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ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพ่ือการผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้าและวิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยีการผลิตพืช ธุรกิจการเกษตร และภาวะ
ผู้นําและสื่อสารทางการเกษตร รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                     
อย่างต่อเน่ือง และเป็นสถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้วยสติปัญญา 
ความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  มีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพ่ือความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของบุคคล สังคม และประเทศชาติ ตามปรัชญาของ
คณะ “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม”  

ในนามของคณาจารย์และบุคลากร ขอให้นักศึกษาใหม่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ทุกคนหมั่นเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนเอง มีสติ รู้จักการใช้ชีวิตในการเรียน การทํากิจกรรม และการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ในยุค New Normal เพ่ือพัฒนาประสบการณ์จากการเรียน ให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ทํางานเพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความรู้ที่จะได้รับจากกิจกรรม
เสริมทักษะประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต และขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ             
ที่ทุกคนเคารพนับถือ ตลอดจนบุญบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศ ได้โปรดอํานวยพรให้นักศึกษใหม่ทุกคน
ประสบความสําเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ถึงพร้อมด้วย
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 
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ประวัติและพัฒนาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. ประวัติและพัฒนาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานคณะวิชา ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยจัดต้ังขึ้นเป็นคณะลําดับท่ี 11 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังอยู่เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีประวัติความเป็นมาดังน้ี 
 

ประวัติ 

พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของคณะฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา 2544 
พ.ศ. 2549  หลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เร่ิมเปิดสอน 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
พ.ศ. 2553  หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เร่ิมเปิดสอน 
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
พ.ศ. 2557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เร่ิมเปิดสอน 
พ.ศ. 2558  หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีท้ังโทและเอก 2 หลักสูตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เร่ิมเปิดสอน 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 
พ.ศ. 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร ได้รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยให้เร่ิมเปิดสอน 
   
 ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้มีการ
เปิดหลักสูตรในหลายรูปแบบท้ังหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงมีนักศึกษาจากท่ัวประเทศท่ีมีความสนใจเข้ามาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงมีนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีสนใจและสมัครเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติท่ีทางคณะวิชาเปิดสอนด้วย นอกจากภารกิจในด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทาง
การเกษตรและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องแล้ว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรยังได้ตระหนักถึงภารกิจสําคัญท่ีสอดคล้อง
กับบทบาทและหน้าท่ีของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดําเนินงานตามพันธกิจหลักอย่างครบถ้วนและต่อเน่ืองตลอดระยะเวลานับต้ังแต่ได้มีการก่อต้ังคณะฯ มา
จนถึงปัจจุบันและจะยังคงพัฒนาความก้าวหน้าให้สืบเน่ืองอย่างม่ันคงและย่ังยืนสู่อนาคตต่อไป 
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2. ปณิธานและสัญลักษณ์ของคณะ 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดต้ังข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
ความรู้ในด้านการเกษตรและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับการนําเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ท่ีเหมาะสม มาใช้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ ความรับผิดชอบ 
และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เพื่อความก้าวหน้าของบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังท่ีมาของการจัดต้ังและดําเนินภารกิจ
ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังน้ี 
 

ปรัชญาของคณะ (Philosophy) 

“รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม” 
ปณิธาน (Determination) 

“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวนําด้วยวิชาการ” 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นคณะวิชาช้ันนําด้านการเกษตรในระดับชาติ (5 อันดับแรกของคณะวิชาด้านการเกษตร) ” 
พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิตปศุสัตว์ สัตว์นํ้า พืช และธุรกิจ
การเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นท่ียอมรับ  
 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สมรรถนะหลัก (Core competency) 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพและการเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม” 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 ASAT  
 A: Accountability (รับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี)  
 S: Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) 
 A: Adaptability (ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอค์กร)  
 T: Think positively (คิดบวก) 

อัตลักษณ์  
 “บัณฑิตสร้างสรรค์  ซ่ือสัตย์  ใฝ่รู้  สู้งาน” 
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สัญลักษณ์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 

วันสถาปนาจัดต้ังคณะ “10 มกราคม” 
 

สีประจําคณะ “สีขาวงาช้าง” 
 

ต้นไม้ประจําคณะ “ต้นกฤษณา” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

 คณะสัตวศาสตร์ฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยคาดหวังเพื่อสร้างบัณฑิตท่ีเป็น “ผู้นําแห่งการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม”แทนด้วยคําว่า CREATIVE ได้แก่            
1) ผู้นําแห่งการสร้างสรรค์ (Creative leader) 2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 3) ความรู้ความชํานาญ (Expertise)            
4) ตระหนักซ้ึงในคุณค่าแห่งศิลปะ (Art appreciation)  5) ความเป็นไทย (Thainess) 6) ความซ่ือสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
(Integrity and Ethics) 7) จิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteer spirits and public consciousness) และ 8) ทักษะสําคัญ
สําหรับพลเมืองอนาคต (Essential skills for future citizen) คุณสมบัติเสริมท่ีเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นอัตลักษณ์
บัณฑิตคณะสัตวศาสตร์ฯ คือ “บัณฑิตสัตวศาสตร์ฯ ใฝ่รู้ สู้งาน” ซ่ึงประกอบไปด้วย มีความรู้จักและเช่ือม่ันในตนเอง ตระหนัก
ใฝ่รู้เป็นนิจกาล คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ไตร่ตรองเหตุผลและเหตุการณ์อย่างถ้วนท่ัว อีกท้ังมีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 
 

จุดเด่นของคณะวิชา 

 คณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเกษตร โดยการนําเอา
เทคโนโลยีแผนใหม่ท่ีเหมาะสม มาใช้และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย
สติปัญญา ความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเพื่อความก้าวหน้าของบุคคล สังคม 
และประเทศชาติ 
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ตอนท่ี 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี / คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร 
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Agricultural Leadership and Communications 

 

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (ภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Agricultural Leadership and Communications) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Sc. (Agricultural Leadership and Communications) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       
 ไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ       หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4 ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย   
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ   
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 4/2562 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 6/2562 วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2565 
  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักฝึกอบรมและเผยแพร่งานด้านการเกษตร   
8.2 นักพัฒนาส่ือดิจิทัลออนไลน์เน้ือหาทางการเกษตร 
8.3 นักประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร 
8.4 นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เก่ียวกับการเกษตร 
8.5 นักผลิตวีดิทัศน์เก่ียวกับการเกษตร 
8.6 นักพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกับการเกษตร 
8.7 นักส่ือสารการตลาดเพื่องานทางการเกษตร 
8.8 พนักงานส่งเสริมการขาย 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  9.1   นายพิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์  
     เลขประจําตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
   วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)   
   วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
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 9.2    นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์  
     เลขประจําตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ตําแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ Ph.D. (Entomology) Kansas State University, USA (2016) 
   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542) 

 9.3    นางสาววัชราภรณ์  รวมธรรม  
     เลขประจําตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ตําแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558) 
   วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
   กษ.บ. (การจัดการการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)  
   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542)  

 9.4    นายสุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล 
    เลขประจําตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ตําแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ    ป.วิชาว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2562) 
    Ph.D. (Pharmacy), Chiang Mai University, Thailand (2011) 
    กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) 
    น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) 
    สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 

 9.5    นายสรณฐ  โชตินิพัทธ์  
     เลขประจําตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ตําแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ    M.Sc. (Aquaculture) James Cook University, Australia (2014) 
           B.Sc. (Marine Science) University of Queensland, Australia (2012) 
  
