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โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  125 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  บังคับ  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    บังคับ  5  หน่วยกติ 
950-102 ชีวติท่ีดี 

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

895-001 พลเมืองท่ีดี 
(Good Citizens) 

2((2)-0-4) 

สาระที ่3    การเป็นผู้ประกอบการ      บังคับ  1  หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สาระที ่4  การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการเรียนรู้ดจิทิลั บังคบั  4  หน่วยกติ 
   4.1  การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั  2  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี 
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  2  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี 
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  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ  4  หน่วยกติ 
  5.1  การคิดเชิงระบบ  2  หน่วยกิต 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 

(Thinking and Reasoning) 
2((2)-0-4) 

  5.2  การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  2  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี 
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 ภาษาและการส่ือสาร      บังคับ 4 หน่วยกติ 

  ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี 
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) 

หม าย เห ตุ  : ก าห น ดก ลุ่มผู ้ เ รี ยน ต ามศักยภ าพท างด้ าน ภาษ าอังกฤษ ของนั ก ศึ กษ า โด ย อิ งต ามป ระกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 * คณะตน้สังกดัท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Intensive course กบัคณะศิลปศาสตร์ (คะแนน O-NET 0-
30)  ใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชา 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 สุนทรียศาสตร์และกฬีา    บังคับ 2 หน่วยกติ           

  ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี 
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 
  - วชิาเลือกท่ีเป็นภาษาท่ีสาม 2  หน่วยกิต 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 2((2)-0-4) 



(Korean Conversation in the Workplace) 
891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 

(Basic German) 
2((2)-0-4) 

  - วชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  4  หน่วยกิต  ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี 
   

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 2((2)-0-4) 



   
(English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

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 
(Art of communication in Thai language in the 21st century) 

2((2)-0-4) 

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 
(Active Lifestyle) 

2((2)-0-4) 

895-063 อว้นไดก็้ผอมได ้
(Fat to Fit) 

2((2)-0-4) 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 
(Wisdom of Living) 

2((2)-0-4) 

895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์ 
(Creative Tourism) 

2((2)-0-4) 

895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา* 
(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) 

315-203 กญุแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4) 



   
(Key to Nature) 

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 
(Natural Therapy) 

2((2)-0-4) 

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 าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร* 

(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 
 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ   89 หน่วยกติ 
2.1 กลุ่มวชิาแกน                  บังคบั 44 หน่วยกติ 
  1.1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  18 หน่วยกติ 
324-136 เคมีอินทรียพ้ื์นฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

(Fundamental Organic Chemistry for Agriculture and Natural Resources) 
3((2)-3-4) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 
(Principles of Agricultural Biology) 

3((2)-3-4) 

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 
(Agicultural Physics) 

3((2)-3-4) 

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

3((2)-3-4) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 
(Basic  Statistics) 

3((2)-2-5) 

515-201  สถิติและการวางแผนการทดลองทางสตัวศาสตร์ 
(Statistics and Experimental Designs in Animal Science) 

3((2)-2-5) 
 

   
  1.2) ชุดวชิาพื้นฐานทางสัตวศาสตร์ (Module)     26 หน่วยกติ 
515-101 
 

ชุดวชิานวตักรรมการผลิตสตัวแ์ละการจดัการ 
(Module: Animal Production Innovation and Management) 

5((4)-3-8) 
 

515-102 
 

ชุดวชิากายวิภาคและสรีรวทิยาทางสตัวศาสตร์ 
(Module: Animal Anatomy and Physiology) 

5((4)-3-8) 
 

515-202 ชุดวชิาชีวเคมี โภชนศาสตร์และอาหารสตัว ์
(Module: Biochemistry Nutrition and Animal Feed) 

6((5)-3-10) 

515-203 ชุดวชิาพนัธุศาสตร์และการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
(Module: Genetics and Animal Breeding) 

5((4)-3-8) 



515-301 ชุดวชิาสุขศาสตร์สตัว ์
(Module: Animal Hygiene) 

5((4)-3-8) 
 

2.2 กลุ่มวชิาชีพ 
2.2.1) ชุดวชิาธุรกิจปศุสัตว์               บังคบั  18  หน่วยกติ  
(เลือกเรียน 2 ชุดวชิา) 

515-311 ชุดวชิาธุรกิจสุกรและการจดัการแบบสมาร์ทฟาร์ม  
(Module: Swine Business and Smart Farm Management) 

9((4)-15-8) 

515-312 ชุดวชิาธุรกิจไก่เน้ือ ไก่ไข่และการจดัการแบบสมาร์ทฟาร์ม 
 (Module: Broiler and Layer Business and Smart Farm Management) 

9((4)-15-8) 

515-313 ชุดวชิาธุรกิจโคเน้ือ โคนมและการจดัการแบบสมาร์ทฟาร์ม 
 (Module: Beef and Dairy Cattle Business and Smart Farm Management) 

9((4)-15-8) 

515-314 ชุดวชิาธุรกิจแพะเน้ือ แพะนมและการจดัการแบบสมาร์ทฟาร์ม 
 (Module: Meat and Dairy Goat Business and Smart Farm Management) 

9((4)-15-8) 

 *หมายเหตุ : ชุดวชิาธุรกิจปศุสตัวทุ์กชุดวชิาเปิดสอนเป็นประเภทหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรชุดวชิา (Non degree) 

 

2.2.2) ชุดวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยปีศุสัตว์             บังคบั  10  หน่วยกติ  
(เลือกเรียน 2 วชิา) 

515-315 ชุดวชิาศาสตร์พระราชาและปศุสตัวย์ ัง่ยนื 
(Module: The King's Philosophy and Sustainable Livestock Production) 

5((3)-6-6) 

515-316 ชุดวชิานวตักรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเป็นอาหารสตัว ์ 
(Module: Value Added Innovation from Agricultural Residues as Animal 
Feed) 

5((3)-6-6) 

515-317 ชุดวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจทางปศุสตัว ์ 
(Module: Information System for Decision in Livestock system) 

5((3)-6-6) 

515-318 ชุดวชิานวตักรรมและเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสตัว ์
(Module: Innovation and Biotechnology in Animal Production)  

5((3)-6-6) 

515-319 ชุดวชิานวตักรรมและเทคโนโลยโีภชนศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 
(Module: Innovation and Technology in Ruminant Nutrition) 

5((3)-6-6) 

515-411 ชุดวชิานวตักรรมชีวภณัฑแ์ละวตัถุเพ่ิมเติมในอาหารสตัว ์
(Module: Veterinary Biologics and Feed Additives Innovation) 

5((3)-6-6) 

515-412 ชุดวชิานวตักรรมและเทคโนโลยกีารผลิตและการตลาดอาหารสตัว ์ 
(Module: Innovation and Production Technology and Feed Marketing) 

5((3)-6-6) 

515-413 ชุดวชิานวตักรรมและเทคโนโลยผีลิตภณัฑส์ตัวแ์ละการตลาด  
(Module: Innovation and Technology for Animal Products and Marketing) 

5((3)-6-6) 

 
2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ           บังคบั  15  หน่วยกติ 
515-121 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสตัวศาสตร์  

(Experience Preparation for Animal Science Career) 
1((0)-6-0) 



515-221 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพสตัวศาสตร์   
(Professional Experience in Animal Science) 

2((0)-12-0) 

515-421 การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง 
(Professional Training) 

6((0)-36-0) 

515-422 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6(0-40-0) 

2.4 สัมมนา                  บังคบั  2  หน่วยกติ 
515-331 สมัมนา 1 

(Seminar I) 
1((0)-2-1) 

515-332 สมัมนา 2 
(Seminar II) 

1((0)-2-1) 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี       6  หน่วยกติ  

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ทีส่าขาเปิดสอน และ/หรือรายวชิาทีน่ักศึกษาสนใจที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/
สาขาวชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
890-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร (สาระท่ี 6) 2((x)-y-z) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
324-136 เคมีอินทรียพ้ื์นฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 3((2)-3-4) 

ชุดวชิาพ้ืนฐานทางสตัวศาสตร์  
515-101 ชุดวชิานวตักรรมการผลิตสตัวแ์ละการจดัการ 5((4)-3-8) 

รวมหน่วยกติ 19  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (สาระท่ี 5.2) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกวิชาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระท่ี 7) 1((x)-y-z) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3((2)-3-4) 
ชุดวชิาพ้ืนฐานทางสตัวศาสตร์  

515-102 ชุดวชิากายวิภาคและสรีรวทิยาทางสตัวศาสตร์ 5((4)-3-8) 
กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

515-121 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสตัวศาสตร์  1(0-12-0) 
 รวมหน่วยกติ 17 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 

 



ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดศึกษาทัว่ไป 

xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั (สาระท่ี 4.1) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั (สาระท่ี 4.2) 2((x)-y-z) 
890-xxx เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร (สาระท่ี 6) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือก (เลือกวชิาในหมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป) 4((x)-y-z) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรมชาติ 3((2)-3-4) 
347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

ชุดวชิาพ้ืนฐานทางสตัวศาสตร์  
515-202 ชุดวชิาชีวเคมี โภชนศาสตร์และอาหารสตัว ์ 6((5)-3-10) 

รวมหน่วยกติ 22 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
หมวดศึกษาทัว่ไป 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx เลือกวิชาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระท่ี 7) 1((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกท่ีเป็นภาษาท่ีสาม (เลือกวชิาในกลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 

(สาระท่ี 6) 
2((x)-y-z) 

xxx-xxx เลือกเสรี  6((x)-y-z) 
หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

