการด าเนินงาน 
ความส าคัญขององค์การและสถาบันเกษตรกรท่ีเก่ียวข้องในงานพฒันาการเกษตร 
บทบาทในการพฒันาการการเกษตรและชนบทขององคก์ารและสถาบนัเกษตรกร การ
พฒันาองคก์ร โครงสร้างและการออกแบบองคก์าร วฒันธรรมและการส่ือสารในองคก์าร 

Concept and theory of groups, types, patterns, foundations and processes; the 
importance of organizations and agricultural institutes in agricultural development; 

3((3)-0-6) 
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development roles in agriculture and rural area of organizations and institutions; 
organization development; organization structure and design; culture and 
communication in organization 

 

514-354 กำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร 
(Agritourism) 

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
และระบบนิเวศเกษตรในมุมมองของการท่องเท่ียว แนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร การวเิคราะห์ศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของพ้ืนท่ี การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบทบาทในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน ตวัอย่างการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีประสบความส าเร็จ 

Principles and concepts of agritourism; interactions between human and 
agroecosystem in terms of agritourism; agritourism management; analysis of agricultural 
tourism management potential in the area; roles and participation of community in 
agritourism management toward sustainable way; examples of successful agricultural 
tourism management 

 

3((3)-0-6) 

514-355 ตลำดเกษตรกร 
(Farmers’ Market) 

รูปแบบและโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดเกษตรกร การท าวิจยัตลาดเกษตรกร
และการก าหนดตลาดเป้าหมาย การจดัการตลาดเกษตรกร ความเคล่ือนไหวของราคา
ผลผลิตในตลาดเกษตรกร การวิเคราะห์เก่ียวกบับุคคลและสถาบนัเกษตรกร เคร่ืองมือ
ทางการตลาดสมยัใหม่ส าหรับตลาดเกษตรกร ความมีประสิทธิภาพของตลาดเกษตรกร 

Type and infrastructure of farmers’  market; farmers’  market research and market 
targeting; farmers’  market management; price fluctuation of farmers’  market products; 
an analysis of individual and farmer institute in farmers’ market; modern marketing tools 
for farmers’ market; efficiency of farmers market 

 

3((3)-0-6) 

514-356 ดจิทิลัทำงกำรเกษตร 
(Digital Agriculture) 

ความหมาย ความส าคัญและบทบาทดิจิทัลทางการเกษตร เคร่ืองมือท่ีเก็บ
รวบรวมจดัเก็บวิเคราะห์และแชร์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และขอ้มูลตามห่วงโซ่คุณค่าทาง
การเกษตรแบบดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัทางการผลิต การแปรรูปและ
การตลาดทางการเกษตร กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร
ส าหรับ smart farm ทิศทางการเปล่ียนแปลงการเกษตรไทยภายใตย้คุดิจิทลัในอนาคต 

Meaning importance and role of digital agriculture; tools that digitally collect, 
store, analyze, and share electronic data and/or information along the agricultural value 
chain; application of digital technology in production process, processing and market in 
agriculture; case study application digital agriculture for smart farm; trend to Thai 
transformation under digital period in the future 
 

3((2)-3-4) 

514-357 พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในธุรกจิกำรเกษตร 3((2)-3-4) 
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(E-Commerce in Agricultural Business) 
ความหมาย หลกัการ และความส าคญัของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในงานธุรกิจ

การเกษตร การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การท าธุรกิจเกษตร
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม ความปลอดภัยและกฎหมายในงานพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษาเวบ็ไซตท่ี์ท าธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทางธุรกิจเกษตร 

Meaning, principle and importance of E-commerce in agribusiness; application 
of E-commerce program; agribusiness in E-commerce; ethics, security and law of E-
commerce; case study of E-commerce website in agribusiness 

 

514-358 กำรพยำกรณ์ธุรกจิทำงกำรเกษตร 
(Business Forecasting Techniques in Agriculture) 

ข้อมูลทางการเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและการค้า แหล่งข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางอนุกรมเวลา วฏัจกัรและเหตุการณ์ผิดปกติ การสร้างแบบจ าลอง การ
พยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร การประเมินความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 

Agricultural production and trade data; source of agricultural data; cycle and 
irregularity; forecasting models; agricultural business forecasting, evaluation of 
forecasting accuracy 

 

3((2)-3-4) 

514-359 หัวข้อพเิศษทำงพฒันำกำรเกษตร 
(Special Topics in Agricultural Development) 

ความรู้ วทิยาการ นวตักรรมใหม่ ในสาขาพฒันาการเกษตร 
New knowledge; technology and innovations in agricultural development  
 

3((1)-4-4) 

514-440 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกบักำรพฒันำกำรเกษตร  
(Community Learning Center in Agricultural Development) 

กระบวนการเรียนรู้กับการพฒันาและการพฒันาการเกษตร การจัดการศูนย์
เ รียนรู้ชุมชนด้านการเกษตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการเกษตร การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กรณีศึกษาเก่ียวกบัศูนยเ์รียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตร 

Learning process of development and agricultural development; management 
on agricultural community learning center; pattern of agricultural learning management; 
creation of the learning process; establishing a learning network; case study on learning 
centers and learning resources in agriculture  
 

3((2)-1-6) 

514-441 นโยบำยสำธำรณะภำคกำรเกษตร 
(Agricultural public policies) 

นิยามและความส าคญัของนโยบายสาธารณะ ประวติันโยบายสาธารณะภาค
การเกษตรไทย กระบวนการก าหนดและการแปลงนโยบายสาธารณะสู่การปฎิบัติ 
นโยบายสาธารณะภาคการเกษตรไทยในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 

Definitions and significances of public policy; history of Thai agricultural 
public policies; public policy formulation and transformation to implementation; Thai 
present agricultural public policies and future trends 

3((3)-0-6) 
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 วชิำเอกปฐพศีำสตร์ 
- กลุ่มวชิำกำรวนิิจฉัยดนิเพ่ือกำรจดักำรดนิแม่นย ำ 

(Soil Diagnosis for Precision Soil Management) 
 

514-360 สัณฐำนของดนิและกำรส ำรวจดนิ 
(Soil Morphology and Survey) 

ลักษณะดินและการท าค าอธิบายหน้าตัดดิน ระบบการจ าแนกดิน 
หลกัการและวิธีการส ารวจดิน การใช้และจัดท าแผนท่ีดิน การแปลความหมาย
ขอ้มูลจากการส ารวจดิน และการจดัท ารายงานการส ารวจดินเพื่อใชป้ระโยชน์ทาง
การเกษตร 

Soil characteristics and soil profile description; soil classification system; 
principles and methods in soil survey; use and preparation of soil map; 
interpretation of soil survey data and preparation of soil survey report for 
agricultural utilization 

 