10.     สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120   
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคการเกษตรเป็นหลักให้กับประชาชนส่วนใหญ่ และเป็น
ภาคท่ีมีความสําคัญ เป็นรากฐานในการสร้างผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานทางด้านการสื่อสาร
การเกษตร การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้ด้านการเกษตรให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยส่ือสมัยใหม่ที่สามารถนําเสนอได้หลากหลายช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถทําให้
ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย ทําให้เกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมหรือประชาชนทั่วไปมีความรู้และสามารถพัฒนางานด้าน
การเกษตรดีข้ึนทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่ดีข้ึน ดังน้ันสถานการณ์ปัจจุบันในการ
พัฒนาประเทศด้านการเกษตรจึงต้องมีการส่ือสารให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ซ่ึงจะส่งผลต่อการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจไทย 

11.1.2 ความต้องการผู้นําทางส่ือเทคโนโลยีในการนํามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของการผลิตด้าน
การเกษตร เป็นมิติใหม่ที่ทําให้ผลผลิตด้านการเกษตรน่าสนใจ สามารถส่ือสารให้กับคนทั่วโลกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทางการเกษตรแบบยุคใหม่ ที่มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีของสื่อมาทําให้เกิดมูลค่าทางการเกษตร แต่ต้องอยู่ใน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และเทคนิคในการเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

11.1.3 การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญ่ีปุ่น และอินเดียและ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมท้ังกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก
จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซ่ึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง มีทักษะการเป็นผู้นําและผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ในเชิงสห
วิทยาการด้านการเกษตรและการส่ือสารควบคู่กัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในระบบการค้าเสรีในภาคการเกษตร 
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัย

แรงงานลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อาจกระทบต่อความ
ต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ 
นอกจากน้ีโครงสร้างการผลิตจะเปล่ียนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากข้ึน ทําให้การ
พัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนกําลังแรงงานที่
ขาดแคลน 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรน้ัน ได้คํานึงถึง
การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในสังคม มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความสามารถใน



11 
 

การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากน้ี คณะวิชายังมุ่งเน้น
ผลิตให้บัณฑิตเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนําไปสู่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอย่างย่ังยืน 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของประเทศ โดยเป็นบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรต้องสามารถพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและการเปล่ียนแปลงของประเทศ สังคมโลก เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นหลักสูตรท่ีให้
ความสําคัญในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิต
สาธารณะ 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อปณิธานในการผลิต

บัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ยึดม่ันในคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้น 
ผลิตบัณฑิตที่มี (1) ความรู้ในเชิงสหวิทยาการด้านการเกษตร การส่ือสาร และมีทักษะในการเป็นผู้นํา (2) เป็นนัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เก่ง ดี มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ (3) สร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (4) ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กร เพ่ือสนองตอบต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ (5) อนุรักษ์และทํานุบํารุงภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน  

          ไม่มี  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเป็นนักพัฒนาการเกษตรและส่ือสารการเกษตรที่มี
ความเป็นผู้นํา สามารถสร้างสรรค์ส่ือและใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาการเกษตรของท้องถ่ิน 
ชุมชน และประเทศชาติ 

 
1.2 ความสําคัญ 

เน่ืองจากปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยแต่ละยุคให้ความสนใจและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจที่
แตกต่างกัน โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยมุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 เพ่ือหวังว่าจะช่วยผลักดันให้
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและเป็นผู้นําการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ทางด้าน
การเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยที่ยังมีช่องว่างในการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในการทําการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน เน่ืองด้วยในโลกยุคปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การส่ือสาร
ระหว่างนักวิชาการกับเกษตรกรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศไทยมีรูปแบบสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
ช่องทางและจํานวนมากข้ึน ทําให้เกษตรกรมีโอกาสสามารถรับความรู้ทางด้านการเกษตรผ่านส่ือได้ง่าย สะดวก ประหยัดและ
รวดเร็วข้ึน อันจะเป็นความรู้ที่ทําให้เกษตรกรของประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่การทําการเกษตรสมัยใหม่ เช่น Smart farm 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการการเกษตรของประเทศไทย 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อต้ังข้ึนโดยมีพันธกิจเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการทําเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ
การเกษตรของประเทศไทยในภาคการผลิตส่วนต้นนํ้า ทั้งน้ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เล็งเห็นว่าการเชื่อมต่อองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรยังต้องมีอีกองค์ประกอบท่ีสําคัญ น่ันคือ การถ่ายทอดความรู้
ไปยังเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการเกษตรของประเทศในส่วนปลายนํ้า โดยอาศัยความรู้ 
ความสามารถ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการส่ือสารเพ่ือเกษตรกร 

นักถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่ือสารด้านการเกษตรท่ีมีความสามารถเฉพาะในด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ 
พัฒนาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลิตรายการวิดิทัศน์ หรือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักเทคโนโลยีไม่เพียงแต่มีความเช่ียวชาญ
หรือทักษะในศาสตร์ทางด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการบูรณาการความรู้ด้านการผลิตส่ือต่าง ๆ ร่วมด้วย อันจะ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนา Thailand 4.0 ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาทางนวัตกรรมด้านการเกษตรและการเพ่ิม
ศักยภาพของเกษตรกรซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
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ดังน้ัน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเสนอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร ซ่ึงเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการในระดับปริญญาตรี โดยมีเป้าหมาย
สําหรับพัฒนาบัณฑิตให้มีภาวะผู้นําท่ีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม โดยนํา
เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

 
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พ้ืนฐานทางการเกษตร  
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นํา มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีทักษะการส่ือสาร     
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเลือกใช้ส่ือ การสร้างเน้ือหา การสร้างส่ือ และ 

สามารถจัดฝึกอบรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร 
1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Program Learning 
Outcomes) PLOs 

ลําดับท่ี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของ
ศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 

  

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

  

PLO3 ระบุความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพ้ืนฐานที่
จําเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

  

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการ
ส่ือสารที่หลากหลาย 

  

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ 
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ลําดับท่ี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และการดําเนินชีวิต 

  

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

  

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือดําเนินโครงการได้ 

  

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 

  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes) PLOs 

ลําดับท่ี ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain
(Knowledge) 
 (Bloom’s 

Taxonomy)(Revised)

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At
PLO10 อ ธิบาย เ น้ื อหาคว ามรู้ ด้ า น

การเกษตรที่เ ก่ียวข้องกับการ
ผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์นํ้า การ
ผลิตพืช หรือธุรกิจการเกษตรได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ลําดับท่ี ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain
(Knowledge) 
 (Bloom’s 

Taxonomy)(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At
PLO11 สามารถฟัง  พูด  อ่าน  เ ขียน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารทางการเกษตร 

  

PLO12 สามารถวางแผนการบริหาร
ก า ร เ งิ น  ทรั พ ย าก ร บุ ค ค ล 
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ได้ 

  

PLO13 เป็นผู้ริเร่ิมเสนอความคิดเห็น มี
การตัดสินใจโดยสามารถอธิบาย
หลักการและเหตุผลประกอบ 
และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ในฐานะผู้นําและผู้ตามได้ 

  

PLO14 เลือกใช้เทคนิคการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

  

PLO15 ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บบ เ นื้ อ ห า
ทางการเกษตรเพ่ือใช้ในการ
ผลิตสื่อที่เก่ียวข้องกับการผลิต
สัตว์ การผลิตสัตว์นํ้า การผลิต
พืช หรือธุรกิจการเกษตรได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน 
และ มีจรรยาบรรณวิชา ชีพ
ทาง ด้ านวิ ทยาศาสตร์ แล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้าน
สื่อมวลชน 
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ลําดับท่ี ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain
(Knowledge) 
 (Bloom’s 

