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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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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
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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 เพื่อความก้าวหน้าของ บุคคลสังคมและประเทศชาติ ดังท่ีมาของการจัดต้ังและดําเนินภารกิจ
ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรตาม ปรัชญา 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี / คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Crop Production Technology 

 

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Crop Production Technology) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Sc. (Crop Production Technology) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       
 ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต 
 

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปี
การศึกษา 2564 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่  26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 3/2564 วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

อาชีพที่ผู้เรียนสามารถประกอบได้หลังจากสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีแล้วแบ่งได้ 6 กลุ่ม ดังน้ี  
8.1 นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเกษตรประจําหน่วยงานราชการ เช่น สถานีวิจัยพืชสวน สถานีวิจัย

พืชไร่ ศูนย์วิจัยพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น  
8.2 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ประจําบริษัท  
8.3 นักวิชาการด้านพืชประจําบริษัท  
8.4 ฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย การตลาดประจําบริษัท 
8.5 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์หรือผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้  
8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพาะเล้ียงกล้วยไม้ สวนผัก ไม้ผล ผลิตพืชไร่ จําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเล้ียง

เน้ือเย่ือพืช ด้านการจัดสวน เกษตรผสมผสาน 
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1   นางสาวอุไรววรณ  ไอยสุวรรณ์ 

     เลขประจําตัวประชาชน  3-8002-00078-XX-X 
         ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)  
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542) 
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9.2   นางสาวพฤฒิยา  นิลประพฤกษ์ 
     เลขประจําตัวประชาชน   5-1005-00080-XX-X 
         ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิ  วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)  
   วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

9.3 นางสาวธนวดี  พรหมจันทร์ 
     เลขประจําตัวประชาชน  4-9501-00005-XX-X 
         ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556) 
   วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551) 
   วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

9.4 นางสาวสรารัตน์ มนต์ขลัง 
     เลขประจําตัวประชาชน   1-7798-00055-XX-X 
         ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)  
   วท.บ. (โรคพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 

9.5 นางอลิสา  คงใจม่ัน  โยชิดะ 
     เลขประจําตัวประชาชน  1-7399-00050-XX-X 
         ตําแหน่ง อาจารย์ 
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (การปรับปรุงพันธ์ุพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)  
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 
  
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120   
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 การวางแผนสําหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้มีการนําสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต่าง ๆ ที่สําคัญ มาใช้ประกอบพิจารณา
รว่มในการกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
ไทย โดยได้พิจารณาจากการพัฒนาที่จําเป็นสําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยสามารถสรุปภาพรวมเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องได้ดังน้ี 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคการเกษตรเป็นหลักให้กับประชาชนส่วนใหญ่ และเป็นภาคที่มี

ความสําคัญ เป็นรากฐานในการสร้างผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานด้านต่าง ๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง และพ่ึงพารายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการส่งสินค้าออกและรายได้จากอุตสาหกรรมบริการสําหรับ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ การผลิตภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทย
มีประชากรท่ีมีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
โลกที่มีความเหมาะสมในการผลิตพืชได้ตลอดปี โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ซ่ึงมีความเหมาะสมและมี
ศักยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น สับปะรด กล้วยหอมทอง ข้าว อ้อย และมะพร้าว เป็นต้น พ้ืนท่ีดังกล่าวมี
ความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ทําให้มีศักยภาพสูงในการผลิตพืชเศรษฐกิจเหล่าน้ัน นอกจากเป็น
แหล่งผลิตวัตถุดิบแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ท่ีมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต จากการพัฒนาประเทศตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการปฏิรูปประเทศ โดยให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือ
มุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน”  โดยภาคการผลิตทางการเกษตรดังกล่าวนอกจากจะนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้
อย่างย่ังยืน ยังช่วยคงสภาพความม่ันคงของประเทศ และความผาสุกของประชาชน จากการที่มีความม่ันคงทางอาหาร 
และการมีงานทํา ภาคการผลิตทางการเกษตรจึงมีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องผลิตกําลังคนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกับการผลิตพืชที่มีความสามารถในการทํางานทั้งการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือให้เกษตรกรนําไปใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า การแข่งขันในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดท้ังใน
แถบเอเชียและทวีปอ่ืน ๆ  ดังน้ันการให้ความสําคัญต่อระบบการผลิตสินค้าทางเกษตร จึงเป็นส่ิงจําเป็นที่ทําให้ลดความ
เหล่ือมลํ้าและได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด การผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงเป็นส่ิงสําคัญต่อประเทศอย่างย่ิง โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่
ย่ังยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญเก่ียวข้องกับหลักสูตร โดยมี
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การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช้ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้น
การนําความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับการปรับระบบการผลิต
การเกษตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มี
สุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรน้ันได้คํานึงถึง

การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมโดยมีสาเหตุจากความตระหนักในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงข้ึน โดยที่ประเทศไทยมี

โครงสร้างเศรษฐกิจเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมีการส่ังสมองค์
ความรู้และปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ
แข็งแกร่งในระดับโลก 

2) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นกุญแจสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตของคน ทําให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ 
มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน แต่สําหรับประเทศไทยการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ในระดับตํ่า 

3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสําคัญที่ทําให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง สําหรับคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมี
ปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับตํ่า และส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และไม่ตระหนักถึงความสําคัญของระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

4) สถานการณ์และแนวโน้มส่ิงแวดล้อมโลก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความ
ผันผวนและรุนแรงมากข้ึน ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านอาหารและน้ํา สําหรับประเทศไทยฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเส่ือมโทรม เน่ืองจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ และ
ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิต
และการบริโภคท่ีไม่ย่ังยืน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2564) ได้มีการนําผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีความเก่ียวข้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) และเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายสู่แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และรวมไปถึงความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จะทําให้นักศึกษามีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตพืชในเชิงบูรณา
การและมีทักษะในการผลิตพืชมากย่ิงข้ึน และเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศที่ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของโซ่การผลิตอาหาร โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบสากล โดย
สามารถสรุปภาพรวมเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องได้ดังน้ี 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรน้ี จึงเป็นที่มา

ของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งหลักวิชาการและทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 
โดยที่ได้กําหนดไว้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
หรือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  

12.1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา ต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรน้ีจึงเป็นท่ีมา
ของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตนําวิชาการท่ีเรียนรู้ไปสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเกษตรหรือการ
ผลิตพืชแบบด้ังเดิม ไปสู่แบบ New S-curve บนฐานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้าง
ความคิดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีสะอาดและปลอดภัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีจะปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-Based Economy)  ตลอดจนเพื่อให้บัณฑิตมี
ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีพร้อมที่จะศึกษาต่อทาง
สาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนามีความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ต้ังแต่ใน

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้วางนโยบายและจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ดังท่ีได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น และมีความเก่ียวข้องต่อเน่ืองกันมาถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีบทบาทที่
สําคัญหลักในการผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการสร้างนวัตกรรมจาก
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การพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตามพันธกิจหลักของสถาบัน
ประกอบด้วย 

1) พันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก ซ่ึงเป็นพันธกิจท่ีสําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
สนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ท้ังความรู้ทักษะที่จําเป็นต้องใช้
ในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เพ่ือสนองตอบต่อตลาดแรงงานและสังคม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือน
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีข้ึน  

2) พันธกิจในการวิจัย ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และนําผลไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ ซ่ึงเป็นการสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีข้ึน 

3) พันธกิจในการบริการวิชาการ นําองค์ความรู้ท้ังศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีข้ึน 

4) พันธกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเป็นพันธกิจที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินและวิถีชีวิตชุมชน ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน และมั่นคง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
13.1.2 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิชา  

ไม่มี   
13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

1.2 ความสําคัญ 
การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0) เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” โดยในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การ
เตรียมความพร้อมคนในประเทศ โดยยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ดังน้ัน ในบทบาทและพันธกิจหลักของ
สถาบันการศึกษาที่มีส่วนเก่ียวข้องหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยใน
อนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะความรู้ด้านการเกษตร ซ่ึงเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญย่ิงของประเทศไทย และเป็น
อาชีพหลักที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างโครงสร้างและพัฒนาสังคมชนบทให้เข้มแข็ง จากความต้องการสินค้าเกษตรและ
อาหารของโลกในปัจจุบัน ประกอบกับวิกฤติการณ์ด้านภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึน ณ พ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลก 
นับเป็นโอกาสสําคัญของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของโลก   