3((2)-3-4) 

514-361 ฟิสิกส์ของดนิเพ่ือกำรผลติพืช 
(Soil Physics for Plant Production) 

ความส าคญัของฟิสิกส์ของดินต่อความยัง่ยืนทางการเกษตร สมบติัทาง
ฟิสิกส์ทัว่ไปของดินต่อการเจริญเติบโตของพืช  น ้ าในดินและการเคล่ือนท่ีของน ้ า
ในดิน อุณหภูมิดิน การถ่ายเทอากาศในดิน การจดัการสภาวะทางฟิสิกส์ของดินเพ่ือ
การผลิตพืช 

Importance of soil physics on agricultural sustainability; general physical 
properties of soil for plant growth; soil water and movement; soil temperature 
management of soil physical condition for plant production 

 

3((2)-3-4) 

514-362 เคมดีนิและควำมอุดมสมบูรณ์ของดนิ 
(Soil Chemistry and Fertility) 

องค์ประกอบทางเคมีของดิน คอลลอยด์ดิน ประจุไฟฟ้าและการดูดซบั
ไอออนของดิน การแลกเปล่ียนไอออนของดิน ความเป็นกรด-ด่างและภาวะเค็ม
ของดิน  ธรรมชาติ ความส าคญัและหน้าท่ีของธาตุอาหารพืช การประเมินความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและการแกปั้ญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Chemical component of soil; Soil colloid; Soil surface charge and 
adsorption; Ion exchange in soil; Soil pH and salinity; Nature, importance and 
function of soil nutrients; soil fertility evaluation and application of problem 
solving in soil fertility 

 

3((2)-3-4) 

514-363 จุลชีววทิยำของดนิ 
(Soil Microbiology) 

ความส าคญัของจุลินทรียดิ์นต่อสภาพแวดลอ้ม  บทบาทของจุลินทรียดิ์น
ต่อกระบวนการแปรสภาพของสารในดินท่ีมีความส าคญัทางการเกษตร  และ
อิทธิพลของจุลินทรียดิ์นต่อการปรับปรุงดิน 

3((2)-3-4) 
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Importance of soil microorganism on environment; role of soil 

microorganism on matter transformation in agriculture; effect of soil 
microorganism on soil improvement 

 

- กลุ่มวชิำกำรประเมนิคุณภำพดนิ กำรจดักำรดนิและปุ๋ ยเพ่ือกำรผลติพืชปลอดภัยและเป็น
มติรกบัส่ิงแวดล้อม 
(Assessment of Soil Quality, Soil and Fusilier for Plants Softy Production 
Sustainable and Environmentally Friendly) 

 

514-364 กำรวเิครำะห์ดนิ พืช และปุ๋ ย 
(Soil and Plant Analysis) 

วิธีเก็บและเตรียมดิน พืช และปุ๋ยเพ่ือการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สมบติั
ทางเคมีและธาตุอาหารในดิน พืช และปุ๋ย การแปลผลค่าวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย
เพื่อการปรับปรุงดินและการใชปุ๋้ย 

Method and preparation of soil, plant, and fertilizer; analysis of chemical 
properties, plant nutrients in soil, plant, and fertilizer; Data interpretation for soil 
improvement and fertilizer application 

 

3((1)-6-2) 

514-365 เทคโนโลยปีุ๋ ยและกำรใช้ 
(Fertilizer Technology and Use) 

สถานการณ์การใชปุ๋้ยของโลกและประเทศไทย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์และ
ปุ๋ยชีวภาพ การประเมินและการใชปุ๋้ยอย่างมีประสิทธิภาพกบัพืชเศรษฐกิจ การ
จดัการดินและปุ๋ยในระบบเกษตรอินทรีย ์ผลกระทบการใชปุ๋้ยต่อสมบติัของดิน
และส่ิงแวดลอ้ม 

Situation of fertilizer application of the world and Thailand; Inorganic, 
organic, and biological fertilizers; Fertilizer assessment and efficient utilization for 
some economic crops; Management of soil and fertilizer in organic farming 
system; Impacts of fertilizer on soil properties and environment 

 

3((3)-0-6) 

514-366 คุณภำพดนิและส่ิงแวดล้อม 
(Soil Quality and Environment) 

คุณภาพดินและส่ิงแวดลอ้ม ธาตุในดินท่ีมีความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพดิน
และส่ิงแวดลอ้ม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ก ามะถนั โลหะหนกั และสารอินทรียเ์คมี
บางชนิด การประเมินการปนเป้ือนและการฟ้ืนฟดิูน   

Soil quality and environment; elements in soil related to environmental 
quality:  nitrogen phosphorus, sulfur, and heavy metal and organic chemicals; 
Contamination assessment and soil remediation 
 

2((2)-0-4) 

- กลุ่มวชิำเทคโนโลยเีพ่ือกำรจดักำรดนิและน ำ้และวำงแผนกำรใช้ทีด่นิในระบบกำรผลติพืช
อย่ำงยัง่ยืน 
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(Technology for Soil and Water Management and Land Use Planning in 
Sustainable Crop Production System) 

514-367 ชลประทำนเพ่ือกำรเกษตรสมยัใหม่ 
(Irrigation Technology for Cropping) 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ดิน-น ้ า-พืช-บรรยากาศ การจดัการน ้ าและสมบติั
กายภาพของดิน เทคโนโลยีการใหน้ ้ าในการผลิตพืช การจดัการน ้ าและบรรยากาศ
ส าหรับการปลูกพืชในระบบโรงเรือน 

Soil-water-plant-atmosphere relationships management of water and soil 
physical property irrigation technology in crop production, water and atmospheric 
management for coproduction under greenhouse condition 

 

3((2)-3-4) 

514-368 กำรประเมนิและวำงแผนกำรใช้ทีด่นิ 
(Land Evaluation and Land Use Planning) 

แนวคิดและวิธีการประเมินทรัพยากรท่ีดินและการวางแผนการใชท่ี้ดิน
จากข้อมูลสารสนเทศทางดิน ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และการ
จดัการท่ีดิน การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีดินต่อระบบนิเวศน์ 
การวางแผนใช้ท่ีดินระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรูปแบบทาง
เศรษฐกิจและสงัคมและการจดัการทรัพยากรท่ีดินอยา่งย ัง่ยนื 

The concepts and approaches in land evaluation and land use planning 
from soil information database; the relationship between land use and land 
management; the application of remote sensing and geographic information system 
for the assessment land use impact on ecosystems, the effective long-term land use 
planning for the socio- economic development and sustainable land resources 
management 

 

3((2)-3-4) 

514-369 กำรอนุรักษ์ดนิและกำรจดักำรสุขภำพดนิส ำหรับกำรผลติพืช 
(Soil Conservation and Soil Health Management for Crop Production) 