Taxonomy)(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At
PLO16 สร้างส่ือทางการเกษตร โดย

สามารถนําเสนอได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ตรงประเด็น  

  

PLO17 ส า ม า ร ถ จั ด ฝึ ก อ บ ร ม  จั ด
กิจกรรมเ พ่ือ สังคมและการ
ประชาสัมพันธ์ที่ เ ก่ียวข้องกับ
การเกษตร ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะ ภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์
แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร รณ วิ ช า ชี พ
ทางด้านส่ือมวลชน 
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

พ้ืนฐานทางการเกษตร  
  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นํา 
มีความสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ และมีทักษะ
การส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ 

     

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการเลือกใช้
สื่อ การสร้างเน้ือหา การสร้าง
สื่อ และสามารถจัดฝึกอบรม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและการ
ประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ท้ังน้ี 

ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

ไม่มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน    

ภาคการศึกษาต้น     เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่า 
2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบประกาศหรือข้อกําหนดเก่ียวกับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  นักศึกษาอาจมีปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2  นักศึกษาอาจมีระดับความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 

2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 

ก) และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง  
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หมวดที่ 4 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ดังน้ี 

2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และส้ินสุดการ
เรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงอาจใช้หลายวิธีการประเมินร่วมกัน เช่น  
การทํารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิ การเข้าร่วมกิจกรรม การสอบ การถอดบทเรียน 
อภิปรายกลุ่ม การนําเสนอ การตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์นักศึกษา หรือ ผลสัมฤทธ์ิของงาน เป็นต้น 
 2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้งเกณฑ์การตัดเกรด
ให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนครั้งแรก 
 2.3 ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubrics เช่น รายวิชา 713 342 สัมมนา 713 233 การถ่ายภาพเพ่ือผลิตส่ือ
ทางการเกษตร เป็นต้น 
 2.4 มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย คะแนนเก็บ 
คะแนนสอบกลางภาค ภายในระยะเวลา 15 วันเป็นอย่างช้า และกรณีรายวิชาที่มีการนําเสนองานหน้าช้ันเรียนให้
สะท้อนผลการประเมินให้นักศึกษาทราบภายหลังการนําเสนอทันที 
 2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถย่ืนผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 3.1 มีการทดสอบหรือประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิตาม PLOs แต่ละช้ันปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.2 การตัดระดับคะแนนต้องผ่านการพิจารณาของประธานหลักสูตร และคณบดี การพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตาม มคอ. 3 และ 4 
4. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2560 (ภาคผนวก 
ก) และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง และข้อกําหนดเพ่ิมเติมของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรสําหรับการจบหลักสูตรเป็นดังน้ี 

4.1  สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต และ  
4.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า 2.00  และ 
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4.3  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ตํ่ากว่า 2.00  
  และตามประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 12 เมษายน 
2559 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี โดยมหาวิทยาลัยจะบันทึกในระเบียนการศึกษาของนักศึกษาว่า มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แล้ว 
  1) นักศึกษามีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ก่อน
สําเร็จการศึกษา หรือ 
  2) นักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบต่ํากว่าระดับ B2 ตามมาตรฐานของ CEFR เม่ือเข้ารับการทดสอบในรอบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคการศึกษาท่ี 6 หลังเข้าเป็นนักศึกษา แต่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังน้ี 

ผลการสอบ หลักสูตรเร่งรัดที่ต้องเรียน 
A1 หรือตํ่ากว่า 3 หลักสูตร 

A2 2 หลักสูตร 
B1 1 หลักสูตร 

   
  โดยนักศึกษามีเวลาเข้าเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 และได้รับผลการประเมินเป็น “S” (Satisfactory)          
ในหลักสูตรเร่งรัดน้ันๆ หรือ 
  3) นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เช่น TOEIC 
(Listening and Reading Test), TOEFL IBT, IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศกําหนด 
   ทั้งน้ี นักศึกษาสามารถย่ืนผลการทดสอบตามวรรคหน่ึงที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึง
วันที่ย่ืนสอบต่อมหาวิทยาลัย หรือ 
  4) กรณีอ่ืนตามที่อธิการบดีตามคําแนะนําของสภาวิชาการประกาศกําหนด 
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5. การอุทธรณ์และการพิจารณาการตรวจสอบผลการเรียน 
เพ่ือให้การอุทธรณ์และการพิจารณาการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอกําหนดข้ันตอนการอุทธรณ์เพ่ือขอตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
ไว้ดังน้ี 

 
 

 
 

  

นักศึกษาย่ืนคําร้องทั่วไป 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร 

คณะวิชารับทราบคําร้องและพิจารณา
ข้อคิดเห็น 

ส่งคืนนักศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไข 

ไม่สมบูรณ์

สมบูรณ์

แจ้งผลการพิจารณา 

ติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอข้อมูล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่ทราบรายช่ือนักศึกษาที่ย่ืนคําร้อง) 

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิชาพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียน

และตรวจสอบข้อเท็จจริง 

คณะวิชาแต่งต้ังกรรมการเพ่ือพิจารณา 
ข้อร้องเรียน 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 3 วัน 

ระยะเวลา 5 วัน ระยะเวลา 2 วัน
ระยะเวลา 3 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

ทั้งน้ีในกรณีที่มีการอุทธรณ์ขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบ คณะวิชาจะทําการประสานงานเพื่อขอข้อมูล
รายวิชาจากศูนย์ดังกล่าว ดังน้ันจะมีระยะเวลาดําเนินการจนแล้วเสร็จ ภายใน 21 วัน 
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หมวดท่ี 5 รายละเอียดหลักสูตร รหัสวิชาและรายวิชา 
 

1.  รายละเอียดหลักสูตร 
1.1 หลักสูตร 

1.1.1 จํานวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1.1)  วิชาบังคับ  24  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
  กลุ่มวิชาภาษา   
  กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
  กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   

(1.2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 

(2.1)  วิชาแกน  33 หน่วยกิต 
(2.2)  วิชาบังคับ  50 หน่วยกิต 
(2.3)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.2 วิชา 

1.2.1 รหัสวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
SU101 – SU109  วิชาบังคับเลือก  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับเลือก  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับเลือก  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  
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กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับเลือก  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  

หมวดวิชาเฉพาะ  
กําหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจําหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ดังน้ี 

713 สาขาวิชาภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับช้ันปีท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
 1 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
 2 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
 3 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
 4 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 

หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง สําหรับรายวิชาที่ข้ึนต้นรหัส 700 XXX หมายถึง  
กลุ่มของรายวิชา คือ 

0 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ 
1 = กลุ่มวิชาเคมี 
2 = กลุ่มวิชาชีววิทยา 
3 = กลุ่มวิชาภาษา 
4 = กลุ่มวิชาอื่น ๆ  

หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง สําหรับรายวิชาที่ข้ึนต้นรหัส 713 XXX หมายถึง 
กลุ่มของรายวิชา คือ 

0 = กลุ่มวิชาแกน 
1 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 = กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
3 = กลุ่มวิชาภาวะผู้นําและการส่ือสารทางการเกษตร 
4 = กลุ่มวิชาสัมมนา จุลนิพนธ์ และสหกิจศึกษา 