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้มีการ
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ต้ังแต่ พ.ศ. 2549 และมีการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาและได้งานทําแล้ว โดยที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากสถานประกอบการในการร่วมพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบการจัดสหกิจศึกษา และได้รับข้อมูลความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) กับหลักสูตร ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าเป็นอย่าง
มากต่อการนํามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชในคร้ังน้ี โดยสรุปภาพรวมความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรน้ีต้องการให้บัณฑิต มีความรู้หลักวิชาการและทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนา และมี
ความพร้อมที่จะศึกษาต่อทางสาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิต
บัณฑิตที่สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ปรัชญา “ศิลป์และศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชาติ
อย่างย่ังยืน” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์” อีกทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
คณะวิชา คือ ปรัชญา “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม” และวิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิชาช้ันนําด้าน
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เทคโนโลยีการเกษตรในระดับชาติ (10 อันดับแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2565)” โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู้ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 

ดังน้ัน จึงเป็นที่มาและความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภายใต้สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสูตรน้ีให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ และทัศนคติท่ีดี ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้องในทุกระดับดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1) เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้หลักวิชาการและทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 2) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3) เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อทางสาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

ลําดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
PLO1 อ ธิบายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและการ
สร้างสรรค์ได้ 

✓   

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรมได้  

✓  
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ลําดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

PLO3 ระบุความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
กา รประกอบธุ ร กิ จ และ
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อ
การเป็นผู้ประกอบการได้ 

✓   

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และ
สื่ อ ส า ร ไ ด้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

✓    

PLO5 เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ไ ด้ตรงตาม วัต ถุประสง ค์  
ตลอดจนรู้ เ ท่าทัน ส่ือและ
สารสนเทศ 

✓  

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และนําความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการดําเนิน
ชีวิต 

✓  ✓ 

 PLO7 แ ส ด ง อ อ ก ซ่ึ ง ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซ่ือสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

✓  ✓ 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้ า งผลงานหรื อ ดํ า เ นิน
โครงการได้ 

✓   
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ลําดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม
ได้ 

✓   

  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes: PLOs) 

ลําดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

 หมวดวิชาเฉพาะ  
PLO10 สามารถจดจําและอธิบาย

ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร 

✓  

PLO11 มี ค ว ามส าม า ร ถ ใ น ก า ร
ประยุกต์ใช้หลักการด้านการ
ผลิตพืชต้ังแต่กระบวนการ
ป ลูกจนกระทั่ ง การ ดูแล
รักษา และสามารถปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

✓ ✓  
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ลําดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

PLO12 มี ค ว ามส าม า ร ถ ใ น ก า ร
ประยุกต์ ใ ช้หลักด้านการ
จัดการผลผลิต  การ เ พ่ิม
มูลค่า และกระบวนการแปร
รูป และสามารถปรับใช้ใน
การปฏิบั ติงานได้อ ย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

✓ ✓ 

PLO13 ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ทางการตลาด และสินค้า
ทางการเกษตร 

✓  

PLO14 ส า ม า ร ถ นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม 

✓  

PLO15 ส า ม า ร ถ คํ า น ว ณ แ ล ะ
วิ เคราะห์ เ ชิ ง ตัว เลขทาง
การเกษตร 

✓  

PLO16 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
การเกษตร 

✓  

PLO17 มีความเป็นผู้นํา ความอดทน 
และความรับผิดชอบ ในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

✓  ✓ 
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ลําดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At

PLO18 สามารถนําความรู้ด้านการ
ผ ลิ ต พื ช ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ี เ กิดข้ึน
จากกระบวนการผลิตโดย
คํา นึ ง ถึ ง จิตสํ า นึกที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ 

✓ ✓ ✓ 

PLO19 ส า ม า ร ถ นํ า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ปฏิบัติการมาประยุกต์ใ ช้
พัฒนาตัวเองเพ่ือการเรียนรู้
ต ลอด ชี วิ ต  โ ดย มี ค ว าม
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สั ง ค ม  ใ น ส ภ า ว ะ ก า ร
เปล่ียนแปลงยุคดิจิทัล  