การกร่อนดินและความมั่นคงทางอาหาร สมการสูญเสียดินสากล 
หลกัการอนุรักษดิ์นและน ้ าเพ่ือควบคุมการกร่อนดิน หลกัการของสุขภาพดินและ
การจดัการสุขภาพดินทางการเกษตร วนเกษตรเพื่อการจดัการดินอยา่งย ัง่ยนื 

Soil erosion and food security; Universal soil loss equation; principles of 
soil and water conservation for soil erosion control; principles of soil health and 
management of agricultural soil health; agroforestry for sustainable soil 
management 

 

 

- กลุ่มวชิำกำรจดักำรธำตุอำหำรพืชและนวตักรรมกรรมกำรปลูกพืชไม่ใช้ดนิเชิงพำณิชย์ 
(Plant Nutrition Management and Innovation of Commercial Soilless Culture) 

 

514-460 ธำตุอำหำรพืช 
(Plant Nutrition) 

2((2)-0-4) 
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ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืช บทบาทของธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง 
ธาตุอาหารเสริม และธาตุเสริมประโยชน์ อนัตรกิริยาระหว่างธาตุอาหารพืช การ
จดัการธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต 

Essential plant nutrients; Role of primary, secondary, trace, and 
beneficial elements in plants; Interaction of plant nutrients, Nutrients management 
for plant growth, yield, and quality 

 

514-461 กำรปลูกพืชไม่ใช้ดนิเชิงพำณิชย์ 
(Commercial Soilless Culture) 

เทคโนโลยกีารปลูกพืชสมยัใหม่ วสัดุเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มส าหรับการ
ปลูกพืช การผลิตพืชท่ีค านึงถึงความปลอดภยัของผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิต ประชาสมัพนัธ์ และการจ าหน่าย
สินคา้ 

Modern agriculture technology; friendly environmental material; crop 
production safty for producer, consumer and environment plant growing 
application of information technology for production, advertising and product 
distribution 
 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิำดนิมปัีญหำปรึกษำเรำ 
(Problems With Your Soils ? Let us Help You) 

 

514-462 ทรัพยำกรดนิเพ่ือกำรผลติพืช 
(Soil Resources for Crop Cultivation) 

สมบติัดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืช สภาพแวดลอ้มและดินในประเทศ
ไทย ปัญหาทรัพยากรดินและการปรับปรุงดิน 

Suitable characteristics of soil for crop cultivation; Environment and soils 
of Thailand; Problems of soil resources and improvement 

. 

2((2)-0-4) 

514-463 ดนิปัญหำและกำรจดักำร 
(Problem Soils and Management) 

การเกิด ลกัษณะ การกระจาย ขอ้จ ากดั แนวทางแกปั้ญหา และการจดัการ
ดินท่ีมีปัญหาท่ีส าคญั เช่น ดินกรด ดินเคม็ ดินโซดิก ดินอินทรีย ์ดินทรายจดั เพ่ือให้
เกิดประโยชน์จากการใชท่ี้ดินสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด (มี
การศึกษานอกสถานท่ี) 

Formation, characteristics, distribution limitation of problem soils; 
alleviations and managements of some problem soils, acid soils, saline soils, sodic 
soils riches and organic soils and sandy soils in order to get the maximum benefit 
production while maintaining or enhancing the quality of environment Field trip 
required 

 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิำจุลนิทรีย์เพ่ือเกษตรปลอดภัย  
(Microorganism for Safety Agriculture) 

 



61 

514-464 สุขภำพดนิเพ่ือชีวติ 
(Soil Health for Life) 

ความส าคญัของสุขภาพดินต่อการผลิตพืช ระบบนิเวศดิน หลกัการของ
สุขภาพดินทางการเกษตร ตัวช้ีวดัสุขภาพดินทางฟิสิกส์ ชีวภาพ และเคมี การ
ปรับปรุงสุขภาพดิน 

Importance of soil health for plant production; soil ecosystem; principles 
of agricultural soil health; soil physical, biological and chemical soil health 
indicators; improving soil health 

 

2((2)-0-4) 

514-465 ชีวภัณฑ์เพ่ือเกษตรปลอดภัย 
(Microbial Formulation for Safety Agriculture) 

การคดัเลือกและพฒันาจุลินทรียเ์ป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับการปรับปรุงดิน
และเพื่อการเจริญเติบโตของพืช นวตักรรมระบบผลิตพืชโดยใชผ้ลิตภณัฑจุ์ลินทรีย์
เพื่อเกษตรปลอดภยั 

Microbial screening and formulation ( bio- product, bio- agent) 
development for soil amendment and plant growth, innovation of plantation 
management by microbial formulation for safety agriculture 

 

3((2)-3-4) 

- กลุ่มวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงดนิและกำรส ำรวจดนิ 
(Soil Information Technology and Soil Surveying) 

 

514-466 กำรก ำเนิดและกำรจ ำแนกดนิ 
(Soil Genesis and Classification) 

กระบวนการและปัจจัยของการสร้างดินซ่ึงมีอิทธิพลต่อสมบัติและ
ลกัษณะทางสณัฐาน กายภาพ เคมี ชีววทิยา และแร่ของดิน การก าเนิดและการสร้าง
ดินบนพ้ืนผิวโลก ลกัษณะของดินท่ีใชใ้นการจ าแนกและระบบการจ าแนกดิน การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางดินเพื่อการจดัการดิน 

Soil forming factors and processes that influence morphological, 
physical, chemical, biological and mineralogical properties of soils; soil genesis 
and formation on the earth surface; soil classification systems; characteristics and 
properties of soils used for classification; the application of soil information 
technology for soil management 

 

2((1)-3-2) 

514-467 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีำรส ำรวจระยะไกลและระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์เพ่ือ
กำรส ำรวจดนิ 
(Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Soil 
Surveying) 

หลกัการส ารวจท่ีดินเบ้ืองตน้ หลกัการอ่าน แปลความหมาย และการใช้
ประโยชน์จากแผนท่ีภูมิประเทศ การน าภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชป้ระโยชน์ในการส ารวจการใชท่ี้ดินและการท า
แผนท่ีดิน 
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Principles of soil surveying; map reading, interpretation and utilization 
of topographic map; utilization of aerial photograph, remote sensing image and 
geographic information system for land use survey and soil mapping 

 

 วชิำเอกพืชศำสตร์ 
514-370 ชุดวชิำนวตักรรมและกำรจดักำรผลติพืชขั้นสูง 

(Module: Innovation and Management for Advanced Plant Production) 
การออกแบบการทดลอง การวางแผนและการเตรียมแปลงปลูก การปรับปรุง