หลักที่สามของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
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1.2.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ในแต่ละรายวิชากําหนดเกณฑ์ในการคํานวณหน่วยกิตจาก  จํานวนช่ัวโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และช่ัวโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซ่ึงมีวิธี
คิด  ดังน้ี 
               จํานวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และส่ี  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวท่ีสองบอกจํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวท่ีสามบอกจํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวท่ีสี่บอกจํานวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

1.2.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1.1) วิชาบังคับ   จํานวน  24 หน่วยกิต 

(1.1.1) กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร   3(3-0-6)

 (Silpakorn Arts) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
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(1.1.2) กลุ่มวิชาภาษา 
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (English in the Digital Era) 
SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
 (English for International Communication) 
SU203 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ต้ังแต่ B1 ข้ึนไป และ
รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ต้ังแต่ B2 ขึ้นไป 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดย
ไม่นํามาคํานวณค่าผลการเรียนเฉล่ีย 

 (1.1.3) กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 พลเมืองต่ืนรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 

 (1.1.4) กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovative-Driven Entrepreneurship) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 

 (1.2) รายวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
(1.2.1) กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
SU113 การต้ังคําถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 



26 
 

SU115  อาหารเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
SU126   ศิลปะและส่ือร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและส่ือ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
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 (Thinking Development) 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
SU133  การจัดการส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และการส่ือสาร 
 (Computer, Information Technology and Communication  
 Literacy) 
SU135  ศิลปะการดํารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้นํา 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
SU146 โครงการพระราชดําริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Care) 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Film Appreciation)  

(1.2.2) กลุ่มวิชาภาษา 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 

 (1.2.3) กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
                     SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
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SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
SU315 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว         3(3-0-6) 
 (White Internet) 
SU318 ส่ิงแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เล้ียง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 
SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 
 (World Regions) 

 (1.2.4) กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
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SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานสําหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
(2.1) วิชาแกน         33 หน่วยกิต 
713 101   ชีววิทยาเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร     3(2-3-4) 

(Biology for Agricultural Communications)  
713 102   เคมีเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร     3(2-3-4) 

(Chemistry for Agricultural Communications) 
713 103   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารทางการเกษตร 3(2-3-4) 

(Computer and Information Technology for Agricultural  
Communications) 

713 104   การผลิตพืช        3(2-3-4) 
     (Plant Production) 
713 105   การผลิตปศุสัตว์       3(2-3-4) 

    (Livestock Production) 
713 106    ห้องสมุดดิจิทัลและสารสนเทศเพ่ือการวิจัย    3(2-3-4) 

     (Digital Library and Information for Research) 
713 107   สถิติเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     (Statistics for Agricultural Communications) 
713 201   การส่ือสารทางการเกษตร          3(2-3-4) 

    (Agricultural Communications) 
  713 202   หลักการและวิธีปฏิบัติในการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า    3(2-3-4) 
       (Aquaculture Principles and Practices) 

713 203   ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่ือสารการเกษตร    3(2-3-4)  
    (Research Methods in Agricultural Communications) 

713 204   การพัฒนาภาวะผู้นําและจิตอาสา     3(3-0-6) 
    (Leadership Development and Volunteer) 

 
(2.2) วิชาบังคับ         50 หน่วยกิต 
713 221   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร     3(3-0-6) 

    (Innovation and Agricultural Technology)  
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713 231   องค์การและระเบียบวิธีส่งเสริมการเกษตร    3(3-0-6) 
    (Organization and Agricultural Extension Methods)  

713 232   จรรยาบรรณสําหรับการผลิตส่ือ      3(3-0-6) 
     (Ethics for Media Production) 
713 233   การถ่ายภาพเพ่ือผลิตส่ือทางการเกษตร      3(2-3-4) 

    (Photography for Agricultural Media) 
713 234   การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ    3(2-3-4) 

    (Personality Development and Public Speaking)  
713 241   ธุรกิจการเกษตรเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
     (Introduction to Agribusiness) 
713 331   การเขียนส่ือทางการเกษตร       3(2-3-4) 

    (Agricultural Media Writing)  
713 332   การฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์     3(2-3-4) 

    (Training and Public Relations) 
713 333   การเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อทางการเกษตร    3(2-3-4) 
     (Entrepreneurship for Agricultural Media) 
713 334   การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการเกษตร    3(2-3-4) 
     (Radio and Television Production for Agriculture) 
713 335   ส่ือสมัยใหม่        3(2-3-4) 
     (Modern Media) 
713 336   องค์การแห่งการเรียนรู้       3(3-0-6) 

    (Learning Organization) 
713 337   ภาวะผู้นําทางการเกษตร      3(3-0-6) 

    (Agricultural Leadership)    
713 341   การฝึกประสบการณ์ 1       1(0-3-0) 
     (Practicum I) 
713 342   สัมมนา        1(0-2-1) 
     (Seminar) 
713 441   การฝึกประสบการณ์ 2       1(0-3-0) 
     (Practicum II) 
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713 442   จุลนิพนธ์        2(0-6-0) 
     (Senior Project) 
713 443   สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
     (Co-operative Education) 
 
(2.3) วิชาเลือก เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
713 338   เร่ืองคัดเฉพาะทางการส่ือสารการเกษตร 1    3(3-0-6) 
     (Selected Topics in Agricultural Communications I) 
713 339   เร่ืองคัดเฉพาะทางการส่ือสารการเกษตร 2    3(2-3-4) 
     (Selected Topics in Agricultural Communications II) 
713 431   การออกแบบและการผลิตส่ิงพิมพ์ทางการเกษตร     3(2-3-4)  

    (Design and Production of Agricultural Publications)  
713 432   การบรรณาธิกรณ์เพ่ือผู้อ่านด้านการเกษตร    3(2-3-4) 

    (Editing for Agricultural Audiences) 
713 433   ส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6) 

    (Mass Communication and Public Relations)  
713 434   การตลาดส่ือ        3(2-3-4) 

    (Media Marketing)  
713 435   กลยุทธ์การส่ือสารและการจัดการงาน     3(3-0-6) 

    (Communication Strategy and Event Management) 
713 436  การเขียนเว็บในการส่ือสารทางการเกษตร     3(2-3-4) 

   (Web Writing in Agricultural Communication)  
713 437  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิม    3(2-3-4) 

   (Agricultural Products and Value Added Creation) 
713 438  การผลิตพืชเศรษฐกิจ         3(2-3-4) 

   (Economic Crop Production) 
713 439  การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเกษตรอินทรีย์    3(2-3-4) 

   (Agro-tourism Management and Organic Farming) 
713 444  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า      3(2-3-4) 

   (Aquaculture Technology) 
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713 445  การเพาะพันธุ์และการเล้ียงปลา       3(2-3-4) 
   (Fish Breeding and Culture) 

713 446  การทําฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์      3(2-3-4) 
   (Organic Livestock Farming) 

713 447  การผลิตสัตว์ปีกอุตสาหกรรม       3(2-3-4) 
    (Industrial Poultry Production)  
713 448  การผลิตสุกรอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
    (Industrial Swine Production)  

 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอ่ืนท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จะต้องนําไปคิดค่า
ระดับเฉล่ียในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
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2.  แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6)
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
SU301 พลเมืองต่ืนรู้ 3(3-0-6)

713 101 ชีววิทยาเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร 3(2-3-4)
713 102 เคมีเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร 3(2-3-4)
713 103 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารทาง

การเกษตร 
3(2-3-4)

SUXXX วิชาเลือก 3 
รวมจํานวน 21 

 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 3(2-2-5)
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)
SU203 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

713 104 การผลิตพืช  3(2-3-4)
713 105 การผลิตปศุสัตว์ 3(2-3-4)
713 107 สถิติเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร 3(3-0-6)