515-201 สถิติและการวางแผนการทดลองทางสตัวศาสตร์ 3((2)-2-5) 
ชุดวชิาพ้ืนฐานทางสตัวศาสตร์  

515-203 ชุดวชิาพนัธุศาสตร์และการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์ 5((4)-3-8) 
กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

515-221 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพสตัวศาสตร์  2(0-18-0) 
 รวมหน่วยกติ 20 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวชิาเฉพาะ 
ชุดวชิาพ้ืนฐานทางสตัวศาสตร์ 

515-301 ชุดวชิาสุขศาสตร์สตัว ์ 5((4)-3-8) 
กลุ่มวชิาชีพ  

515-xxx ชุดวชิาธุรกิจปศุสตัว ์ 9((4)-15-8) 
515-xxx ชุดวชิานวตักรรมและเทคโนโลยปีศุสตัว ์ 5((2)-6-4) 

 หมายเหตุ * ใหเ้ลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามชุดวชิาธุรกิจปศุสตัว ์(Module) 
ท่ีก าหนด 

 

สมัมนา  
515-331 สมัมนา 1 1((0)-2-1) 

รวมหน่วยกติ 20 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
กลุ่มวชิาชีพ  

515-xxx ชุดวชิาธุรกิจปศุสตัว ์ 9((4)-15-8) 
515-xxx ชุดวชิานวตักรรมและเทคโนโลยปีศุสตัว ์ 5((2)-6-4) 

 หมายเหตุ * ใหเ้ลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามชุดวชิาธุรกิจปศุสตัว ์(Module) 
ท่ีก าหนด 

 

สมัมนา  
515-332 สมัมนา 2 1((0)-2-1) 

 รวมหน่วยกติ 15 หน่วยกติ 
*หมายเหตุ จดัการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการท างาน (Work-integrated Learning) 

 

ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 
515-421 การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง   

หมายเหตุ * เทียบเท่าลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามชุดวชิาธุรกิจปศุสตัว ์
(Module)  
ท่ีก าหนด 9((4)-15-8)  

6((0)-36-0) 
 

 รวมหน่วยกติ 6 (9) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

515-422 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
รวมหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 



 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการ
ประเมินผล           
                      

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO 1 ประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานดา้น
วทิยาศาสตร์เกษตรในสาขาสตัว
ศาสตร์เพื่อน าไปใชใ้นระบบการผลิต
ปศุสตัวส์มยัใหม่และมาตรฐานการ
ผลิตท่ีดี 

1. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วชิาชีพในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
2. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 
3. การซกัถาม อภิปราย 
4. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและน าเสนอ 
5. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
6. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
7. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 
8. การลงมือปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 
3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
4. การทดสอบย่อย กลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
5. การประเมินผลงาน 
6 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วชิาชีพ 
7. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

PLO 2 สามารถปฏิบติังานฟาร์มเล้ียง
สตัวเ์ศรษฐกิจของภาคใตแ้ละ
ประเทศ  

1. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วชิาชีพในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
2. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 
3. การซกัถาม อภิปราย 
4. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและน าเสนอ 
5. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
6. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
7. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 
8. การลงมือปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 
3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
4. การทดสอบย่อย กลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
5. การประเมินผลงาน 
6 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วชิาชีพ 
7. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

PLO 3 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั
ทรัพยากรชีวภาพภาคใตเ้พื่อการ
พฒันาปศุสตัวข์องประเทศ 

1. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วชิาชีพในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
2. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 
3. การซกัถาม อภิปราย 
4. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและน าเสนอ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

5. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
6. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
7. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 
8. การลงมือปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
4. การทดสอบย่อย กลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
5. การประเมินผลงาน 
6 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วชิาชีพ 
7. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

PLO 4 สามารถบูรณาการองคค์วามรู้
สาขาวชิาสตัวศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน 

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 
2. การซกัถาม อภิปราย 
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและน าเสนอ 
4. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
5. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
6. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 
3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
4. การประเมินผลงาน 
5. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

PLO 5 มีแนวคิดผูป้ระกอบการและ
สามารถวางแผนธุรกิจได ้

1. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วชิาชีพในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
2. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 
3. การซกัถาม อภิปราย 
4. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและน าเสนอ 
5. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
6. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
7. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 
8. การลงมือปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 
9. จ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ  

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
3. การทดสอบย่อย กลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
4. การประเมินผลงาน 
5 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วชิาชีพ 
6. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

PLO 6 ส่ือสารและน าเสนอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและตรงประเด็น 

1. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วชิาชีพในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
2. การซกัถาม อภิปราย 
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและน าเสนอ 
4. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

5. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
6. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 
7. การลงมือปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
4. การประเมินผลงาน 
5. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

PLO 7 แสดงออกถึงความซ่ือสตัย ์มี
วนิยั และจิตสาธารณะ  

1. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วชิาชีพในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
2. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
3. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
4. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 
5. การลงมือปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 
3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
4. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 
5 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

PLO 8 มีภาวะความเป็นผูน้ าหรือ
สมาชิกท่ีดีในกลุ่ม และสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1. สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วชิาชีพในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
2. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
3. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
4. การเรียนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based leaning) 
5. การลงมือปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 
3. การประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่ม
เพื่อน อาจารย ์และสถานประกอบการ 
4. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 
5. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

PLO 9 สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุขและปรับตวัไดดี้ตาม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

1. การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  
2. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
3. จ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ  

1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการท างาน  
2. ประเมินจากการเข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร 
3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเ พ่ือน อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 
4. ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

  

 
 



 

 
     

 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 
สำขำวชิำนวตักรรมกำรผลติสัตว์และกำรจัดกำร 

สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เข้าถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้น
พ้ืนท่ีระดบับุคคล 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 สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ 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 
(หมำยเหตุ : การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์: G,P,F) 

1((1)-0-2) 

544-200 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
(Benefit of Mankinds) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ
950-102 ชีวติทีด่ ี

(Happy and Peaceful Life) 
การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของขีวติ การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ 

ยอมรับ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหา
ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การใชชี้วติในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย 

Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 

3((3)-0-6) 

895-001 พลเมืองทีด่ ี
(Good Citizens) 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทาง
สงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; 
liberty; equality; living together in a multicultural society 

2((2)-0-4) 

สำระที ่3         กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
001-103 ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 

(Idea to Entrepreneurship) 
การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทาง

ธุรกิจ 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) 

หลักการอยู่อาศัยและใช้ ชี วิตอย่างเป็ นมิตรกับส่ิ งแวดล้อม และปรับตัวต่ อ
สภาพแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 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 

2((2)-0-4) 



environmental awareness raising with up-to-date edutainment for young generation 
820-200 เม่ือทะเลป่ันป่วน 

(Disrupted Sea) 

             ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัทะเลและชายฝ่ัง (ทรัพยากร
ทั้งระบบ) ทั้งโลกอดีต ปัจจุบนั และอนาคต บทบาทของมนุษยใ์นฐานะผูก้ระท าและ
ผูถู้กกระท 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  

2((2)-0-4) 

200-103 ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 
(Modern Life for Green Love) 

สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวติ 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) 

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ กา้วกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิต
มนุษยแ์ละสงัคมยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 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 2 1 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 เหตุการณ์  สึนา
มิ การเรียนรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัว และน าเอาความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ใน
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) 



  การรู้ดิจิทลั 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดีิจทิลั 

(Digital Technology Literacy) 
การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่ง

เขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยุกต์ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้
งานแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

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 

2((2)-0-4) 

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

แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยคุใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยคุใหม่, การ
ใชง้านอินเตอร์เน็ตอยา่งชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยกุต์ใช้
งาน 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 กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุ
กบัส่ือสังคมแอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยุคดิจิทลัเพ่ือการศึกษาและเพ่ือการศึกษา
แนวสาระบันเทิง ประโยชน์และโทษของส่ือสังคม พระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

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) 

ตระหนักและรู้เท่าทันส่ือสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่ือ
ดิจิตอลเพื่อสร้างสรรคส์งัคม 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) 

สำระที ่5         กำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
  การคิดเชิงระบบ 

315-202 กำรคดิกบักำรใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 



(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 

   



การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
315-100 ค ำนวณศิลป์ 

(The Art of Computing) 
คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อตัราดอกเบ้ียค่าราย

ปี 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 
(Thinking and Predictable Behavior) 

การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; 

behavior prediction 

2((2)-0-4) 

142-129 คดิไปข้ำงหน้ำ* 
(Organic Thinking) 

การคิดวเิคราะห์ การสนันิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและ
อเนกนัย การคน้หาขอ้มูล การค้นหาปัญหาและการแกปั้ญหา 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 วางแผนการใช้จ่ายและการ
ออมอยา่งมีประสิทธิภาพ 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) 

สำระที ่6         ภำษำและกำรส่ือสำร 
890-001 สรรสำระภำษำองักฤษ 

(Essential English) 
โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส 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) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกับหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือความเขา้ใจ การ
สรุปความและการตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อ
ส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 

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 

 

2((2)-0-4) 

890-004 ภำษำองักฤษยุคดจิทิลั 
(English in the Digital World) 

การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพดูและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระ
ท่ีฟังและอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

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) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูด
และการเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 

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) 

เพลงพ้ืนบ้าน เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลง
เก่ียวขา้ว 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 และการบรรเลงเพลง
ไทยพ้ืนฐาน 

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 

1((1)-0-2) 

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 บท
เพลงของอูคูเลเล่ 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 
บทเพลงของฮาร์โมนิกา 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 ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรม
จากภาพยนตร์และละคร 