พนัธ์ุพืช ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธ์ุและสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลิตพืช 
การผลิตพืชแบบอจัริยะ การขยายพนัธ์ุพืช การบริหารจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการ
จดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชและเมล็ดพนัธ์ุ มาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตร GAP/อินทรีย ์
เทคโนโลยีเมล็ดพนัธ์ุและอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุ การผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชทางการคา้ การ
จดทะเบียนและการรับรองพนัธ์ุพืช กฎหมายเมล็ดพนัธ์ุ การตลาด และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อวางแผนการผลิต 

Experimental design; planning and land preparation for crop growing; plant 
breeding; interaction between varieties and environment; modern technology for crop 
production; smart crop production;  plant propagation; integrated pest management; 
postharvest management of produce and seed standard of agricultural products, 
GAP/organic seed technology and seed industry; commercial seed production; new crop 
variety registration, plant and seed certification; seed law; marketing and  application of 
information technology for marketing plan 

 

11((5)-18-10) 

514-371 ชุดวชิำนวตักรรมและกำรจดักำรผลติพืชเศรษฐกจิ 
(Module: Innovation and Management for Economic Crop Production) 

สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของโลก พฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดและ
พนัธ์ุ การผลิตและการอนุบาลตน้กลา้ การจดัการสวน แปลงปลูก และโรงเรือน การเก็บ
เก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว อุตสาหกรรมการแปรรูป ธุรกิจในห่วงโซ่การผลิต
และการตลาดของพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั ขา้วและพืชไร่ ไมผ้ล ผกั  ไม้
ดอกไมป้ระดบั และสวนป่า ) ฝึกปฏิบติัการการผลิตและการจดัการธุรกิจพืชอุตสาหกรรม
ของภาคใตใ้นสถานประกอบการ 

Global economic crop production; botany, plant classification; physiology of 
crop production; managing crop nursery and production; plantation, orchard and 
greenhouse managements; harvesting and postharvest management; processing industry; 
supply-chain and marketing of economic crops (rubber tree, oil palm, rice and field crops,  
fruit crops, vegetable, ornamental plants and forest plantation) ; practice in crop 
production in southern Thailand and industrial crop business management in enterprise 
(WIL: sandwich and fieldwork)  
 

11((5)-18-10) 

514-372 ชุดวชิำเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลติพืช 
(Module: Biotechnology for Plant Production) 

6((2)-8-8) 
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หลกัการของเทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืช การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ การพฒันาสูตร
อาหาร การคดัเลือกช้ินส่วนพืช การพฒันาพนัธ์ุพืช ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและ
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวโมเลกลุ การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช
เชิงการคา้และการตลาด 

Principles of plant biotechnology; plant tissue culture; development of culture 
media; selection of explants; plant improvement; plant biodiversity and conservation; 
application of molecular biotechnology; plant tissue culture for commercial and 
marketing 

 

514-470 ชุดวชิำไม้ดอกไม้ประดบัเพ่ือสุนทรียภำพ 
(Module: Ornamental Plants for Aesthetic Purposes) 

กลุ่มและชนิดของไมด้อกไมป้ระดบั ปัจจยัจ าเป็นในการปลูกเล้ียง ระบบการ
ปลูกภายใตส้ภาพแปลงปลูกกลางแจง้และในโรงเรือน การปลูกเล้ียงเพ่ือเป็นสวนในบา้น 
ประดบัตกแต่งในอาคารและนอกอาคาร การยืดอายกุารใชง้าน การสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ ์
การใชป้ระโยชน์ในเชิงศิลปะ  

Classification of floriculture and ornamental plants; essential factors for 
cultivation; cultivation under field condition and greenhouse conditions growing for 
home garden, indoor and outdoor decoration; extending the vase life; value creation of 
products; use for art purposes  

 

5((2)-6-7) 

514-471 ชุดวชิำผู้ประกอบกำรธุรกจิสถำนเพำะช ำกล้ำพนัธ์ุไม้ 
(Module: Entrepreneur of Plant Nursery Business) 

ประเภทของสถานเพาะช า การน าการจดัการมาประยุกต์ใชใ้นสถานเพาะช า 
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีใชก้บัสถานเพาะช า การพฒันาแผนธุรกิจโดยใชโ้มเดล
ธุรกิจแคนวาส การเลือกท่ีตั้งสถานเพาะช า การออกแบบและสร้างสถานเพาะช า การผลิต
กลา้พนัธ์ุไม ้การจดัการดินและธาตุอาหารส าหรับตน้แม่พนัธ์ุในแปลงปลูก วสัดุปลูกและ
การจดัการธาตุอาหารส าหรับตน้แม่พนัธ์ุท่ีปลูกในกระถาง ระบบการให้น ้ ากลา้พนัธ์ุไม ้
การควบคุมศตัรูพืช การเก็บรักษากลา้พนัธ์ุไม ้การผลิตและการใชปุ๋้ยหมกัในสถานเพาะ
ช า การจ าหน่ายพนัธ์ุไมแ้บบคา้ส่งและคา้ปลีก การควบคุมสินคา้กลา้พนัธ์ุไม ้การขนส่ง 
การจดัการทางการเงิน วธีิการเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ 

Types of nursery; management applied to nurseries; laws, regulations, and 
codes in plant nursery; development of business plan using Business Model Canvas 
(BMC); selection of a nursery site; design and construction of plant nursery; nursery crop 
production; soil and nutrition management for field-grown plants; media and nutrition 
management for container-grown plants; irrigation of nursery crops; pest control; storage 
of nursery crops; production and use of compost; wholesale and retail market of nursery 
crops; inventory control of nursery crops; shipping of nursery stock; financial 
management; increase of online marketing 

 

5((2)-6-7) 

514-472 ชุดวชิำเทคนิคกำรจดักำรหลงัเกบ็เกีย่วเพ่ือเพิม่มูลค่ำของผกั ผลไม้ และดอกไม้ 5((2)-6-7) 
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(Module: Postharvest Management Technique for Value-added Vegetables, Fruits, 
and Flowers) 

การสูญเสียหลังเก็บเก่ียวของผกั ผลไม้ และดอกไม้ เทคนิคการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตผลสดในทุกขั้นตอนของการจดัการหลงัเก็บเก่ียว ดชันีการเก็บเก่ียวและการเก็บเก่ียว 
การเตรียมผลิตผลสด การป้องกนัและควบคุมโรคและแมลง การบรรจุหีบห่อผลิตผล การ
ท าให้เย็นและการเก็บรักษา การขนส่ง วิธีการบ่มผลไม ้การยืดอายุหลงัเก็บเก่ียวและ
จ าหน่าย การแปรรูปเป็นผลิตผลพร้อมบริโภค การควบคุมคุณภาพและการจดัจ าหน่าย 
การวเิคราะห์โอกาสของการเพ่ิมมูลค่าและความตอ้งการของผูบ้ริโภค การจดัการหลงัเก็บ
เก่ียวผลิตผลในระดบัครัวเรือน วสิาหกิจชุมชน และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