รวมจํานวน 21 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น) 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)
713 201 การสื่อสารทางการเกษตร 3(2-3-4)
713 202 หลักการและวิธีปฏิบัติในการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 3(2-3-4)
713 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการเกษตร 3(2-3-4)
713 221 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6)
713 231 องค์การและระเบียบวิธีส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)
SUXXX วิชาเลือก 3

รวมจํานวน 21
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น) 

713 106 ห้องสมุดดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 3(2-3-4)
713 204 การพัฒนาภาวะผู้นําและจิตอาสา 3(3-0-6)
713 232 จรรยาบรรณสําหรับการผลิตสื่อ 3(3-0-6)
713 233 การถ่ายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร 3(2-3-4)
713 234 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-3-4)
713 241 ธุรกิจการเกษตรเบ้ืองต้น 3(3-0-6)

รวมจํานวน 18 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
713 331 การเขียนส่ือทางการเกษตร 3(2-3-4)
713 333 การเป็นผู้ประกอบการด้านส่ือทางการเกษตร 3(2-3-4)
713 337 ภาวะผู้นําทางการเกษตร 3(3-0-6)
713 341 การฝึกประสบการณ์ 1 1(0-3-0)
713 XXX วิชาเลือก 6 

รวมจํานวน 16 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น) 

713 332 การฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ 3(2-3-4)
713 334 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการเกษตร 3(2-3-4)
713 335 ส่ือสมัยใหม่ 3(2-3-4)
713 336 องค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)
713 342 สัมมนา 1(0-2-1)
713 XXX วิชาเลือก 3 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี  3 

รวมจํานวน 19 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
713 441 การฝึกประสบการณ์ 2 1(0-3-0)
713 442 จุลนิพนธ์ 2(0-6-0)
713 XXX วิชาเลือก 6 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี  3 

รวมจํานวน 12 
 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น) 

713 443 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
รวมจํานวน 6 
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3. คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 

ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
และความเช่ือมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 

การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อส่ือสาร ทักษะการเรียนรู้และการ
ทํางานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การปลูกฝังเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปล่ียนแปลง  

 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 

วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งส่ิงที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเน่ืองจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้าง
สรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   ทั้งน้ี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์
ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 

แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของคําว่าบ้าน ความเป็นพ้ืนที่ 
เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเท่ียว   โลกาภิวัตน์ 
ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการนําเสนอความเป็นชาติ 
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SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  

ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข  กลยุทธ์
เพ่ิมความสุขด้วยการคิดบวก การออกกําลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 

SU113 การต้ังคําถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  

การต้ังคําถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การต้ังคําถามเพ่ือสร้างและแสวงหา
ความรู้ วิธีการต้ังคําถาม การต้ังคําถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 

 

SU114 เทคโนโลยีเปล่ียนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 

ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสําคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน 
สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบประมวลผลกลุ่ม
เมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

SU115  อาหารเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารท่ีไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเป้ือนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัย
ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

เน้ือหา รูปแบบ และความเคล่ือนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยการ
เปล่ียนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนสําคัญ 

 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  

ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัย
ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
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SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 

การต้ังถ่ินฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติ
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารสําคัญในวรรณกรรม คุณค่า
ของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 

ลักษณะสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเช่ือ ประเพณี 
ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 

มีทัศนศึกษานอกสถานท่ี  
 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

ความรู้พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่ม
ตั้งแต่การเกิดจนกระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต 

 

SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 

การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 

ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เก่ียวเน่ือง วิถีชีวิต อาชีพและการ
ดํารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซ่ึงกันและกันและการ
อยู่ร่วมกัน 
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SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 

การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของเหตุการณ์สําคัญในปัจจุบัน เช่ือมโยงเหตุการณ์เหล่าน้ันกับผลกระทบต่อสังคมโลก 

 

SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 

ความสําคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงนวัตกรรม 

 

SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและส่ือร่วมสมัยประยุกต์
ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน สําหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียนในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน        ในแต่
ละวัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านส่ือร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ที่เปล่ียนไป 

 

SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 

ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความ
แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย สํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  
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SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและส่ือ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 

ความสําคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  วิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

 

SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 

ความหมาย ความสําคัญของการคิค  การคิดกับการทํางานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 
ทักษะการคิดที่สําคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การทํารายงานและการนําเสนอ กรณีศึกษา 

 

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์              การสังเกตการณ์
ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ในสหัสวรรษท่ี 3 

 

SU133  การจัดการส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 

การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์นํ้า การอนุรักษ์นํ้าใช้
ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูล
ฝอยอันตรายในครัวเรือน 

 
  



44 
 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบัน 
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา       ความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เก่ียวข้อง  

 

SU135  ศิลปะการดํารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  

การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การส่ือสารและการแสดงออก      การสร้างความสุขให้กับ
ชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความสําเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน   การทํางานและการดํารงชีวิต  

 

SU136  เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ
เครื่องมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน  

 

SU137  เทคโนโลยีการส่ือสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบันและแนวโน้ม  ในอนาคต 
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการนําไปใช้งานในชีวิตประจําวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 

 

SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานนํ้า แสงอาทิตย์ ลม นํ้ามัน และแก๊สธรรมชาติ  การส่ง
จ่ายและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า การคํานวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การ
ผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างย่ังยืน 
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SU139 การพัฒนาภาวะผู้นํา 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้นํา ทักษะจําเป็นในการเป็นผู้นํา การพัฒนาภาวะ
ผู้นํา ความแตกต่างของวัฒนธรรมสําหรับผู้นํา การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ     มนุษยสัมพันธ์ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การส่ือสารและ         การควบคุม และการจัดการ
ความเครียด 

 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 

ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงาน
ทดแทน การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

 

SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 

ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ข้ันตอน   การแก้ไข
ปัญหา  ข้ันตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยข้ันตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและแนวคิด 
ความน่าเช่ือถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งท่ีมาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล หลักฐาน 
ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือ 

 

SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 

ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลักของ
อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรี
กับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

 

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  

การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ  การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
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SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 

การทําสมาธิในชีวิตประจําวัน หลักของการทําสมาธิ วิธีการทําสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของ
สมาธิในชีวิตประจําวัน การเรียนและการทํางาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความสําคัญของ
คุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจําวัน  

 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 

ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้ง
เง่ือนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและ
ทิศทางการเปล่ียนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

 

SU146 โครงการพระราชดําริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 

ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการ
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเก่ียวกับดิน นํ้า ป่า อาชีพ 
และวิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 

โครงสร้าง หลักการเบ้ืองต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการ
สร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานท่ีมีคุณค่า 

 

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 

พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดก วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเช่ือ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 
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SU149 การดูแลสุขภาพ        3(3-0-6) 
  (Health Care) 

  แนวทางการดูแลตนเองสําหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น หลักการใช้ยาพ้ืนฐาน 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา  และโทษจากยาเสพติด 

 
SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์        3(3-0-6) 
  (Film Appreciation) 

  องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านต่างๆ ของภาพยนต์ท่ีคัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา
ประเภท และสไตล์การนําเสนอ เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนต์ในฐานะผู้ชม 

   
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era)  

เง่ือนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป หรือมีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 
 

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ  3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  

วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
เง่ือนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าต้ังแต่ระดับ B2 ข้ึนไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม

วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส่ือสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย 
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SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 

หลักการส่ือสาร การส่ือสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม การส่ือสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

 

SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร แหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 

 

SU211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

ลักษณะทั่วไปของภาษา การกําเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  
ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปล่ียนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา 
การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