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 การส่ือความหมายได้
ตามวตัถุประสงค ์

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) 

895-030 ว่ำยน ำ้ 
(Swimming) 

การเคล่ือนไหวกบัวา่ยน ้ า กิจกรรมวา่ยน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้ 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 การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้าง
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 ทักษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอล
เบ้ืองตน้ 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 ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสุขภาพและ
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 การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพและทกัษะทางสงัคมท่ีจ 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 
(Camping) 

ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกั
แรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่าย
พกัแรม 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 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมนิตนั 
(Badminton) 

การเคล่ือนไหวกบัแบดมินตนั  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 สรีรวิทยาการออกก าลงั
กาย สมรรถภาพทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการ
ออกก าลงักาย การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

1((1)-0-2) 



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 

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) 

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 

1((1)-0-2) 

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

เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของท้องถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ 
สะทอ้นความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ินผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียน
พดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 

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 าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้ งทางร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 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 บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย พลงัของทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ 
ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์า้นต่างๆ พฒันาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขา
เรียนรู้เราผา่นการแสดงออกทางศิลปะ การผอ่นคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การ
หาแรงบนัดาลใจ 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* 
(Paper Craft) 

การฝึกศิลปะประดิษฐ์ดว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรค์งานศิลปะจาก
กระดาษ 

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

1((1)-0-2) 

142-136 ป้ันดนิให้เป็นดำว* 
(Sculpture) 

การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น 
เรียนรู้การใชว้สัดุและเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอยา่งปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ัน
ผา่นการอ่านและการอภิปราย 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 กาง
ลงแสงเงา 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 และ
การพฒันาทกัษะการฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก 

Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical 

1((1)-0-2) 



styles, musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music 
perception skills and representative musical compositions 

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 

Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to 
daily basis 
 

1((1)-0-2) 

รำยวชิำเลือกในหมวดศึกษำทัว่ไป 
891-010 ภำษำญี่ปุ่ นเบ้ืองต้น 

(Basic Japanese) 
ตวัอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  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 าหรับผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวชิา/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 าหรับผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 

ค าศพัท์ ส านวนท่ีใชใ้นท่ีท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการท 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) 

สทัอกัษรจีน อกัษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกใน
สถานการณ์ประจ 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) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวชิา/ผูส้อน 

ทักษะการส่ือสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปล่ียนข้อมูลหรือความคิดเห็น
เบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
กบัสถานการณ์ 

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

2((2)-0-4) 

891-022 สนทนำภำษำจนีในทีท่ ำงำน 
(Chinese Conversation in the Workplace) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวชิา/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 พูด อ่านและเขียนภาษามลายู
เพ่ือใชส่ื้อสารในชีวติประจ 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 าหรับผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน  

ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบั
ผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมมลายเูพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

2((2)-0-4) 



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

891-032 สนทนำภำษำมลำยูเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(Malay Conversation for Tourism) 
เหมาะส าหรับผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 

ทกัษะการส่ือสารภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ีก 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) 

891-040 ภำษำเกำหลเีบ้ืองต้น 
(Basic Korean) 

อกัษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาเกาหลีเพื่อใชส่ื้อสารในชีวติประจ 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวชิา/ผูส้อน 

ทักษะการส่ือสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปล่ียนข้อมูลหรือความคิดเห็น
เบ้ืองต้นกับผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีเพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวชิา/ผูส้อน 

การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์  ต่าง 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 ไวยากรณ์เยอรมนัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเช่ือม
ประโยคและเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 

Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, 
sentence connectors and punctuation, coherence, and the writing process 

2((2)-0-4) 

890-011 อ่ำนได้ใกล้ตวั 
(Reading All Around) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ 
ใบปลิว แผ่นพบั โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น การฝึกใช้
เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศพัท ์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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยค ยอ่หนา้ และขอ้ความแบบ   ต่าง ๆ 
การอ่านเพ่ือหารายละเอียด การจบัใจความส าคญั และการจบัใจความท่ีซ่อนอยู่ในขอ้ความ 
เทคนิคการพฒันาอตัราความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุการอ่านชนิด ต่าง 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 

2((2)-0-4) 



the hidden messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from 
different types of reading materials 

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

การใชป้ระโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเขา้ใจในการอ่าน 
การพฒันาทกัษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนค าศพัท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเน้ือหา
จากบทอ่านเชิงวชิาการ 

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) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ เสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะ
ทา้ย การเนน้เสียงในระดบัค า การโยงเสียง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพนูวง
ศพัท์และส านวนภาษาในภาษาองักฤษ การฝึกและการพฒันาทกัษะดา้นการฟังและการออก
เสียงภาษาองักฤษโดยใชเ้พลงภาษาองักฤษเป็นส่ือ 

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 

2((2)-0-4) 

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

2((2)-0-4) 



การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าท่ีของ
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการสนทนาในชีวิตประจ 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 

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

การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และ
การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพู้ดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อ
เร่ืองท่ีไดฟั้ง 

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 

2((2)-0-4) 

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

ความรู้ดา้นภาษาและวธีิการในการรวบรวมขอ้มูล 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้ น การ
พฒันาเคา้โครงเร่ืองและเคา้โครงตวัละคร 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเร่ืองเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น 
การสรุปบันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้ งประเด็น
อภิปราย การตั้งค  าถาม การตอบค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 

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 

2((2)-0-4) 

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

การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ การตีความและสังเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทนั 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ทักษะการส่ือสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
เจรจาต่อรอง การสนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกบัคู่คา้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การใชค้  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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดส่ือสารในท่ีท างานในบริบททางธุรกิจ 
เช่น  การตอ้นรับแขก การโทรศพัท ์การเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ภาษาและทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมตวัส าหรับการ
เดินทาง การจดัโปรแกรมท่องเท่ียว ทกัษะการเอาตวัรอดส าหรับนกัท่องเท่ียว ความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมและมารยาทส าหรับนกัท่องเท่ียว 

Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; 
planning itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 

2((2)-0-4) 

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

การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การ
ส่ือสารดว้ยการเขียนผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการสัมภาษณ์งาน ศพัท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์
งาน การออกเสียงระดบัค าและระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์
งานเสมือนจริง 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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ความหมายของการแปล หน้าท่ีของภาษา ความส าคญัของการแปล คุณสมบัตินัก
แปล ทฤษฎีการแปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกบัวฒันธรรม การ
แปลเชิงเทคนิค 

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) 

890-060 ภำษำองักฤษตลอดเวลำ 
(English Twenty-Four/Seven) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตส่ือเพ่ือ
เผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ การวเิคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ 
มารยาทในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ ท่ี
สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน และการผลิตส่ือภาษาองักฤษเพ่ือเผยแพร่ทางส่ือ
สงัคมออนไลน์โดยสะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

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 าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

2((2)-0-4) 



การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ 
ลกัษณะและความหมายของสารในส่ือ หลกัและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ของสาร การถ่ายทอดข้อมูลท่ีได้จากการบูรณาการสารจากส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ 
ความสามารถในการผลิตเน้ือหาและ การส่ือสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนด้วย
ภาษาองักฤษ 

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 

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

การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบ
ภาษาองักฤษเพ่ือการท างาน การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การ
ท าขอ้สอบ 

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) 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 

การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาองักฤษส าหรับขอ้สอบภาษาองักฤษ
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 

2((2)-0-4) 

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) 

2((2)-0-4) 



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 

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

ศิลปะการส่ือสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทนัส่ือและสารในศตวรรษท่ี 21 ทั้งการ
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) 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่ างๆ ในสังคมไทย ภาษา
หนงัสือพิมพ ์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 
(Communication Skills) 

วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือสาร การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร          การ
น าเสนอ การเขียนรายงานเชิงวชิาการ 

Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 

2((2)-0-4) 

895-046 ควำมคดิและกำรส่ือสำร 
(Thoughts and Communication) 

ความคิดเชิงตรรกะ การล าดบัความคิด การจบัประเด็น การสรุปประเด็น       การ
ถ่ายทอดความคิดดว้ยเหตุผล 

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

2((2)-0-4) 

895-047 ประวตัศิำสตร์ในภำพยนตร์ 
(History in Movies) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วเิคราะห์ความคลา้ยคลึงหรือ
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 การฝึกปฏิบติัวาดเสน้และระบาย
สีรูปทรงต่าง 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 ฝึกปฏิบติัการวาดภาพระบายสีรูปทรง   ต่าง 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) 

ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าท่ี มีต่อสังคมไทย 
ศิลปวฒันธรรมในเป็นประเด็นใหม่ ๆ 

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

2((2)-0-4) 

895-054 กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท่องเทีย่วแบบประหยดั 
(Learning through Backpacking Trips) 

รูปแบบการใชเ้วลาวา่งเพ่ือนนัทนาการและแนวคิดการท่องเท่ียว การใชเ้ทคโนโลยี
ในการแสวงหาแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว 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 

2((2)-0-4) 



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

895-057 ดนตรีไทย 
(Thai Classical Music) 

ประวติัดนตรีไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของ
เคร่ืองดนตรีไทยและลกัษณะการประสมวงดนตรีไทย จงัหวะและประเภทของเพลงไทย การ
ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย 

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 การ
บนัทึกโนต้และการฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 

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) 

ก าเนิดของดนตรีตะวนัตก ประวติัความเป็นมาของดนตรีตะวนัตกในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนั ลกัษณะการผสมวงดนตรีตะวนัตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีตะวนัตกตามถนดัได ้

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 

2((2)-0-4) 

895-060 กำรพลศึกษำและนันทนำกำร 
(Physical Education and Recreation) 

ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนนัทนาการ คุณภาพชีวติ สงัคม 
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 อาหารเพ่ือสุขภาพ
การควบคุมน ้ 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 วิเคราะห์กิจกรรมทางกายท่ี
เหมาะสมกับเพศและวยั ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปล่ียน
อิริยาบถในชีวติประจ 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 ้ าหนกัตวัให้อยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน สร้างแรงบนัดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน ้ าหนกั แนวทางและโปรแกรม
การออกก 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) 

การคิด การบริหารชีวิต และการจดัการอย่างรู้เท่าทนั การเปล่ียนแปลงสังคมไทย
และกระแสสังคมโลก วิถีไทยกับพหุวฒัธรรม การมีจิตสาธารณะทางส่ิงแวดล้อม การ
ด ารงชีวติบนพ้ืนฐานจริยธรรม 

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 

2((2)-0-4) 

895-052 กำรท่องเทีย่งเชิงสร้ำงสรรค์* 
(Creative Tourism) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สร้างส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
วางแผนและน 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 หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพยสิ์น
ทางปัญญาต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 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
ประยกุตน์าโนเทคโนโลยีทางดา้นสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย ์การประยกุตน์าโน
เทคโนโลยีทางด้านอาหารและเกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้าน
อุตสาหกรรมและการขนส่ง การประยกุตน์าโนเทคโนโลยีทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม 
การสืบคน้การประยุกตน์าโนเทคโนโลยี ความปลอดภยัทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความ
ตระหนกัความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลยี 

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

2((2)-0-4) 

340-103 วทิยำศำสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวติ 
(Applied Science for Life) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภณัฑ์ใน
ชีวิตประจ าวนั จากฟอสซิลสู่เช้ือเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ นิวเคลียร์
พลงังานในอนาคต 

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 ำวัน 
(Science and Technology in Daily Life) 

การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ 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) 

315-203 กญุแจไขธรรมชำต ิ
(Key to Nature) 

ปรากฏการณ์รอบตวัเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน่ 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 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร น ้ าสะอาด การ
ออกก 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 กล่องโฟม
ใส่อาหาร น ้ ายาลบค าผิด น ้ ายาท าความสะอาดสุขภณัฑ์ น ้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจดัแมลง สาร
เสพติด บุหร่ี สุรา พืชมีพิษ สตัวมี์พิษ มลพิษน ้ าและอากาศคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

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 

2((2)-0-4) 

336-216 ยำและสุขภำพ 
(Drug and Health) 

ยา ยาสามญัประจ าบา้น ยาท่ีใชเ้ม่ือเป็นหวดั ยาถ่ายยาระบาย ยาแกท้อ้งเสีย    ยาตา้น
การติดเช้ือ ยาแกป้วดอกัเสบ ยาท าแผล วคัซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
เคร่ืองส าอาง ความผิดปกติด้านการนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การ
คุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and 
laxatives, antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound 

2((2)-0-4) 



antiseptics; vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; 
problems of drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 

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

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายและกระบวนบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมาย
แรงงาน  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการ
แพทย ์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 

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 ความหมายของการบริหารงานยติุธรรมทางแพ่ง อาญา และ
ปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะท่ีเป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบักฎหมาย
ทัว่ไป กฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวติ หลกันิติรัฐและหลกันิติธรรม กระบวนการยติุธรรม
ทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยติุธรรมในชีวติประจ าวนั 

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 

2((2)-0-4) 

874-194 ภำษีอำกรกบัชีวติ 
(Taxation and Life) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษีอากรกบัชีวิตประจ าวนั แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานการ
จดัเก็บภาษีอากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผนภาษีอากรเพ่ือการด าเนินชีวติบนพ้ืนฐานความ
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 

2((2)-0-4) 



874-195 สิทธิมนุษยชนกบัควำมเป็นพลเมือง 
(Human Rights and Citizenship) 

แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพฒันาของสิทธิมนุษยชนระดบัสากลและ
สังคมไทย มโนทัศน์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐท่ีส่งผลต่อสิทธิ
มนุษยชน  แนวคิดทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากร
ภาครัฐ การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยคุโลกาภิวฒัน์ 
ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ประเด็นดงักล่าว 

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 

2((2)-0-4) 

001-131 สุขภำวะกำยและจติ 
(Healthy Body and Mind) 

สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทาง
อารมณ์  ศิลปะกบัการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองคร์วม 

Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional 
quotient; art and the holistic health promotion 

2((2)-0-4) 

190-404 ธรรมชำตบิ ำบัด 
(Natural Therapy) 

ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบดั การใชห้ลกัและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อ
ส่งเสริมความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการ
บ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้ความร้อน ความเย็น แสงแดด เคร่ืองหอม เคร่ืองด่ืม
สมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลงักาย การฝึกสมาธิและจิตบ าบดั การส่งเสริม
สุขภาพจิต พลงัชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม และศาสนากบัการด ารงชีวติ การด ารงชีวติอยา่งเขา้ใจและใส่
ใจ เพ่ือให้เกิดสมดุลกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ือ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสงัคม 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 

2((2)-0-4) 

001-101 อำเซียนศึกษำ 
(ASEAN Studies) 

ประชาคมอาเซียน พหุวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คงในอาเซียน 

2((2)-0-4) 



ความร่วมมือภายใตป้ระชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบนั ความ
เป็นพลเมืองอาเซียน  

ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, 
collaboration in ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 

142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ* 
(English Booster) 

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง หลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้  ประเภทของค า 
การประสมค า หลกัการออกเสียงและการออกเสียงสูงต ่า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท า
ความเขา้ใจประเด็นหลกัและการหาขอ้มูลรายละเอียด บทสนทนาอยา่งง่าย การสร้างประโยค
ค าถาม การตอบค าถาม ประโยคท่ีสามารถน าไปใช้งานได้และส านวนต่าง การเขียน
ภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งตามหลกัพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคอยา่งง่าย การใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอน การใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ การใชค้  าเช่ือมอย่างง่าย วงศ์ค  าศพัท์ในหลากหลายหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ 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 

2((2)-0-4) 

142-112 องักฤษออนแอร์* 
(English On Air) 

ภาษาองักฤษออนแอร์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การพฒันาทกัษะทุกดา้น ฟัง พูด 
อ่าน เขียน โดยเนน้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดบัสูงต่อไป การฟังเพ่ือน าไปใชใ้นการ
พูด การอภิปราย การขยายความ การจดบนัทึก การจบัใจความส าคญั การสรุปขอ้มูลจากการ
ฟัง การฟังเพ่ือฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเร่ืองและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้
ขอ้เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า การบรรยายผูค้น สถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ การพดูในท่ีสาธารณะ 
กลยทุธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพ่ือจบัใจความส าคญั การอ่านผา่นๆ เพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ การ
คาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพ่ือการเขียน การ
เขียนย่อหน้าและเรียงความให้ถูกตอ้งตามหลกัโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอด
ความ 

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 

2((2)-0-4) 



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

องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต ์
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 

1((1)-0-2) 

142-211 องักฤษกนัทุกวนั* 
(English Everyday) 

ภาษาองักฤษส าหรับชีวติประจ าวนั ภาษาองักฤษแบบทัว่ไป การพฒันาทกัษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั บทสนทนาภาษาองักฤษ ค าศพัท์
เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกทักษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใชใ้นการเรียน 
การฟังเพื่อวตัถุประสงค์ทางวิชาการ การอภิปรายและการน าเสนอเ ชิงวิชาการโดยใช้
ภาษาองักฤษ การอ่านภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การเขียนเชิงวชิาการและการเขียนใน
ชีวติประจ 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; discussion and presentation in English; reading in English from 
different sources; academic writing and writing English in daily life 

2((2)-0-4) 

142-212 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรพฒันำปัจเจกบุคคล* 
(English for Personality Development) 

การเรียนภาษาองักฤษผ่านเน้ือหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ท่ีหลากหลาย เช่น การ
พฒันาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ทักษะการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 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 

2((1)-2-3) 

142-214 ภำษำส่ือและศิลปะกำรเล่ำเร่ือง* 1((1)-0-2) 



(Media Language and Art of Storytelling) 
ภาษาองักฤษและศพัท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสหกรรมการผลิตส่ือ เช่น การ

เขียนข่าว การโฆษณา ส่ือวิทยุและโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์  การแสดง เป็นตน้ ศาสตร์
และศิลปะแห่งการเล่าเร่ือง 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 

142-224 ส่ือสร้ำงสรรค์ส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวชิำกำร* 
(Creative Medias for Academic Presentation) 

ประเภทของส่ือเพื่อน าเสนอทางวชิาการ: โฆษณา ภาพเคล่ือนไหว เกมคอมพิวเตอร์ 
ภาพถ่าย ภาพและขอ้มูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดลอ้ม การน าเสนอขอ้มูล
ทางเทคนิค โทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ ส่ือโตต้อบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการน าเสนอ 
การป้องกนัขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของส่ือเพ่ือการน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทลัและเคร่ืองมือ 
การผลิตและเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์

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 คุณสมบัติของภาพ พ้ืนผิวและพ้ืนหลงั 
ภาพและการสะท้อนอารมณ์ การออกแบบเคา้โครงการน าเสนอ แนวโน้มการน าเสนอใน
ศตวรรษท่ี 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 

1((1)-0-2) 