Postharvest losses of vegetables, fruits, and flowers; techniques for value 
addition of fresh produces in all processes of postharvest management; harvesting index 
and harvesting; preparation of fresh produces; pest protection and control; packaging; 
cooling and storage; transportation; ways to ripen the fruits; extending postharvest and  
shelf-life; processing for fresh-cut produces; quality control and distribution; analysis of 
value addition and consumer needs; postharvest management of produces in household, 
Small and Micro Community Enterprise (SMCE) and Small and Micro Enterprise (SME) 

 

514-473 ชุดวชิำกำรผลติผกัปลอดภัย 
(Module: Safe Vegetable Production) 

มาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับพืชอาหาร การวางแผนการผลิต การเลือก
พ้ืนท่ีปลูก การเลือกชนิดพนัธ์ุผกั การเตรียมตน้กลา้ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การ
จัดการดิน น ้ า และปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช สารเร่งการเจริญเติบโต การป้องกันการ
ปนเป้ือน การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูป บรรจุภณัฑแ์ละการ
เก็บรักษา การขนส่ง การตลาด การขอรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม  

Good agricultural practices ( GAP)  for food crops production plan; site 
selection for growing; selection of species of vegetable; seedling preparation; field 
preparation; planting; soil, water, and fertilizer preparation; pest management; use of 
growth bio- regulators; contaminate protection; harvest and postharvest practices; 
processing; packaging and storage; transportation; marketing; applying for GAP 
certification 

 

5((2)-6-7) 

514-474 ชุดวชิำมำปลูกผกัอนิทรีย์กนัเถอะ 
(Module: Let's Grow Organic Vegetables) 

มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย ์การวางแผนการผลิต การเลือกพ้ืนท่ีปลูก การ
เลือกชนิดพนัธ์ุผกั การเตรียมตน้กลา้ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การจดัการดิน น ้ า 
และปุ๋ย การจดัการศตัรูพืช สารชีวภาพเร่งการเจริญเติบโต การป้องกนัการปนเป้ือน การ
เก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูป บรรจุภณัฑแ์ละการเก็บรักษา  การ
ขนส่ง การตลาด การขอรับรองมาตรฐานอินทรีย ์ 

Standard of organic plant production; production plan; site selection for 
growing; selection of species of vegetable; seedling preparation; field preparation; 

5((2)-6-7) 
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planting; soil, water, and fertilizer preparation;  pest management; use of growth bio-
regulators; contaminate protection; harvest and postharvest practices; processing; 
packaging and storage; transportation; marketing; applying for organic certification 

 

514-475 ชุดวชิำพืชสกลุกญัชำและกระท่อม 
(Module: Cannabis and Kratom) 

ประวติัความเป็นมา และการกระจายพนัธ์ุ พฤกษศาสตร์ ลกัษณะสัณฐานและ
สรีรวทิยา พฤกษเคมี ฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาและพิษวทิยา ประโยชน์ทางการแพทยแ์ผนไทย
และแผนปัจจุบนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต พฒันาการและสารออกฤทธ์ิ การจดัการ
วสัดุปลูกและธาตุอาหาร เทคโนโลยีในการผลิต การปลูกในแปลง ในอาคาร และการ
ปลูกภายใตส้ภาพโรงเรือน การขยายพนัธ์ุและการตดัแต่งทรงพุ่ม การบริหารจัดการ
ศตัรูพืช การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว กระบวนการสกดัน ้ ามนักญัชา การ
ผลิตภายใตร้ะบบอินทรีย ์กฎหมายและขอ้บงัคบั 

Global history and their distribution;  botany; morphological and physiological 
traits; phytochemistry, pharmacological activities and toxicology; Thai traditional and 
modern medical benefits; factors  affecting growth, development and phytochemical 
compounds; growing media and nutrition management; technology for cultivation, out 
door, indoor and greenhouse production;  propagation and pruning methods; integrated 
pest management; harvesting and postharvest management; extraction and processing of 
cannabis oil; production under organic system; law and regulations 

 

5((2)-6-7) 

514-476 ชุดวชิำกำรผลติและกำรจดักำรหญ้ำสนำม 
(Module: Turfgrass Production and Management) 

พนัธ์ุหญา้สนาม การปรับปรุงพนัธ์ุหญา้สนาม การปลูกสร้าง และการจดัการ
หญา้สนามเพ่ือการกีฬาและหญา้ประดบั การจดัการน ้ าในสนามหญา้ ธาตุอาหารและการ
เจริญเติบโตหญา้สนาม สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและการปรับตวัของหญา้สนาม วชัพืช
ท่ีส าคญัในสนามหญา้และการจัดการ การจัดการโรคและแมลงศัตรูหญา้สนาม , การ
ขยายพนัธ์ุหญา้สนาม 

Turfgrass species, Turfgrass breeding; establishment and maintenance of sport 
course and ornamental turf; irrigation and drainage; turfgrass nutrition and growth; 
environment requirement and adaptation of turfgrass; weed and weed control for sport 
and ornamental turf; turfgrass pest; integrated pest management for sport course and 
ornamental turf; turfgrass propagation 

 

5((3)-6-6) 

514-477 ชุดวชิำกำรผลติเมลด็งอกและต้นอ่อนเพ่ือกำรค้ำ 
(Module: Seed Sprouts Production for Commercial) 

เมล็ดพนัธ์ุงอกและตน้อ่อน การจ าแนกชนิด และพนัธ์ุพืช ภาชนะ วสัดุเพาะ 
เคร่ืองมือและโรงเรือน  หลกัการและนวตักรรมการผลิตเมล็ดงอก  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
งอก มาตรฐานและการปฏิบติัท่ีดีส าหรับการผลิตเมลด็งอก  โรคและแมลงศตัรูของเมลด็
งอก การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว และบรรจุภณัฑ ์ความปลอดภยัทางอาหาร
ส าหรับผูผ้ลิตเมล็ดงอก โภชนการของเมล็ดงอกและตน้กลา้  การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การ

5((3)-6-6) 
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พฒันาการใชป้ระโยชน์ของผลผลิตในทางอาหารและการประดบัตกแต่งสถานท่ีสมยัใหม่ 
การบริหารจดัการ การเงิน การลงทุน และการตลาด 

Germinated seeds and sprouts; category and plant species; sowing equipments, 
containers, media and greenhouses; principles and innovation of sprout and germinated 
seed production; factors affecting germination; standard and good manufacturing 
practices for germinated seed and sprout production; disease and insect pests; harvesting, 
postharvest management and packaging; food safety for seed sprout producers; nutrient 
of germinated seeds and sprouts; value added and utilization development for food and 
modern decoration; production site  management, finance and marketing 

 

514-478 ชุดวชิำเทคโนโลยกีำรปรับปรุงพนัธ์ุพืชสวน 
(Module: Technology for Horticultural Breeding) 