 

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  

ทักษะการส่ือสารภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ สํานวน
และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 

 

SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 

การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การนําเสนอความคิด การ
พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตอย่างย่ังยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 

 

SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 

หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  การเขียน 
จากคําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 
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SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 

ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน ปริศนา 
คําทาย สุภาษิตคําพังเพย และความเช่ือท้องถ่ิน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่น
กับสังคมและวัฒนธรรม 

 

SU301 พลเมืองต่ืนรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 

ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 

 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพื้นท่ีประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนว
ทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย           การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการส่ือ
ความหมาย 

 

SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

ประวัติ ท่ีมา กระบวนการ ผลสัมฤทธ์ิและแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 การสร้างช้ินงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม นําไปสู่การเป็นพลเมืองต่ืนรู้ 

 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  

แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 
ประกอบสร้างและกําหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิดเรื่อง
สิทธิในร่างกายและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ เพศ
วิถีในปัจจุบัน 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของส่ิงมีชีวิต คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 

การดูนก การจําแนกชนิด ถ่ินที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและ      การ
สืบพันธุ์  พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 

 

SU315 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  ผลกระทบ
ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

 

SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 

ประโยชน์และความสําคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจําวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

 

SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 

บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบต่าง 
ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็นความเป็น
ส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเม่ือใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งานเพ่ือเพ่ิมระดับความ
ปลอดภัย  
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SU318 ส่ิงแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

ระบบนิเวศ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ
ต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 

 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืนในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การส่ือสารต่อสาธารณะและการสร้างส่ือประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

 
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  

ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต         การพัฒนา 
การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 

 

SU321  วัสดุและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  

การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
การจัดการขยะจากวัสดุ การนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  

 

SU322  การดูแลสัตว์เล้ียง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 

เรื่องทั่วไปเก่ียวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนสําหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นเจ้าของสัตว์เล้ียงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เล้ียงติดต่อสู่คน และการป้องกัน
โรค แผนการขยายพันธ์ุสัตว์เล้ียง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์
เล้ียง 
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SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 

ความเป็นมาเก่ียวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความสําคัญของการมี จิต
สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับจิต
สาธารณะ การเขียนโครงการเก่ียวกับจิตสาธารณะ 

 

SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่ีมีต่อมลภาวะ มลภาวะท่ีมีผลต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมส่ิงทอและฟอกย้อม 
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
SU325  ภูมิภาคโลก        3(3-0-6)  
  (World Regions) 

  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์  สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลายทาง
กายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

ทักษะที่จําเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ
บริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การจัดตั้งและดําเนินธุรกิจใหม่ 

 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 

แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามข้ันตอน การทําความ
เข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 

นิยาม ความหมายและความสําคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการทํางาน ฐานข้อมูล ธรรม
มาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเคร่ืองมือในการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดเก็บถาวรใน
หอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล 
ฐานความรู้และหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ 

 

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 

เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและ
อาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเท่ียวและการ
ผลิตอาหาร 

 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์
ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่สําคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โมบา) 
เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หน่ึง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการ
สื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการ
เล่น การส่ือสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่สําคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอี
สปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจาก
การแข่งขันที่น่าสนใจ 

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  

ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพท่ี
น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบําบัดนํ้าเสีย
และการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและนําเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  
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SU414  ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

การทํานํ้าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมัก
ในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวน      การผลิตส่ิงทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม     การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

 

SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานสําหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

ความสําคัญของการตลาดและการเงินสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด กลไก
ตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน 
การระดมทุน ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 

หลักการเบ้ืองต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการทําธุรกรรมที่
ปลอดภัยและประสบความสําเร็จบนระบบเครือข่าย การทําธุรกิจระหว่างองค์การ การทําธุรกิจ
ระหว่างองค์การและลูกค้า การทําธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรม
ดิจิทัล การตลาดดิจิทัล ส่ือสังคมออนไลน์ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
713 101 ชีววิทยาเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร     3(2-3-4) 

(Biology for Agricultural Communications)  
หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ พลังงานกับเซลล์ พันธุศาสตร์

วิวัฒนาการ เน้ือเย่ือพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ โภชนาการ การลําเลียง การ
ขับถ่าย นิเวศวิทยาเกษตรและส่ิงแวดล้อม 
 

713 102 เคมีเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร      3(2-3-4) 
(Chemistry for Agricultural Communications) 

ความรู้พ้ืนฐานทางเคมีที่สําคัญ โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า 
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713 103 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร 3(2-3-4) 
(Computer and Information Technology for Agricultural Communications) 

หลักการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของส่ือ เทคโนโลยีและส่ือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันส่ือเพ่ืองานสื่อสารการเกษตร 

 
713 104 การผลิตพืช        3(2-3-4) 

(Plant Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  713 101 ชีววิทยาเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร 

โครงสร้างของพืชและหน้าที่ ชนิดของพืช การขยายพันธุ์ พืช การปรับปรุงพันธุ์ พืช 
นิเวศวิทยาของพืช ระบบการผลิตพืชอย่างย่ังยืน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับเมล็ดพันธุ์พืช เกษตรอินทรีย์ ผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พืช
สมุนไพรและการอารักขาพืช 
 

713 105 การผลิตปศุสัตว์        3(2-3-4) 
(Livestock Production) 

ความสําคัญของการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ ทิศทางการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ ชนิด ประเภทและพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ มาตรฐานโรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสัตว์ 
อาหารสัตว์ การจัดการการเล้ียงสัตว์ในการผลิตเชิงพาณิชย์   

  
713 106     ห้องสมุดดิจิทัลและสารสนเทศเพ่ือการวิจัย    3(2-3-4) 

(Digital Library and Information for Research) 
การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดดิจิทัล การวางแผนการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการและ

รายงานการวิจัย การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนําเสนอผลงานวิจัย  
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713 107    สถิติเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
(Statistics for Agricultural Communications) 

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวัดความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เทคนิคสถิติไม่
อิงพารามิเตอร์บางประการสําหรับการทดสอบสมมุติฐาน 

 
713 201    การส่ือสารทางการเกษตร          3(2-3-4) 

(Agricultural Communications) 
เน้ือหาเบ้ืองต้นด้านการส่ือสารทางการเกษตรและการพัฒนาวิชาชีพที่ใช้กับภาคเกษตร 

ภาพรวมของวิธีการสื่อสารและอาชีพที่เป็นไปได้ 
 

713 202    หลักการและวิธีปฏิบัติในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา    3(2-3-4) 
  (Aquaculture Principles and Practices) 

ชีวประวัติของสัตว์นํ้าชนิดที่มีการเพาะเลี้ยง การจัดการพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การฟักไข่ 
และการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน หลักการ วิธีปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเพ่ือ
การค้า  

 
713 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่ือสารการเกษตร     3(2-3-4)  

(Research Methods in Agricultural Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 713 107 สถิติเพ่ือการส่ือสารทางการเกษตร 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการส่ือสารการเกษตร การกําหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบ
โครงการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย  
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713 204    การพัฒนาภาวะผู้นําและจิตอาสา      3(3-0-6) 
(Leadership Development and Volunteer) 

ปรัชญาความเป็นผู้นํา องค์ประกอบของกลุ่มและทีมงาน ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มและ
ทีมงาน ประสิทธิผลของกลุ่มและทีมงาน การส่ือสารภายในกลุ่มและทีมงาน ภาวะผู้นําของกลุ่มและ
ทีมงาน การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําและวิธีปฏิบัติสําหรับการเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและ
การประยุกต์ใช้การนําแบบจิตอาสา การประยุกต์ใช้แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้นําเพ่ือการ
จัดระบบและการธํารงรักษาองค์กร 

มีการศึกษานอกสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา เช่น กิจกรรมที่
จัดโดยอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

 
713 221    นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร     3(3-0-6) 

(Innovation and Agricultural Technology)  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใช้สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและปศุสัตว์  

เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตร ระบบอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการฟาร์มในการเกษตรแม่นยําสูง กฎหมาย และเทคโนโลยี 

 
713 231    องค์การและระเบียบวิธีส่งเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 

(Organization and Agricultural Extension Methods)  
บริบทของการส่งเสริมในการพัฒนาการเกษตรและชนบท องค์กรด้านการส่งเสริมการเกษตร

และองค์กรชุมชน  หลักการและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทางการเกษตร  

 
713 232    จรรยาบรรณสําหรับการผลิตส่ือ      3(3-0-6) 

(Ethics for Media Production) 
จริยธรรมที่ใช้กับการส่ือสารทางการเกษตร การออกอากาศ การถ่ายภาพ เสียง ภาพยนตร์ 

วิดีโอ สื่อดิจิทัลแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา วิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทาง
จริยธรรม 
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713 233    การถ่ายภาพเพ่ือผลิตส่ือทางการเกษตร      3(2-3-4) 
(Photography for Agricultural Media) 

หลักการและแนวคิดในการถ่ายภาพ วิธีการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล การออกแบบ 
แนวความคิด มุมมองภาพ การวางแผน การเขียนแบบร่าง ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย การสร้างสรรค์และจัดผลิต
ผลงาน การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบงานกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

713 234    การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ    3(2-3-4) 
(Personality Development and Public Speaking)  

ทักษะการพูดในที่สาธารณะและบุคลิกภาพ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย มารยาททางสังคม 
จิตวิทยาการส่ือสาร ภาษาพูดและภาษากาย การให้เหตุผล การอภิปราย การเจรจา และการชักชวน 
การนําเสนอและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 

 
713 241  ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  (Introduction to Agribusiness) 

ความสําคัญและบทบาทของธุรกิจการเกษตรต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ระบบย่อยของ
ธุรกิจการเกษตรไทย ลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละระบบย่อย หลักการจัดการพ้ืนฐานในการดําเนิน
ธุรกิจการเกษตรอย่างมีจริยธรรม และกรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
713 331    การเขียนส่ือทางการเกษตร       3(2-3-4) 

(Agricultural Media Writing)  
การรวบรวมข้อมูลข่าว การเขียน บรรณาธิกรและจริยธรรมสําหรับส่ือทุกประเภทที่ใช้ในการ

ส่ือสารทางการเกษตร 
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713 332    การฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์      3(2-3-4) 
(Training and Public Relations) 

การฝึกอบรมด้านการเกษตร ทั้งในฐานะเป็นผู้จัดและการเป็นวิทยากร ตลอดจนเทคนิค การ
ฝึกทักษะ การบริหารกิจกรรมและการจัดการประชุม หลักการและทฤษฎีสําหรับสารสนเทศการเกษตร 
การแสดงออกโดยการพูดและการเขียนสําหรับการประชาสัมพันธ์ ทฤษฎีการเรียนรู้ การวางแผน
โปรแกรมฝึกอบรม ประกอบด้วยการประเมินความต้องการ การออกแบบวิธีสอน การพัฒนาแผนการ
สอน และการประเมินผล  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

713 333    การเป็นผู้ประกอบการด้านส่ือทางการเกษตร    3(2-3-4) 
(Entrepreneurship for Agricultural Media) 

วิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านส่ือทางการเกษตรและ
เทคโนโลยีการส่ือสาร การระบุโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาแนวความคิดทางธุรกิจ วิธีการข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับการวิเคราะห์ลูกค้า ตลาดและคู่แข่ง การพัฒนาแผนธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
713 334    การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการเกษตร    3(2-3-4) 

(Radio and Television Production for Agriculture) 
หลักการพ้ืนฐานของการออกอากาศ แหล่งกําเนิดเสียง ลักษณะทางกายภาพและ

องค์ประกอบของเสียง การเคล่ือนที่ของเสียงและการดูดซับของเสียง การบันทึกเสียง ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์บันทึกเสียงในการออกอากาศ หลักการบันทึกเสียงและออกอากาศทางสถานีวิทยุและ
คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีและหลักการผลิตรายการโทรทัศน์ในสถานที่และนอกสถานที่ การเขียนบทสําหรับ
รายการโทรทัศน์ การสื่อสารในการผลิตรายการโทรทัศน์ เทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับการผลิตรายการ
โทรทัศน์ การออกอากาศทางวิทยุและส่ือออนไลน์รวมทั้งช่องทางอ่ืน ๆ 

 
713 335    ส่ือสมัยใหม่        3(2-3-4) 

(Modern Media) 
ทฤษฎีและหลักการของส่ือสมัยใหม่ การกําเนิดและผลกระกระทบทางวัฒนธรรม การ

ส่ือสารและธุรกิจ ประเภทของส่ือสมัยใหม่ต่าง ๆ โซเชียลมีเดีย แอพพลิเคช่ัน เว็บไซต์ และส่ือโต้ตอบ 
การใช้ส่ือสมัยใหม่เพ่ือการตลาด อีคอมเมิร์ช แนวคิดเชิงคํานวณพ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานของส่ือ
สมัยใหม่ การสร้างสรรค์เน้ือหาและออกแบบส่ือดิจิทัล ความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้ส่ือสมัยใหม่ 
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713 336    องค์การแห่งการเรียนรู้       3(3-0-6) 
(Learning Organization) 

ภาษาระบบสังคมและลักษณะต้นแบบ ทฤษฎีการคิดเชิงระบบ ประกอบด้วยภาพจําลองทาง
ความคิด การทํางานอย่างมืออาชีพ การเรียนรู้เป็นทีม รูปแบบมโนทัศน์ขององค์กร 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

713 337    ภาวะผู้นําทางการเกษตร       3(3-0-6) 
(Agricultural Leadership)    

การพัฒนาความเป็นผู้นําส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายจ้าง กลุ่มและ
ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคล การจัดการกลุ่มและความเป็นผู้นํา การกําหนดเป้าหมายและการสรร
หา ทักษะในการทํางานของพนักงาน 

มีการศึกษานอกสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา เช่น กิจกรรมที่
จัดโดยอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

 

713 338    เร่ืองคัดเฉพาะทางการส่ือสารการเกษตร 1    3(3-0-6) 
(Selected Topics in Agricultural Communications I) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันทางการส่ือสารการเกษตร 
 

713 339    เร่ืองคัดเฉพาะทางการส่ือสารการเกษตร 2    3(2-3-4) 
(Selected Topics in Agricultural Communications II) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันทางการส่ือสารการเกษตร 
 

713 341    การฝึกประสบการณ์ 1       1(0-3-0) 
(Practicum I) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่ือสารทางการเกษตร   
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713 342    สัมมนา         1(0-2-1) 
(Seminar) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

   การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการส่ือสารการเกษตร 
 
713 431    การออกแบบและการผลิตส่ิงพิมพ์ทางการเกษตร     3(2-3-4)  

(Design and Production of Agricultural Publications) 
หลักการและวิธีปฏิบัติในการออกแบบส่ือทางการเกษตร ประกอบด้วย การออกแบบ การ

ผลิตสิ่งพิมพ์และกราฟิก การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตช้ินงาน 
 