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

อุตสาหกรรมวดิิโอบลอ็กบน Youtube ก าหนดขอบเขตของส่ือดิจิทลั สร้าง Youtube 
Channel ของตนเอง กฎระเบียบขอ้บังคบับน 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) 

กระบวนการการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ มี
สมรรถนะเพ่ิมข้ึน ดว้ยราคาท่ีจูงใจ ใชร้ะยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ์ท่ีสั้นลง การน าเสนอ
และการสร้างแบรนดใ์หผ้ลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าซ่ึงผลส 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) 

โฆษณาบนกเูกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกวา้งระดบัโลก ศกัยภาพของบริษทักเูกิล 
ศักยภาพในการสร้างส่ือโฆษณาบน กูเกิล ท่ีรองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ท่ี
ต่างกนัได ้

Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google 
company; Google adword providing highly customizable advertising in any computer 
device 
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142-238 ตะลอนทวัร์* 
(Learn to Roam) 

ท่องเท่ียวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ การขอ
พาสปอร์ต การขอวีซ่า วีซ่าประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารท่ีจ าเป็น การหาขอ้มูลท่ีพัก 
เกร็ดความรู้ส าหรับผูท่ี้เดินทางคนเดียว ความรู้สึกสับสนต่อวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคย (Culture 
Shock) และการตระหนักรู้เก่ียวกับวฒันธรรม (Cultural Awareness) ภาษาท่ีเป็นประโยชน์
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 * จดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ 
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ข. หมวดวชิำเฉพำะ 
 1) กลุ่มวชิำบังคบั 

324-136 เคมอีนิทรีย์พื้นฐำนส ำหรับกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำต ิ                                               
(Fundamental Organic Chemistry for Agriculture and Natural Resources) 

โครงสร้าง สมบติัทัว่ไป การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาท่ี
ส าคัญของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนแฮโลเจน 
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แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน 
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และสารอินทรียโ์มเลกุลขนาดใหญ่ ได้แก่ พอลิเมอร์ ลิพิด 
คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน การประยกุตใ์ชท้างการเกษตร 

Structures, general properties, classification, nomenclature, preparation and 
important reactions of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, organohalogens, 
alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines, 
heterocyclic compounds and organic macromolecules: polymers, lipids, carbohydrates, 
amino acids and proteins, application in agriculture 

330-104 หลกัชีววทิยำทำงกำรเกษตร 
(Principles of Agricultural Biology) 

สมบติัของส่ิงมีชีวติ การจดัระบบส่ิงมีชีวติ ระเบียบวธีิวทิยาศาสตร์ สารเคมีของชีวติ 
เซลลแ์ละเมทาบอลิซึม การสังเคราะห์ดว้ยแสง พนัธุศาสตร์พ้ืนฐานทางการเกษตร กลไกของ
วิวฒันาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของสตัว ์นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

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 
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332-107 ฟิสิกส์กำรเกษตร 
(Agicultural Physics) 

กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน คล่ืน ทศันศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อะตอมและ
นิวเคลียส กมัมนัตรังสีและการแผรั่งสีจากการเป็นไอออน 

Mechanics; fluid; heat; waves; optics; electricity and magnetism; atom and 
nucleus; radioactivity and ionizing radiation 
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326-207  จุลชีววทิยำพื้นฐำนส ำหรับเกษตรและคณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
 (General Microbiology for Agricultural and Natural Resources) 

ความเป็นมาและขอบข่ายของจุลชีววิทยา การศึกษาลกัษณะของจุลินทรีย ์จุลินทรีย์
โปรคาริโอต จุลินทรียย์ูคาริโอต การเพาะเล้ียงและการเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุม
จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ไวรัส วิทยาภูมิคุ ้มกัน 
ความส าคญัของจุลินทรียด์า้นสุขภาพ  ความเป็นมาและขอบข่ายของจุลชีววิทยา การศึกษา
ลกัษณะของจุลินทรีย ์จุลินทรียโ์ปรคาริโอต จุลินทรียย์คูาริโอต การเพาะเล้ียงและการเติบโต
ของจุลินทรีย ์การควบคุมจุลินทรีย ์เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ์พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
ไวรัส วทิยาภูมิคุม้กนั ความส าคญัของจุลินทรียด์า้นสุขภาพ  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 
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347-201 สถิตพืิน้ฐำน 
(Basic  Statistics) 

ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกขอ้มูล กราฟเชิงเดียว การสรุปขอ้มูลในเชิงตวัเลขและ
กราฟ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจก
แจงของค่าเฉล่ียตวัอย่าง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับขอ้มูลจ าแนกประเภท 
การทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรจ าแนกประเภท 2 ตวั การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่ายและ
การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ 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 
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515-201  สถิตแิละกำรวำงแผนกำรทดลองทำงสัตวศำสตร์ 
(Statistics and Experimental Designs in Animal Science) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย 
คะแนนมาตรฐานและพ้ืนท่ีใตโ้คง้ปกติ การทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบไคสแควร์ 
หลกัการพ้ืนฐานในการออกแบบการทดลอง แผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองสุ่ม
สมบูรณ์ในบล็อก แผนการทดลองจัตุรัสละติน  การทดลองแบบแฟคทอเรียล  การเลือก
แผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรในการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผลการ
ทดลอง  และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Study of fundamental of statistics, measurement of central tendency, measurement 
of distribution, standard evaluation and area under a normal curve, assumption test and chi-
squared test, principles of experimental design, completely randomized design, randomized 
complete block, Latin square, factorial experiment, selection of appropriate experimental 
design, data collection, analysis and interpretation and application of commercial statistical 
software 
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 1.2) ชุดวชิำพื้นฐำนทำงสัตวศำสตร์  
515-101 
 

ชุดวชิำนวตักรรมกำรผลติสัตว์และกำรจดักำร 
(Module: Animal Production Innovation and Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

ชนิดและความส าคญัของปศุสัตว ์สรีรวิทยาของการย่อยอาหาร การสืบพนัธ์ุ  การสร้าง
น ้ านม และการเจริญเติบโต พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ  โภชนะและการให้อาหารสัตว ์การผลิต
สตัวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองและสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง สุขศาสตร์สัตวแ์ละการควบคุมโรค เทคโนโลยแีละนวตักรรม
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การผลิตสัตว ์นวตักรรมทางการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางจากสัตว ์ ของเสียและการจดัการของเสีย
ในฟาร์มสัตว ์ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (จดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานแบบการก าหนด
ประสบการณ์ก่อนการศึกษา) 

Species and importance of economical animal; physiology of digestion, reproduction, 
lactation and growth; breeds and livestock improvement; animal nutrition and feeding; non-
ruminant and ruminant animal production; animal hygiene and disease control; animal production 
technology and innovation, animal products value added, wast and wast management in animal 
farm, field trips required (WIL: pre-course experience) 

515-102 
 

ชุดวชิำกำยวภิำคและสรีรวทิยำทำงสัตวศำสตร์ 
(Module: Animal Anatomy and Physiology) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

โครงสร้างและหน้าท่ีของอวยัวะของสัตวก์ระเพาะเด่ียว (สุกร) สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง (โค) 
และสัตวปี์ก (ไก่) เป็นตน้ แยกเป็นระบบต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบเลือดและภูมิคุม้กัน ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบปัสสาวะ ระบบประสาท ระบบกระดูก ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน ระบบกลา้มเน้ือ 
และการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย เป็นตน้ 

Structure and function of organs in non-ruminant animal (swine), poultry (chicken) 
and ruminant animal (bovine) are classified into respiratory system, cardiovascular system, 
blood and immune system, reproductive system, integument system, gastrointestinal system, 
urinary system, nervous system, bone and skeletal system, endocrine system, muscular 
system, and thermoregulation etc. 
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515-202 ชุดวชิำชีวเคม ีโภชนศำสตร์และอำหำรสัตว์ 
(Module: Biochemistry Nutrition and Animal Feed) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

เคมีอาหาร การจ าแนกประเภทของอาหารสัตว ์องคป์ระกอบของอาหารสัตว ์ หน้าท่ี
ของโภชนะ การยอ่ยการดูดซึม และการใชป้ระโยชน์ของโภชนะในสตัวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองและสตัว์
เค้ียวเอ้ือง ความตอ้งการโภชนะเพ่ือการด ารงชีพ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของสัตว ์
การประเมินคุณภาพอาหารสัตว ์การค านวณสูตรอาหารและการผลิตอาหารสัตว ์(จดัการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการท างานแบบการก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา) 

Food chemistry; classification of feedstuffs; feed composition; functions of nutrient; 
digestion, absorption and metabolism of nutrients in ruminant and non-ruminant; nutrient 
requirement for maintenance, growth and production; feed quality evaluation; feed 
formulation and feed production (WIL: pre-course experience) 
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515-203 ชุดวชิำพนัธุศำสตร์และกำรปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ 
(Module: Genetics and Animal Breeding) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติและหน้าท่ีของสารพนัธุกรรม การจ าลองของดีเอ็นเอ 
การแสดงออกของยนีและการควบคุม พนัธุศาสตร์ของเมนเดลและแบบอ่ืน ๆ การกลายพนัธ์ุ 
พนัธุศาสตร์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ พนัธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอก
นิวเคลียส การถ่ายทอดทางพันธุกรรมในลักษณะคุณภาพและปริมาณของปศุสัตว์ การ
ประมาณพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรม ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรม วิธีการคดัเลือกและผสม
พนัธ์ุสตัว ์การประยกุตใ์ชพ้นัธุศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว  ์