ความส าคัญของแหล่งพนัธุกรรมของพืช การเก็บรวบรวมและอนุรักษ์เช้ือ
พนัธุกรรมพืช หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพนัธ์ุพืชสวน กลไกในการผสมตวัเอง
และผสมข้ามของพืชและ การจัดการความแปรปรวนของจ านวนโครโมโซม การ
ปรับปรุงพัน ธ์ุพืชท่ีขยายพัน ธ์ุโดยไม่ใช้เพศ การชักน าการกลายพัน ธ์ุ  การใช้
เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

Significance of germplasm; germplasm collection and preservation; principles 
of horticultural improvement; mechanisms of self-  and cross-  pollination and their 
manipulation; chromosome variation; asexual breeding system; mutation breeding, 
biotechnology for plant improvement 

 

5((3)-6-6) 

514-479 ชุดวชิำกำรผลติพืชเคร่ืองด่ืมและสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 
(Module: Beverage Crops and Medicinal Plants Production for Health) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ พฤกษศาสตร์ การจัดจ าแนก การขยายพนัธ์ุพืช
เคร่ืองด่ืมและสมุนไพร การเพาะปลูกตามมาตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั (GAP)/อินทรีย ์
การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว คุณค่าทางโภชนาการและสารส าคญัทาง
เภสชัวทิยา การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์พืชเคร่ืองด่ืมและสมุนไพร การตลาด 

Economic importance; botany; classification of species and cultivars; 
propagation of beverage crops and medicinal plants; plantation based on good 
agricultural practice (GAP) /organic; harvesting and postharvesting; nutritional values 
and active pharmaceutical ingredients; processing and utilization of beverage crops and 
medicinal plants; marketing 

5((3)-6-6) 

ค. หมวดวชิำเลือกเสรี 
514-180 เทคโนโลยกีำรเพำะเห็ดแบบสมยัใหม่ 

(Modern Mushroom Cultivation Technology) 
เทคนิคและขั้นตอนการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ

ผลิตเห็ด การเพาะเห็ดตามมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) การจดัการศตัรู
เห็ด โรงเรือนเพาะเห็ดอจัฉริยะ 

3((1)-6-2) 
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Technique and process of economic mushroom cultivation; modern 
technologies for mushroom production; mushroom production based on good agricultural 
practice (GAP); mushroom pest management; smart mushroom growing house 
 

514-181 กำรจดักำรดนิเพ่ือผลติผกัเป็นอำหำรฟังก์ช่ัน 
(Soil management for Vegetable Production as Functional Food) 

ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองอาหารฟังกช์ัน่ ปัจจยัควบคุมการเจริญเติบโตของผกั วสัดุ
ปรับปรุงดินและการจดัการธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผกั การส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ผกัโดยชีววิธี ระบบปลูก การผลิตผกัในดินและไม่ใช้ดิน คุณภาพเชิงโภชนาการและ
สารพฤกษเคมีในผกั ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิต 

Basic of functional food; factors controlling the growth of vegetables; soil 
amendment and nutrient management for increasing quality of vegetable; production of 
vegetable in soil and soilless cultures; nutritional quality and phytochemistry of 
vegetables; cost and return of production 

 

3((1)-6-2) 

 
 
 

  

514-182 ระบบให้น ำ้อย่ำงง่ำยและแม่นย ำในแปลงปลูกพืช 
(Simple and Precise Irrigation System) 

การวดัสมบติักายภาพของดินท่ีจ าเป็น การประกอบระบบให้น ้ าในแปลงปลูก
พืช โปรแกรมระบบควบคุม การวดัความช้ืนในดิน และควบคุมการให้น ้ าอย่างง่ายและ
แม่นย  าในแปลงปลูกพืช 

Measurement of Important physical properties of soil; assembly of irrigation 
system in the field; simple and precise programing system for soil water content 
measurement and irrigation control 

 

3((1)-6-2) 

514-183 ดนิประเทศไทยเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 
(Soils of Thailand for Agricultural Use) 

สภาพแวดลอ้มและปัจจยัควบคุมลกัษณะดินในประเทศไทย การกระจายของ
ดินในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ลกัษณะและสมบติัเด่นของอนัดบัดินในประเทศ
ไทย ศักยภาพทางการเกษตรของดินและการจัดการ ฐานขอ้มูลดินไทย ประสบการณ์
เรียนรู้ดินไทยภาคสนาม 

Environment and factors controling soil formation in Thailand; soil distribution 
in all region of Thailand; characteristics and properties of soil orders; soil agricultural 
potential and management; Thai soil database; field trips are required 

 

2((2)-0-4) 

514-184 พืชป่ำกนิได้ 
(Edible Wild Plants) 

2((2)-0-4) 
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ความหมายและความส าคญัของพืชป่า การจ าแนกชนิดของพืชป่ากินไดจ้ากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน การขยายพนัธ์ุ การปลูก และดูแลรักษาพืชป่ากินได ้การเก็บเก่ียวและการ
น าพืชป่ามาเป็นอาหาร ออกแบบเมนูอาหารโดยใชพ้ืชป่า 

Definition and importance of wild plants; Identifying wild edible plants from 
local wisdoms; propagation and growing  wild plants;  harvesting and using wild plants for 
food; design food recipe from wild plants 

 

514-185 วถิีเกษตรไร้ขยะ 
(Zero Waste in Agricultural Life) 

ท่ีมา ลกัษณะ และผลกระทบของขยะ การลดขยะในชีวิตประจ าวนั การเปล่ียน
ขยะใหใ้ชป้ระโยชน์ได ้

Sources, characteristics and impacts of waste; generating less waste in daily 
life; turning waste into benefit products 

 

2((2)-0-4) 

514-186 กำรเลีย้งผึง้สมยัใหม่ 
(modern bee keeping) 

นิเวศวิทยาและประโยชน์ทางนิเวศวิทยาของผึ้ งพนัธ์ุ ผึ้ งโพรงเอเชีย ชันโรง 
ชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับการเล้ียงผึ้ง อุปกรณ์ วธีิการเล้ียงและผลิตภณัฑจ์ากผึ้ง การปรับปรุง
คุณภาพและเพ่ิมมูลค่า บรรจุภณัฑ ์มาตรฐาน และการตลาดของผลิตภณัฑจ์ากผึ้ง 

Ecology and ecological service of honey bee, Asian honey bee and stingless 
bees; biological basis for bee keeping, equipment, beekeeping techniques, bee keeping 
products, product improvements and value-added, packaging, standard and making of bee 
keeping products 
 

3((2)-3-4) 

514-187 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 
(Plant Parasitic Nematodes) 

ประวติั สณัฐานวทิยาของไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืช วฏัจกัรชีวติ การขยายพนัธ์ุ การ
จ าแนกชนิด ความสัมพนัธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยกบัพืชอาศยั ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
ลกัษณะอาการ การแพร่ระบาดและการควบคุม 

History; morphology of plant parasitic nematodes, life cycle, reproduction, 
identification; host- nematodes interactions; economically importance, symptoms, 
distribution and control 

 

3((2)-3-4) 

514-188 กำรเรียนรู้ผ่ำนกจิกรรมทำงกำรเกษตร 
(Learning Through Agricultural Activities) 

ฝึกการวางแผน การปฏิบติังาน การแกปั้ญหาในการปฏิบติังานและการตลาด
ของผลผลิตทางการเกษตรไดแ้ก่ การผลิตพืช การผลิตเห็ดทางการคา้ การผลิตชีวภณัฑ์ 
และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้ 

Planning, practicing and problem solving of agricultural activities and product 
marketing through crops, mushroom, microbial pesticides, and biofertilizer productions 
etc. 
 