713 432    การบรรณาธิกรณ์เพ่ือผู้อ่านด้านการเกษตร    3(2-3-4) 
(Editing for Agricultural Audiences) 

หลักการและวิธีปฏิบัติในการตรวจแก้เน้ือหาสําหรับผู้อ่านด้านการเกษตรและวิชาการ
ประกอบด้วย การปรับปรุงและการกระชับเน้ือหา การเขียนหัวข้อ ช่ือเรื่องและหัวรอง การตัดต่อภาพ
และคําบรรยายใต้ภาพ กราฟิกและการจัดวาง การตีความข้อมูลข่าวและการเขียนสําหรับนิตยสาร 
กฎหมายและจริยธรรมส่ือ ทักษะการสัมภาษณ์ในหัวข้อทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 
713 433    ส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6) 

(Mass Communication and Public Relations) 
แนวคิดพ้ืนฐานของการส่ือสาร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กระบวนการ ตัวแบบการส่ือสาร

ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน หลักการส่ือสารมวลชน ผลกระทบของเทคโนโลยีการ
ส่ือสารมวลชนต่อผู้รับสาร ระบบสื่อสารมวลชนในสังคมไทย องค์ประกอบข่าวและการนําเสนอ 
กฎหมาย จรรยาบรรณ และองค์ประกอบของการส่ือสารมวลชน ความหมาย ความสําคัญและบทบาท
ของการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อแบบเดิมและส่ือใหม่ร่วมกับ
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



62 
 

713 434    การตลาดส่ือ        3(2-3-4) 
(Media Marketing) 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนทาง
การตลาดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกปฏิบัติการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับเครื่องมือส่ือสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ  

 
713 435    กลยุทธ์การส่ือสารและการจัดการงาน     3(3-0-6) 

(Communication Strategy and Event Management)  
การออกแบบสําหรับการรณรงค์โฆษณา โดยเน้นกระบวนการสร้างรณรงค์ เริ่มจากการ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ การเลือกแนวคิด ทิศทางและกลยุทธ์ คุณลักษณะ หลักการ การ
เลือกใช้ส่ือ และกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่ือมวลชน การวางแผนและการจัดงานพิเศษเพ่ือการส่ือสาร และ
ประเมินผล  

 
713 436   การเขียนเว็บในการส่ือสารทางการเกษตร     3(2-3-4) 

(Web Writing in Agricultural Communication)  
การออกแบบบนจอภาพ โดยใช้การจัดวางและการออกแบบตัวอักษร ภาพถ่าย 

ภาพเคล่ือนไหว โดยใช้ซอฟต์แวร์ ข้ันตอนการออกแบบสร้างเว็บไซต์ การวิเคราะห์ฟังก์ชันของเว็บไซต์
สําหรับธุรกิจการเกษตรและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  

 
713 437   ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิม     3(2-3-4) 
  (Agricultural Products and Value Added Creation )  

หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับการรักษาสภาพและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร 
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากโค สุกร สัตว์ปีก สัตว์นํ้า และพืชอาหาร การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สําหรับสินค้าเกษตร การใช้ประโยชน์และการจัดการเศษเหลือและของเสียทางการเกษตร 
มาตรฐานและจรรยาบรรณสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภค 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
713 438   การผลิตพืชเศรษฐกิจ         3(2-3-4) 

(Economic Crop Production)  
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญประเทศไทยและของโลก การวางแผนและการจัดการระบบผลิตพืช

เศรษฐกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การควบคุมคุณภาพ การใช้ประโยชน์ และการตลาด  
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713 439 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรอินทรีย์    3(2-3-4) 
  (Agro-tourism Management and Organic Farming) 

ความหมายและรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประเภทของสิ่งที่น่าสนใจของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลเกษตรอินทรีย์กับการท่องเท่ียว การ
พัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างย่ังยืนตามหลักการเกษตรอินทรีย์ 

มีการศึกษานอกสถานที่  
 

713 441    การฝึกประสบการณ์ 2       1(0-3-0) 
(Practicum II) 

วิชาบังคับก่อน : 713 341 การฝึกประสบการณ์ 1 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
การฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อทางการเกษตร  
 

713 442    จุลนิพนธ์        2(0-6-0) 
(Senior Project) 

วิชาบังคับก่อน : 713 203 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่ือสารการเกษตร 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
การวางแผนและทําโครงการวิจัยทางด้านการส่ือสารทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล 

เตรียมรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 
 

713 443    สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
(Co-operative Education) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

ฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและการส่ือสารทางการเกษตร 1 ภาคการศึกษา รายงาน
โครงการวิจัย พร้อมทั้งนําเสนอและส่งรายงานหลังจากเสร็จส้ินการฝึกงาน 
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713 444 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา      3(2-3-4) 
  (Aquaculture Technology) 

ระบบการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสมัยใหม่ อาหารและการจัดการ
การให้อาหารสัตว์นํ้า คุณภาพนํ้าและการจัดการคุณภาพนํ้าในระบบการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า  โรคที่
สําคัญในสัตว์นํ้าและการจัดการโรคในฟาร์มสัตว์นํ้า เทคโนโลยีสําหรับการปรับปรุงสายพันธ์ุสัตว์นํ้า 
และฝึกปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเน้ือหารายวิชา 

 
713 445 การเพาะพันธ์ุและการเล้ียงปลา      3(2-3-4) 
  (Fish Breeding and Culture) 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาพ้ืนเมืองและปลาที่นําเข้ามาเล้ียงบางชนิด การจัดการพ่อแม่
พันธุ์ เทคนิคการเหน่ียวนําให้ปลาวางไข่ การผสมเทียมและการฟักไข่ การเล้ียงลูกปลาวัยอ่อน การ
เลี้ยงให้ได้ขนาดตลาดและการประเมินสมรรถนะการเจริญเติบโตและผลผลิต ฝึกปฏิบัติการผสมเทียม
และการอนุบาล การเพาะขยายแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในปริมาณมากสําหรับการเล้ียง
ปลาวัยอ่อน และการเล้ียงปลา  

  
713 446 การทําฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์      3(2-3-4) 

(Organic Livestock Farming)  
แนวคิด การสร้างสรรค์ และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตทางการเกษตร และ
ฝึกปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหารายวิชา 

 
713 447 การผลิตสัตว์ปีกอุตสาหกรรม       3(2-3-4) 
  (Industrial Poultry Production)  

อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกประเทศไทย ห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ชนิดและสาย
พันธุ์สัตว์ปีก ข้อมูลทางชีววิทยาที่สําคัญต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และการวางไข่ การคัดเลือก
และเล้ียงพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ ปัจจัยสําคัญเก่ียวกับสถานที่เล้ียง อาหาร การป้องกันการติดเช้ือ โรคระบาด 
และวัคซีนที่ใช้ป้องกัน การฟักไข่และการคัดเพศ เทคนิคการเก็บรักษาไข่และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ของไข่ การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม  

มีการศึกษานอกสถานที่  
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713 448 การผลิตสุกรอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
  (Industrial Swine Production)  

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสุกร ชีววิทยาของสุกร ระบบทางเดินอาหารและการย่อย
อาหาร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ การผสมเทียมและการเก็บเช้ืออสุจิ การตอน 
พันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์ ระบบโรงเรือนและอุปกรณ์ โภชนาการและการจัดการให้อาหาร การ
สุขาภิบาลและป้องกันโรค การจัดการผลิตสุกรเชิงการค้า การคํานวณประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุน
การผลิต การตลาดของสุกร ตลอดจนกฎหมายปศุสัตว์ที่เก่ียวข้อง  

มีการศึกษานอกสถานที่  
 