Chemical structures, properties and functions of genetic materials, DNA replication, 
gene expression and regulation, Mendel’ s genetics and others, gene mapping, mutation, 
qualitative and quantitative genetics, population genetics extrachromosomal inheritance, the 
inheritance qualitative and quantitative in livestock, genetic parameter estimation, genetic 
correlation, selection and mating method and the applications of genetics and biotechnology 
for animal breeding  
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515-301 ชุดวชิำสุขศำสตร์สัตว์ 
(Module: Animal Hygiene) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

หลกัสุขศาสตร์สัตว ์ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพในฟาร์มเล้ียงสัตว ์ปัจจยัต่างๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว ์ธรรมชาติของการเกิดโรค พระราชบัญญติัโรคระบาดสัตว ์การ
จดัการให้สัตวป์ราศจากโรคและการควบคุมโรคสัตว ์ลกัษณะอาการของสัตวท่ี์ป่วยหรือเป็น
โรค ส่ิงโน้มน าท่ีมีผลท าให้สัตวป่์วยหรือเป็นโรค การวินิจฉัยและการจ าแนกโรค หลกัการ
บ าบดัโรคอยา่งง่าย โรคสตัวท่ี์ติดต่อถึงคน ประวติั ชนิดของยาและสารสงัเคราะห์ท่ีใชใ้นสตัว ์
สรรพคุณการออกฤทธ์ิในการรักษา ยาอนัตราย เทคนิคการใชย้า การปรุงยาพ้ืนฐานท่ีใชใ้น
ฟาร์ม การเก็บรักษายา และกฎหมายและพระราชบญัญติัยา 

Principles of animal hygiene,  Biosecurity in animal farm, factors affecting animal 
health; nature of occurring diseases; animal epidemics act; hygienic procedures and disease 
control; clinical sign; predisposing factors; diagnosis and classification of diseases; 
principles of treatment; zoonosis; history; classification of drugs and chemicals used in 
animal; physiological action of drug; hard drug, clinical use; indication of drug usage; 
preparation of drugs used in farm, drug storage; drug act and law 
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2) ชุดวชิำชีพ 

2.1) ชุดวชิำธุรกจิปศุสัตว์ 
515-311 ชุดวชิำธุรกจิสุกรและกำรจดักำรแบบสมำร์ทฟำร์ม  

(Module: Swine Business and Smart Farm Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

บทบาทและความส าคญัของการผลิตสุกร พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุสุกร     กาย
วิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพันธ์ุและการผสมเทียม อาหารและการให้อาหารสุกร 
พฤติกรรมของสุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงสุกร การเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร 
ดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตสุกรทางการค้า การวางแผนผลิต วิเคราะห์ผลผลิต และ
ต้นทุนการผลิต การจัดการภายในฟาร์มด้วยระบบฐานข้อมูล โปรแกรมส าเร็ จรูปบน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาส าหรับบนัทึกขอ้มูล การวางแผนการผลิตและแนวโนม้การ
ผลิตในอนาคต การวางแผนการผลิตภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่ โรคและการสุขาภิบาล ของ
เสียและการจดัการของเสียในฟาร์ม เน้ือสุกรและผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสุกร เทคโนโลยกีารแปร
รูปผลิตภณัฑ ์การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การตลาดสุกร การ
เตรียมโครงการธุรกิจการผลิตสุกร และการฝึกปฏิบติังานฟาร์มสุกร (การจดัการศึกษาเชิง
บูรณาการกบัการท างานในรูปแบบการเรียนสลบักบัการท างาน) 

Role and the importance of swine production, breeds and swine breeding, anatomy 
and physiology, reproductive system and artificial insemination, feed and feeding, 
behavior of swine, swine housing and equipment, good agriculture practices for swine 
farm, production performance parameters of commercial swine production, production 
planning, products analysis and production cost, farm management using database system, 
package application software on computer and mobile for data recording, production 
planning and future production trends, production planning under BCG model, disease and 
sanitation, waste and waste management, meat and meat product, products processing 
technology, products value added, standard and laws, swine marketing, business plan for 
swine  business and swine farm practice (WIL: sandwich program) 

9((4)-15-8) 

515-312 ชุดวชิำธุรกจิไก่เน้ือ ไก่ไข่และกำรจดักำรแบบสมำร์ทฟำร์ม 
 (Module: Broiler and Layer Business and Smart Farm Management) 

บทบาทและความส าคญัของการผลิตไก่เน้ือและไก่ไข่ พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ
ไก่เน้ือและไก่ไข่ กายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพนัธ์ุและการผสมเทียม อาหารและการ
ใหอ้าหารไก่เน้ือและไก่ไข่ พฤติกรรมของไก่เน้ือและไก่ไข่ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียง
ไก่เน้ือและไก่ไข่ การเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่เน้ือและไก่ไข่ ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการ
ผลิตไก่เน้ือและไก่ไข่ทางการคา้ การวางแผนผลิต วเิคราะห์ผลผลิต และตน้ทุนการผลิต การ
จดัการภายในฟาร์มดว้ยระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมส าเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พกพาส าหรับบันทึกข้อมูล การวางแผนการผลิตและแนวโน้มการผลิตในอนาคต การ
วางแผนการผลิตภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่ โรคและการสุขาภิบาล ของเสียและการจดัการ
ของเสียในฟาร์ม ไข่ไก่และผลิตภณัฑจ์ากไข่ไก่ เน้ือไก่และผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่ เทคโนโลยี

9((4)-15-8) 



การแปรรูปผลิตภณัฑ ์การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การตลาด
ไก่เน้ือและไก่ไข่ การเตรียมโครงการธุรกิจการผลิตไก่เน้ือและไก่ไข่ และการฝึกปฏิบติังาน
ฟาร์มไก่เน้ือและไก่ไข่ (การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในรูปแบบการเรียน
สลบักบัการท างาน) 

Role and the importance of broiler and layer production, breeds and broiler and 
layer breeding, anatomy and physiology, reproductive system and artificial insemination, 
feed and feeding, behavior of broiler and layer, broiler and layer housing and equipment, 
good agriculture practices for broiler and layer farm, production performance parameters 
of commercial broiler and layer production, production planning, products analysis and 
production cost, farm management using database system, package application software on 
computer and mobile for data recording, production planning and future production trends, 
production planning under BCG model, disease and sanitation, waste and waste 
management, egg and egg products processing, meat and meat products, products 
processing technology, products value added, standard and laws, broiler and layer 
marketing, business plan for broiler and layer business and broiler and layer farm practice 
(WIL: sandwich program) 

515-313 ชุดวชิำธุรกจิโคเน้ือ โคนมและกำรจดักำรแบบสมำร์ทฟำร์ม 
(Module: Beef and Dairy Cattle Business and Smart Farm Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

บทบาทและความส าคญัของการเล้ียงโคเน้ือและโคนม พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ 
กายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพันธ์ุและการผสมเทียม อาหารและการให้อาหาร 
พฤติกรรมของโคเน้ือและโคนม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงโคเน้ือและโคนม 
การเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคเน้ือและโคนม ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือและโค
นม การวางแผนผลิต วิเคราะห์ผลผลิต และตน้ทุนการผลิต การจดัการภายในฟาร์มด้วย
ระบบฐานขอ้มูล และการจดัการภายในฟาร์มดว้ยระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมส าเร็จรูปบน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาส าหรับบนัทึกขอ้มูล การวางแผนการผลิตและแนวโนม้การ
ผลิตในอนาคต การวางแผนการผลิตภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่ โรคและการสุขาภิบาล ของ
เสียและการจดัการของเสียในฟาร์ม เน้ือโคและผลิตภณัฑ์จากเน้ือโค นมโคและผลิตภณัฑ์
นมโค เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภณัฑ์ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์ มาตรฐานและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง การตลาดโคเน้ือและโคนม การเตรียมโครงการธุรกิจการผลิตโคเน้ือและโคนม 
และการฝึกปฏิบติังานฟาร์มโคเน้ือและโคนม (การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน
ในรูปแบบการเรียนสลบักบัการท างาน) 

Role and the importance of beef and dairy cattle production, breeds and breeding, 
anatomy and physiology, reproductive system and artificial insemination, feed and 
feeding, behavior of beef and dairy cattle, beef and dairy cattle housing and equipment, 
good agriculture practices for beef and dairy cattle farm, production performance 
parameters of beef and dairy cattle production, production planning, products analysis and 

9((4)-15-8) 



production cost, farm management using database system, package application software on 
computer and mobile for data recording, production planning and future production trends, 
production planning under BCG model, disease and sanitation, waste and waste 
management, beef and beef products, milk and milk products, products processing 
technology, products value added, standard and laws, beef and dairy cattle marketing, 
business plan for beef and dairy cattle  business and farm practice (WIL: sandwich 
program) 

515-314 ชุดวชิำธุรกจิแพะเน้ือ แพะนมและกำรจดักำรแบบสมำร์ทฟำร์ม 
(Module: Meat and Dairy Goat Business and Smart Farm Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