3((1)-6-4) 
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514-189 เกษตรแรงบันดำลใจ 
(Farmer role model) 

การสร้างแรงบลัดาลใจจากเกษตรกรและผูป้ระกอบการตวัอย่าง การวิเคราะห์
ขอ้เท็จจริงเชิงวิชาการ ขอ้ดี ขอ้เสีย และโอกาสทางการเกษตรจากเกษตรกรตน้แบบ การ
ฝึกปฏิบติัและวเิคราะห์ผลจากการฝึกปฏิบติัทางการเกษตรดว้ยตนเอง 

Self Inspiration through shadowing farmer role models and successes 
agricultural entrepreneurs; scientific analysis, advantages, disadvantages and potential 
analysis from farmer role model and successes agricultural entrepreneurs; self practice in 
agricultural productions, analysis of obstacle and opportunities   
 

3((2)-3-4) 

514-190 หัวข้อพเิศษทำงนวตักรรมกำรผลติพืชและกำรจดักำร 1 
(Special topic in Agricultural Innovation and management 1) 

ความรู้ วิทยาการ การปฏิบติั นวตักรรมใหม่  ในสาขานวตักรรมการเกษตรและ
การจดัการ 

New knowledge; technology, practice and innovations in agricultural innovation 
and management 
 

1((1)-0-3) 

514-191 หัวข้อพเิศษทำงนวตักรรมกำรผลติพืชและกำรจดักำร 2 
(Special topic in Agricultural Innovation and management 2) 

ความรู้ วิทยาการ การปฏิบติั นวตักรรมใหม่  ในสาขานวตักรรมการเกษตรและ
การจดัการ 

New knowledge; technology, practice and innovations in agricultural 
innovation and management 
 

2((1)-3-4) 

514-192 หัวข้อพเิศษทำงนวตักรรมกำรผลติพืชและกำรจดักำร 3 
(Special topic in Agricultural Innovation and management 3) 

ความรู้ วิทยาการ การปฏิบติั นวตักรรมใหม่  ในสาขานวตักรรมการเกษตรและ
การจดัการ 

New knowledge; technology, practice and innovations in agricultural 
innovation and management 

 

3((2)-3-4) 

   
514-193 แมลงผู้ย่อยสลำย 

(Insect Decomposers) 
ชนิดและชีววิทยาของแมลงผูย้อ่ยสลาย การหมุนเวียนเศษวสัดุทางการเกษตรท่ี

ปลอดภยัเพ่ือใชเ้ล้ียงแมลง นิติกีฏวทิยาประโยชน์จากการยอ่ยต่อมนุษยแ์ละสตัว ์
Species and biology of insect decomposers; Bio- circular- green economy 

concept for insect rearing; forensic entomology; benefit from decompose to human and 
animal 

 

3((1)-6-2) 

514-194 ศัตรูเคหสถำน 
(Household Pests) 

3((2)-3-4) 
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แมลงและสัตวข์อ้ปล้องในบ้านเรือน พาหะน าโรคมาสู่มนุษย์และสัตว ์การ
จ าแนกชนิด วฏัจกัรชีวิต อุปนิสัย การท าลาย การเป็นพาหะน าโรค ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มกบัประชากร และการควบคุม 

Insects and arthropods in human dwelling; vectors in human and animals;  life-
cycle, behavior, infestation, disease transmission; population-environmental interactions 
and control 

 

514-195 รู้ก่อนรับพษิ 
(Insecticide Toxicities in Daily Life) 

แหล่งท่ีมา การได้รับพิษ อาการเกิดพิษ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การ
ตรวจสอบสารพิษตกคา้งเบ้ืองตน้ การป้องกนัสารพิษเขา้สู่ร่างกาย เทคนิคการเลือกอาหาร
ปลอดภยั การลดสารพิษตกคา้งในอาหาร การใชส้ารฆ่าแมลงในบา้นเรือนอยา่งปลอดภยั 

Sources, exposure, toxic symptoms and first aids of insecticides; insecticide 
residue analysis, protective exposure; selection techniques for food safety; insecticide 
decontamination in food; household safe use of insecticides 

 

3((2)-3-4)) 

514-196 แมลงและนนัทนำกำร 
(Insects and Aesthetics) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแมลง การจดักลุ่ม สีสันการสร้างสรรคง์านศิลปะจาก
แมลง แสง สี เสียง เทคนิคการเล้ียงแมลงเป็นงานอดิเรก การเซ็ตและเก็บตัวอย่าง 
นิทรรศการและพิพิธภณัฑแ์มลง 

Introduction of insects; classification; creations of arts from insect, light, 
color, sound; rearing techniques for hobby; insect setting and collecting; insects exhibition 
and museum 

 

3((2)-3-4) 

514-197 แมลงในน ำ้ 
(Aquatic Insects) 

การจ าแนกชนิด สัณฐานวิทยา ชีววิทยา พฤติกรรมและการปรับตวัของแมลง 
เทคนิคการเก็บรวบรวมตวัอยา่ง นิเวศวิทยาและความหลายหลายของแมลงในน ้ า บทบาท
และความส าคญัของแมลงในน ้ า การส ารวจความสะอาดของน ้ าทางชีวภาพและดชันีบ่งช้ี
คุณภาพของน ้ า 

Aquatic insects identification; morphology, biology, behavior and adaptation, 
collecting technique; ecology and diversity of of aquatic insects; role and importance; 
freshwater biomonotoring and indicator of water quality 

 

3((1)-6-2) 

514-198 แบคทเีรียโรคพืช 
(Bacterial Plant Diseases) 

ประวติั การจ าแนกชนิด ลกัษณะอาการ กระบวนการเกิดโรค ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเช้ือ พืช และส่ิงแวดลอ้ม โรคท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ การวนิิจฉยัและการควบคุม 