บทบาทและความส าคญัของการเล้ียงแพะเน้ือและแพะนม พนัธ์ุและการปรับปรุง
พนัธ์ุ กายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพนัธ์ุและการผสมเทียม อาหารและการให้อาหาร 
พฤติกรรมของแพะเน้ือและแพะนม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงแพะเน้ือและแพะนม 
การเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มแพะเน้ือและแพะนม ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตแพะเน้ือและ
แพะนม การวางแผนผลิต วเิคราะห์ผลผลิต และตน้ทุนการผลิต การจดัการภายในฟาร์มดว้ย
ระบบฐานขอ้มูล และการจดัการภายในฟาร์มดว้ยระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมส าเร็จรูปบน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาส าหรับบนัทึกขอ้มูล การวางแผนการผลิตและแนวโนม้การ
ผลิตในอนาคต การวางแผนการผลิตภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่ โรคและการสุขาภิบาล ของ
เสียและการจดัการของเสียในฟาร์ม เน้ือแพะและผลิตภณัฑจ์ากเน้ือแพะ นมและผลิตภณัฑ์
นม เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภณัฑ์ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์ มาตรฐานและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง การตลาดแพะเน้ือและแพะนม การเตรียมโครงการธุรกิจการผลิตแพะเน้ือและแพะ
นม และการฝึกปฏิบติังานฟาร์มแพะเน้ือและแพะนม (การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการ
ท างานในรูปแบบการเรียนสลบักบัการท างาน) 

Role and the importance of meat and dairy goat production, breeds and breeding, 
anatomy and physiology, reproductive system and artificial insemination, feed and 
feeding, behavior of meat and dairy goat, meat and dairy goat housing and equipment, good 
agriculture practices for meat and dairy goat, production performance parameters of 
commercial swine production, production planning, products analysis and production cost, 
farm management using database system, package application software on computer and 
mobile for data recording, production planning and future production trends, production 
planning under BCG model, disease and sanitation, waste and waste management, meat 
and meat products, milk and milk products, products processing technology, products 
value added, standard and laws, meat and dairy goat marketing, business plan for meat and 
dairy goat business and farm practice (WIL: sandwich program) 

9((4)-15-8) 

   
   
   



 2.2) ชุดวชิำนวตักรรมและเทคโนโลยปีศุสัตว์  
515-315 ชุดวชิำศำสตร์พระรำชำและปศุสัตว์ยัง่ยืน  

(Module: King's Philosophy and Sustainable Livestock) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน  ความหมายและ
ความส าคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีและแนวคิดระบบการท าฟาร์มปศุสตัว์
เพ่ือการผลิตแบบยัง่ยืน การนอ้มน าศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นการผลิตปศุสัตวย์ ัง่ยืน 
การศึกษานอกสถานท่ี  (จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานแบบการก าหนด
ประสบการณ์ก่อนการศึกษา) 

The King's Philosophy and sustainable development; definition and importance 
of sufficiency economy philosophy; theory   and   concept   of   livestock   farming   
system   for sustainable production; the implementation of the King's Philosophy for 
sustainable livestock production; field trips required (WIL: pre-course experience) 

5((3)-6-6) 

515-316 ชุดวชิำนวตักรรมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกวสัดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเป็นอำหำรสัตว์  
(Module: Value Added Innovation from Agricultural Residues as Animal Feed) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

ความส าคญัของการน าวสัดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ นโยบาย
รัฐบาลในการรณรงคก์ารใชเ้ศษเหลือทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ ประเภทของวสัดุเศษ
เหลือทางการเกษตร คุณลกัษณะทางกายภาพ และเคมีของผลพลอยไดแ้ละของวสัดุเศษเหลือ
ท้ิงทางการเกษตร การประยุกต์ใชป้ระโยชน์จากผลพลอยไดแ้ละของวสัดุเศษเหลือท้ิงทาง
การเกษตรเป็นอาหารสัตว ์(BCG) เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรเป็น
อาหารสตัว ์ผลกระทบของการจดัการวสัดุท่ีเหลือใชท้างการเกษตรท่ีผิดวธีิ (จดัการศึกษาเชิง
บูรณาการกบัการท างานแบบการก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา) 

Importance of using agricultural residues utilization; Government policy using 
agricultural residues utilization; Type of agricultural residues; Physical properties and 
chemical properties of by-products and agricultural residues; Applied utilization of by-
products and agricultural residues as animal feed ( BCG) ; Value added technology for 
agricultural products as animal feed; Impact of misapplication of agricultural residues; 
(WIL: pre-course experience) 

5((3)-6-6) 

515-317 ชุดวชิำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตดัสินใจทำงปศุสัตว์  
(Module: Information System for Decision in Livestock System) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

ระบบสารสนเทศทางดา้นการเกษตรและปศุสตัว ์บทบาทและความส าคญัของการ
จดัการขอ้มูลฟาร์ม การเก็บรวบรวม การคน้ควา้ การออกแบบและการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากงานสนาม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองต้นและการ

5((3)-6-6) 



วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การแปลผลทางสถิติและน าเสนอขอ้มูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปส าหรับการเก็บขอ้มูล การรายงานผล การน าเสนอ การจัดการภายในฟาร์มด้วย
ระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว ์โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารงาน
ฟาร์ม การประยกุตร์ะบบสารสนเทศใชใ้นการจดัการการผลิตสตัว ์ 

Information systems in agriculture and livestock, the role and important of data 
management in livestock, data collection, researching, designing and data management 
from field work using Microsoft excel, monitoring information and statistical data 
analysis, interpreting and presentation by statistical package programs:  SPSS and SAS, 
computer software for data collection, reporting, presentation, farm management using 
database system, feed calculation program, software for farm management and the 
application of information systems for livestock farm management  

515-318 ชุดวชิำนวตักรรมและเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลติสัตว์ 
(Module: Innovation and Biotechnology in Animal Production)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสัตว ์การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์และการผสมเทียม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัพืชอาหารหยาบเพ่ือใชเ้ป็นอาหารสัตว ์สารเสริมแต่งอาหาร
สตัว ์และการใชจุ้ลินทรียใ์นกระเพาะรูเมนเพ่ือปรับปรุงการใชป้ระโยชน์อาหารสตัว ์ คุณค่า
ทางพนัธุกรรมของสัตว ์เคร่ืองหมายทางพนัธุกรรม และยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีสนใจ 
กายวิภาคและสรีรวทิยาของระบบสืบพนัธ์ุของสัตวเ์ศรษฐกิจ การเตรียมพ่อพนัธ์ุและการรีด
เก็บน ้ าเช้ือ กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาน ้ าเช้ือ การเตรียมแม่พนัธ์ุและการฉีดน ้ าเช้ือ 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

Animal feed, livestock improvement and artificial insemination biotechnology 
involving in value-addition to forage used as animal feed, feed additives and the 
manipulation of rumen microbes to improve feed utilization; genetic values of animal, 
genetic markers, candidate genes; reproductive anatomy and physiology of livestock, male 
preparation and semen collection, semen processing and preservation, female preparation 
and semen insemination; field trips required 

5((3)-6-6) 

515-319 ชุดวชิำนวตักรรมและเทคโนโลยโีภชนศำสตร์สัตว์เคีย้วเอื้อง 
(Module: Innovation and Technology in Ruminant Nutrition) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

ระบบการยอ่ยอาหารและสรีรวิทยาของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง จุลินทรียใ์นกระเพาะ    รู
เมนและกลไกการ สังเคราะห์ผลผลิตสุดทา้ย โภชนะและเมแทบอลิซึมของโภชนะ ความ
ตอ้งการโภชนะและการใชป้ระโยชน์ของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง ปัจจยัท่ีควบคุมปริมาณการกินใน
สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การประเมินองค์ประกอบและการย่อยได้ของโภชนะ การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการประยุกต์หลักทฤษฎีเพ่ือการพฒันาโภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง ความ
ผิดปกติของเมแทบอลิซึมในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การประยกุตใ์ชส่้วนเหลือใชท้างการเกษตรเป็น

5((3)-6-6) 



อาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การศึกษานอกสถานท่ี (จดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานใน
รูปแบบการปฏิบติังานภาคสนาม) 

Ruminant digestive and physiological system; Rumen microorganisms and their 
mechanism to synthesize essential end- products; Nutrition and metabolism of nutrients; 
Nutrients requirement and utilization in ruminants; Factors regulating voluntary feed 
intake in ruminants; Determination of nutrient composition and nutrient digestibility; 
Advanced technology and application of theories for ruminant nutrition development; 
Metabolic disorders in ruminants; Applied utilization of agricultural residues for ruminant 
feed; Field trips required; (WIL: fieldwork) 

515-411 ชุดวชิำนวตักรรมชีวภณัฑ์และวตัถุเพิม่เตมิในอำหำรสัตว์ 
(Module: Veterinary Biologics and Feed Additives Innovation) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

บทบาท ประเภท วตัถุประสงค์ ความปลอดภยั และขอ้ก าหนดของสารชีวภณัฑ์
และวตัถุเพ่ิมเติมในอาหารสัตว ์ความกา้วหน้าทางวิชาการและนวตักรรมของสารชีวภณัฑ์
และวตัถุเพ่ิมเติมในอาหารสัตว ์การใช้พืชสมุนไพรเป็นสารเสริมอาหารสัตว ์ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี (จดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานแบบการก าหนดประสบการณ์ก่อน
การศึกษา) 

Roles, types, purposes, safety and regulation of veterinary biologics and feed 
additives, recent advances and innovation of veterinary biologics and feed additives, use of 
herbs as feed supplements, field trips required (WIL: pre-course experience)  

5((3)-6-6) 

515-412 ชุดวชิำนวตักรรมและเทคโนโลยกีำรผลติและกำรตลำดอำหำรสัตว์  
(Module: Innovation and Production Technology and Feed Marketing) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