 
History; identification, symptoms, pathogenesis; bacteria-plant-environment 

interactions; diseases of economic plant; diagnosis and control 

3((2)-3-4) 
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514-199 รำโรคพืช 
(Fungal Plant Diseases) 

โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา การจ าแนก ลกัษณะอาการ การเขา้ท าลาย การแพร่
ระบาด ความสมัพนัธ์ระหวา่งเช้ือ พืช และการควบคุม 

Fungal disease of plants; identification of phytopathogenic fungi, symptoms, 
infection,  dissemination; plant fungal interactions and control 

 

3((2)-3-4) 

514-280 ไวรัสโรคพืช 
(Viral Plant Diseases) 

ประวติั การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ คุณสมบติัทางกายภาพ เคมีและเซรุ่มวิทยาของ
อนุภาค อาการ การแพร่ระบาด การจ าแนกชนิด  อนุกรมวิธานและหลกัการควบคุมไวรัส
พืช 

History; purification; physical, chemical and serological properties of 
particles; symptoms transmission; identification; taxonomy and principals of plant virus 
control 

 

3((2)-3-4) 

514-281 สวนจิว๋ด้วยมือเรำ 
(Little Garden in Hand) 

ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวนแกว้ สวนถาด และบอน
ไซ ทฤษฎีและองคป์ระกอบทางศิลป์ องคป์ระกอบของการจดัสวน ประเภทและรูปแบบ
ของการจดัสวน พืชพรรณและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัสวน หลกัการและวิธีการจัด
สวน การตกแต่งและการบ ารุงรักษา การประเมินราคา 

Meaning, important and benefits of terrarium, dish garden and bonsai; theory 
and art components; fundamental of gardening; garden types and styles; plants and 
materials selection for gardening; principle and methods of little gardening; garden care 
and maintenance; appraisals 

 

3((1)-4-4) 

514-282 แคคตสัและไม้อวบน ำ้ 
(Cactus and Succulents) 

สกุลและชนิด การปลูกเล้ียงและการดูแลรักษา การขยายพนัธ์ุและการปรับปรุง
พนัธ์ุ การปลูกแคคตสัเป็นงานอดิเรกและในเชิงการคา้ 

Genera and species; cultivation and caring; propagation and breeding; 
production for hobby and commercial 

 

3((1)-6-2) 

514-283 ฮอร์โมนและสำรควบคุมกำรเจริญเตบิโตพืช : ท ำง่ำย ใช้เอง 
(Plant Hormones and PGRs : Easy DIY and Own Uses) 

ผลิตภณัฑฮ์อร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ประโยชน์เพื่อการผลิต
พืชปลูก การท าฮอร์โมนน ้ าหมกัชีวภาพและการเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชให้
พร้อมใชเ้พื่อเพ่ิมผลผลิตพืช 

3((1)-6-2) 
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Products of plant hormones and plant growth regulators (PGRs) ; benefits for 
crop production; making the fermented bio-extract hormones and preparation of ready-to-
use PGRs for increase yield 

 

 
 
 
 
 
 

  

514-284 พืชอำหำรสัตว์และกำรใช้ประโยชน์  
(Forage Crops and Utilization) 

ความส าคญัของพืชอาหารสัตว ์ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว ์
องคป์ระกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารสัตว ์ประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ์การ
ปรับปรุงพนัธ์ุ การปลูกสร้างและการจดัการทุ่งหญา้ สภาพแวดลอ้มและการปรับตวั การ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุและเทคโนโลยีเมล็ดพนัธ์ุส าหรับพืชอาหารสัตว ์การเก็บถนอม การใช้
ประโยชน์จากพืชอาหารสตัว ์

The importance of forage crops; botanical characteristics; chemical components 
and nutrition; forage species; breeding; establishment and management; environment and 
adaptation; seed production and seed technology for forage crops; preservation, utilization 
of forage crops 
 

3((2)-3-4) 

514-285 จำกฟำร์มสู่โต๊ะอำหำร 
(From Farm to Table) 

การผลิตพืชผกัเพื่อการบริโภคในครัวเรือน พฤกษเคมีเพื่อสุขภาพในผกั และ
ผลไม ้อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ การแปรรูปและการถนอมอาหารอยา่งง่าย 

Vegetable production for household consumption; phytochemicals for health 
benefits in vegetable and fruits; healthy food and drink; household food processing and 
preservation 
 

3 ((2)-3-4) 

514-286 เลีย้งกล้วยไม้ให้ออกดอก 
(How to Make an Orchids Bloom) 

การจัดจ าแนกกลว้ยไม ้การปลูกเล้ียงกลว้ยไมใ้นโรงเรือน วสัดุปลูกและการ
จดัการธาตุอาหาร ศตัรูและการป้องกนัก าจดั  การผสมพนัธ์ุกลว้ยไม ้การขยายพนัธ์ุแบบ
อาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ 

Orchid classification; growing orchids in the greenhouse; growing media and 
nutrition management; pest management; orchid breeding; sexual and asexual propagation 
 

3((2)-3-4) 

514-287 เกษตรแม่นย ำและนวตักรรมเพ่ือกำรเกษตรสมยัใหม่  
(Precision Agriculture and Technologies for Modern Agricultural Farming) 

3((2)-3-4) 
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การใช้เทคโนโลยีและเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อจัดการและควบคุมฟาร์มเกษตร 
รวมทั้ งโรงเรือนปลูกพืช เช่น ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
สารสนเทศ เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล เทคโนโลยีการรับรู้ระยะใกล ้แบบจ าลองการ
เจริญเติบโตของพืช การตรวจวดัและควบคุมโดยใชเ้ครือข่ายเซ็นเซอร์แบบมีสายและไร้
สาย เทคโนโลยีส าหรับการตรวจวดัความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน ้ า เทคโนโลยี
ติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิตดว้ยอากาศยานไร้คนขบั เทคโนโลยสี าหรับการจดัการ
น ้ าและปุ๋ยตามสภาพความแตกต่างของพ้ืนท่ี 

Application of various technologies and sensors for management and control 
agricultural farming as well as greenhouse, i. e. , global positioning systems (GPS) ; 
geographic information systems (GIS); remote sensing; proximal sensing; crop simulation 
models and decision support system (DSS); sensor networks (wired and wireless); sensors 
to evaluate the soil fertility and water quality; growth and yield monitoring with unmanned 
aerial vehicle (UAV); variable rate technology (VRT) 

 

514-288 ดอกไม้กนิได้เพ่ือกำรปรุงอำหำร 
(Edible Flowers for Cuisine) 

ชนิดของดอกไมกิ้นได ้คุณประโยชน์เพื่อสุขภาพ การปลูกและการดูแลรักษา
เป็นสวนหลงับา้น การปรุงอาหารหลากหลายเมนู  

List of edible flowers; health benefits; growing and caring for home garden; 
cooking for different menus 

3((1)-6-2) 
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