กระบวนการผลิตอาหารสัตวใ์นระบบอุตสาหกรรม การคัดเลือกและควบคุม
คุณภาพของวตัถุดิบอาหารสัตว์ การท าความสะอาดและเก็บรักษาวตัถุดิบอาหารสัตว ์
นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการบด การลดขนาด การผสม การข้ึนรูปดว้ยความร้อนช้ืน การ
อดัเม็ด การเอ็กซ์ทรูด การท าแห้งและเย็น การบรรจุ หลักการและทฤษฎีทางการตลาด
อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์การวางแผนการผลิตส าหรับสินคา้อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์การจดั
ห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ การศึกษานอกสถานท่ี (จดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการ
ท างานแบบการก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา) 

Feed production process  in manufacture; selection  and  raw  material quality 
control, cleaning raw material and storage, innovation and technology of grinding, 
downsizing, mixing, feed hydrothermal, pelletizing, extrusion, drying, cooling and 
packing; major concept and theories of feed industry products marketing; production 
planning, inventory, supply chain and logistic management for feed industry; field trips 
required (WIL: pre-course experience) 

5((3)-6-6) 



515-413 ชุดวชิำนวตักรรมและเทคโนโลยผีลติภัณฑ์สัตว์และกำรตลำด  
(Module: Innovation and Technology for Animal Products and Marketing) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

ผลผลิตจากปศุสัตว ์ไดแ้ก่ เน้ือ น ้ านม และไข่ แนวโนม้การบริโภคผลผลิตจากปศุ
สตัว ์คุณค่าทางโภชนาการและโปรตีนท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม การ
จดัการผลผลิตจากปศุสัตว ์การฆ่าและการตดัแต่ง การแปรรูป การเก็บรักษา และบรรจุภณัฑ ์
ความปลอดภยัของผลผลิตจากปศุสัตว ์คุณภาพและหลกัการประกนัคุณภาพคุณภาพของ
ผลผลิต ตลาดของผลผลิตปศุสัตวท์ั้งในรูปวตัถุดิบและผลิตภณัฑแ์ปรรูป การท าธุรกิจจ าลอง
เพ่ือการแปรรูปและจ าหน่ายผลผลิตจากปศุสัตว ์การประเมินพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร่วมกับการเรียนภาคทฤษฎี การศึกษานอกสถานท่ี (จัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานแบบการก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา) 

Livestock products including meat, milk and egg;  trends of consumption of 
livestock products;  nutritional values and essential protein for life sustenance of mankind;  
current technologies and innovations applied for harvesting, handling, processing, and 
preservation of livestock products;  package used to store livestock products;  food safety;  
quality of livestock products and quality assurance;  marketing of livestock products in 
both raw materials and processed products; business unit model of livestock products 
processing and selling; evaluation of consumer behavior, integrated practical in workplace 
and learning field trips required (WIL: pre-course experience) 

5((3)-6-6) 

  
3) กลุ่มวชิำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 

 

515-121 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพสัตวศำสตร์  
(Experience Preparation for Animal Science Career) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การฝึกปฏิบัติงานฟาร์มขั้นพ้ืนฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ณ ฟาร์ม
ปฏิบติัการของสาขาวิชานวตักรรมการผลิตสัตวแ์ละการจดัการ ประกอบดว้ยฟาร์มสัตวปี์ก 
สุกร แพะ โคนมและโคเน้ือ เพ่ือเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพทางสัตวศาสตร์ การน าเสนอรายงานหลงัเสร็จส้ินการฝึกงาน (จดัการศึกษาเชิงบูรณา
การกบัการท างานในรูปแบบการปฏิบติังานภาคสนาม) 

Basic farm training at least 100 hours at the farm of Animal Production 
Innovation and Management Division including poultry, swine, goat, dairy and beef cattle 
farm; preparation the farm experience of the students before professional experience in 
animal science; training report (WIL: field work) 

1((0)-6-0) 

   
   
   



515-221 ฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพสัตวศำสตร์   
(Professional Experience in Animal Science) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การฝึกปฏิบัติงานด้านสัตวศาสตร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ด าเนิน
กิจกรรมร่วมกบัสถานประกอบการของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือวิสาหกิจชุมชน 
เป็นการฝึกทกัษะดา้นการท างานทางดา้นสตัวศาสตร์ท่ีนกัศึกษามีความสนใจ เพ่ือเพ่ิมทกัษะ
และประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง สามารถประยกุตแ์ละแกไ้ขปัญหาทางดา้น
สัตวศาสตร์ได ้และน าเสนอรายงานหลงัเสร็จส้ินการฝึกงาน (จดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบั
การท างานในรูปแบบการปฏิบติังานภาคสนาม) 

Training in the animal science area at least 200 hours; cooperating with business 
sectors, government offices, community enterprises; practices in the interested fields of  
animal science for enhancing the skills and experience; applied knowledge and agricultural 
problem solving; training report (WIL: field work) 

2((0)-12-0) 

515-421 กำรฝึกงำนเฉพำะต ำแหน่ง 
(Professional Training) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การปฏิบติังานดา้นสัตวศาสตร์แบบเต็มเวลา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ใน
สถานประกอบการของเอกชนท่ีนักศึกษามีความสนใจ เพื่อน าทักษะการท างานด้านสัตว
ศาสตร์มาประยกุตใ์ชง้านจริงและแกไ้ขปัญหาทางดา้นสัตวศาสตร์ได ้และน าเสนอรายงาน
หลงัเสร็จส้ินการฝึกงาน (จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานในรูปแบบการฝึกงาน
เฉพาะต าแหน่ง) 

Full-time worker in animal science area for at least 16 weeks; on-site trained by 
private sectors, state enterprises, community enterprises of interest; strengthening the skills 
for animal science work; applied  knowledge and animal science problem solving; training 
report (WIL: practicum) 

6((0)-36-0) 

515-422 สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในฐานะพนักงานชั่วคราว ในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการตามระบบสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยั เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์  

Basic real-work setting apprenticeship as a temporary employee; in an agency or 
enterprise, according to university co-operative education system for at least 16 weeks 

6(0-40-0) 

   
   
   



 4) สัมมนำ  
515-331 สัมมนำ 1 

(Seminar I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การสืบคน้เอกสารทางวิชาการในหัวขอ้วิจยัทางสัตวศาสตร์ท่ีทนัสมยั การอ่าน
และการท าความเขา้ใจเน้ือหา การน าเสนอในท่ีประชุม และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การเขียนรายงานตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Review publication of recent research in animal science; critical reading and 
understand the article; presentation and discussion; report writing under the supervision of 
an advisor 

1((0)-2-1) 

515-332 สัมมนำ 2 
(Seminar II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

แนวคิดการจดัท าสัมมนา การทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมรายงานเก่ียวกับ
ความกา้วหน้าทางดา้นสัตวศาสตร์ การฝึกทกัษะการอภิปรายผลงานวิจยัทางสัตวศาสตร์ท่ี
ทันสมัยในปัจจุบัน การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงวิเคราะห์เพื่อ
น าเสนอผลงานวจิยัต่อท่ีประชุมภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Concept of seminar; Literature review and compilation of scientific reports 
related to the scientific advances in animal science; Practice of discussion on recently 
modern animal science research documents; Improving ability on critical and analytical 
thinking for public presentation under advisor supervision 

1((0)-2-1) 

 ค. กลุ่มวชิำเลือกเสรี  
515-241 สัตว์เลีย้งเพ่ือเกมส์กฬีำ 

(Animal for Sports)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

การเล้ียง ดูแล จัดการ และควบคุมสัตว์เล้ียง เพ่ือการประกวด แข่งขัน กีฬา 
กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ โคชน โคเน้ือ โคนม แพะเน้ือ แพะนม ไก่ชน นกกรงหัวจุก 
นกเขา สุนขั เป็นตน้ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Raising, managing and controlling the animal for competition sport recreation 
such as bull fighting, beef and dairy cow competition, meat and dairy goat competition, 
fighting cock, red-whiskered bulbul competition, ground baeeed dove competition, dog 
show, field trips required   

3((2)-3-4) 

   
   
   



515-242 รักษ์สัตว์ป่ำ 
(Wild Life Animals Care) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

ความหมายของสัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวนและสัตว์คุ ้มครอง การศึกษาชีวิตนก 
การศึกษาชีวิตสัตวป่์า (กลางวนั-กลางคืน) การท าโป่งดิน การปลูกตน้ไม ้การพิมพร์อยเทา้
สตัว ์การเดินศึกษาธรรมชาติ  

Definition of wild animal, wild animal reservation and protection, bird watching 
activity, wildlife watching activity ( day-night) , DIY salt lick, tree growing activity, 
wildlife footprint activity, natural walk activity  

3((2)-3-4) 

515-243 คนรักสัตว์เลีย้ง 
(Pet Lovers) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite: - 

ประเภทของสัตวเ์ล้ียงท่ีไดรั้บความนิยมเช่น สุนัข แมว เม่นแคระ อีกวัน่า เป็นตน้ 
นิสยัของสตัวเ์ล้ียงแต่ละชนิด การเล้ียงสตัวเ์บ้ืองตน้ อุปกรณ์ท่ีส าคญัในการเล้ียงสัตว ์การจบั
และการบงัคบัสตัวท่ี์ถูกวิธี การฝึกสุนขัเบ้ืองตน้ การเลือกชนิดอาหารและการใหอ้าหารอยา่ง
ถูกวิธี การเลือกแชมพูท่ีเหมาะสม การอาบน ้ า-ตดัขนเบ้ืองตน้ การตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ การ
ป้อนยาสตัว ์ 

 Species of companion animals such as canine, cat, hedgehog, iguana etc., various 
animal habit, basic pet care, essential equipment, basic restrain, basic dog training, pet 
food selection and feeding management, appropriate pet shampoo selection, grooming, 
physical examination and drug administration  

3((2)-3-4) 
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