✓ ✓ ✓ 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

(หมวดวิชาเฉพาะ) 
PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 PLO19

1. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้
หลักวิชาการและทักษะ
ปฏิบัติทางเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

2. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ให้ สอดค ล้อง กับความ
ต้องการของหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

3. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
เทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือ
การศึกษาวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนมีความพร้อมที่
จะศึกษาต่อทางสาขาวิชา
เกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  



20 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี   
 
2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาต้น   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย   เดือนธันวาคม – เมษายน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
ท้ังน้ี เป็นไปตามการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ/

หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมี

ความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทําให้นักศึกษาใหม่ต้องปรับตัว เรียนรู้ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
2.3.2 ปัญหาระดับความรู้พ้ืนฐานบางรายวิชาไม่เท่ากัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ที่

นักศึกษาแรกเข้ามามีพ้ืนฐานแตกต่างกัน เน่ืองจากนักศึกษามาจากโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีความพร้อมแตกต่างกัน 
2.3.3 ปัญหาขาดการวางแผนการเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน เน่ืองจากนักศึกษาใหม่บาง

รายยังไม่มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือการเรียน ขาดการวางแผนในการเรียน จึงควรได้รับการแนะนําให้คําปรึกษา 
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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) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 
 

2. การประเมินผลนักศึกษา (AUN-QA เกณฑ์ที่ 5) 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้จัดกระบวนการประเมินผลนักศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินโดย

ใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยท้ังน้ีทางหลักสูตรได้มี
กระบวนการประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ที่ 5 ประกอบด้วย 

(1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรว่าได้บรรลุ
ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ซ่ึงจะได้มีการสรุป
และรายงานผลเพ่ือประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษาและปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป  

(2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละ
รายวิชา โดยกําหนดให้ก่อนเริ่มการเรียนการสอนต้องมีการช้ีแจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุถึง ระยะเวลา/
ช่วงเวลาที่จะทําการประเมินผล, วิธีการที่จะใช้ประเมินผล, หลักเกณฑ์องค์ประกอบในการวัดประเมินผล, การแจกแจง
คะแนนหรือค่านํ้าหนักในการวัดประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอดส่ือสารให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการ
จัดแบ่งการให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัด
ประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) 

(3)  วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนนตาม
ช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใข้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด ในการ
ประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่กําหนดไว้ 

(4) มีการนําผลประเมินนักศึกษาที่ได้กลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในช่วงระหว่างการ
เรียนในหลักสูตรก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) และบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา 

(5) มีการจัดช่องทางและแสดงข้ันตอนให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้ทราบ และสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์/ร้องเรียน ใน
กระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนดไว้ 
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3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
กําหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ

รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนท่ีเรียนในหลักสูตรมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นอย่าง
น้อย และสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซ่ึงกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพ่ือนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของ
กระบวนการ ประกอบด้วย 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
(1)  การทวนสอบข้อสอบของแต่ละรายวิชา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และการกําหนดสัดส่วนคะแนนและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ 

(2)  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ โดยการจัดให้มีการ
ทดสอบระหว่างเรียน และมีการสุ่มทบทวนความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

(3)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ทําโดยการสุ่มให้นักศึกษาในหลักสูตรมาทําการนําเสนอภาพรวม 
เพ่ือเป็นการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาภายหลังจากที่ส้ินสุดการเรียนแล้ว 

(4)  กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทําการทบทวนและสรุปของ
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
กําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเน่ือง และนําผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจรสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ 

(1)  ผลสัมฤทธ์ิของภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาใน
หลักสูตร ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2)  ผลสัมฤทธ์ิจากการสํารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิต โดยตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ซ่ึงได้จากการขอ
เข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานใน
สถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น 

(3)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากผลการประเมินโดยสถานศึกษาอ่ืน ในความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
ความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนใน
สถานศึกษาน้ัน ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส 
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(4)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากผลการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความ
พร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 

(5)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ 
เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช 

 

4. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต  และเกรดเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2560 (ภาคผนวก ก) และ/
หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปล่ียนแปลงภายหลัง และข้อกําหนดเพ่ิมเติมของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรสําหรับการจบหลักสูตรเป็นดังน้ี 
  4.1 สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต  
  4.2 สอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า 2.00   
  4.3 สอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมของทุกรายวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่ตํ่ากว่า 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) ใน
หลักสูตรเร่งรัดน้ันๆ หรือ 
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  3) นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เช่น TOEIC 
(Listening and Reading Test), TOEFL IBT, IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศกําหนด 
   ทั้งน้ี นักศึกษาสามารถย่ืนผลการทดสอบตามวรรคหน่ึงที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึง
วันที่ย่ืนสอบต่อมหาวิทยาลัย หรือ 
  4) กรณีอ่ืนตามที่อธิการบดีตามคําแนะนําของสภาวิชาการประกาศกําหนด 
 

5. การอุทธรณ์และการพิจารณาการตรวจสอบผลการเรียน 
เพ่ือให้การอุทธรณ์และการพิจารณาการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอกําหนดข้ันตอนการอุทธรณ์เพ่ือขอตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
ไว้ดังน้ี 

 
 

 
 

  

นักศึกษาย่ืนคําร้องทั่วไป 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร 

คณะวิชารับทราบคําร้องและพิจารณา
ข้อคิดเห็น 

ส่งคืนนักศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไข 

ไม่สมบูรณ์

สมบูรณ์

แจ้งผลการพิจารณา 

ติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอข้อมูล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่ทราบรายช่ือนักศึกษาที่ย่ืนคําร้อง) 

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิชาพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียน

และตรวจสอบข้อเท็จจริง 

คณะวิชาแต่งต้ังกรรมการเพื่อพิจารณา 
ข้อร้องเรียน 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 3 วัน 

ระยะเวลา 5 วัน ระยะเวลา 2 วัน
ระยะเวลา 3 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

ทั้งน้ีในกรณีที่มีการอุทธรณ์ขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาท่ีศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบ คณะวิชาจะทําการประสานงานเพ่ือขอข้อมูลรายวิชาจาก
ศูนย์ดังกล่าว ดังน้ันจะมีระยะเวลาดําเนินการจนแล้วเสร็จ ภายใน 21 วัน 
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หมวดท่ี 5 รายละเอียดหลักสูตร รหัสวิชาและรายวิชา 
 

1.  รายละเอียดหลักสูตร 
1.1 หลักสูตร 

1.1.1 จํานวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

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

 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
  กลุ่มวิชาภาษา 
  กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
  กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 

(1.2) วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า  101 หน่วยกิต 

(2.1) วิชาแกน   30 หน่วยกิต 
(2.2) วิชาบังคับ   59 หน่วยกิต 
(2.3) วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า   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 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจําหน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ดังน้ี 

712 สาขาวิ ช า เทค โน โล ยี ก า รผ ลิต พื ช  คณะ สัตวศาสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังน้ี 
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับช้ันปีท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได้  

 1 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 
 2 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 
 3 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 3 
 4 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 

หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง หมายถึงกลุ่มของรายวิชา คือ 
 0 =  กลุ่มวิชาแกน และวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 1 =  กลุ่มวิชาชีววิทยา สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ 

 2 =  กลุ่มวิชาปฐพี นํ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การเกษตร 
 3 =  กลุ่มวิชาโรคและแมลง 
 4 =  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี และการแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว 
 5 =  กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ และพืชสวน 
 6 =  กลุ่มวิชาเมล็ดพันธ์ุ 
 7 =  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ และการตลาด 

 8 =  กลุ่มวิชาเทคนิควิจัย การอบรม และเรื่องคัดเฉพาะทาง 
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 9 =  กลุ่มวิชาสัมมนา สหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์และจุล
นิพนธ์ 

เลขตัวที่สาม หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา 
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1.2.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ในแต่ละรายวิชากําหนดเกณฑ์ในการคํานวณหน่วยกิตจาก  จํานวนช่ัวโมงบรรยาย (บ)  

ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซ่ึงมีวิธี
คิด  ดังน้ี 

จํานวนหน่วยกิต =  บ + ป + น 
3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
เลขตัวที่สอง  สาม  และส่ี  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

เลขตัวที่สองบอกจํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ส่ีบอกจํานวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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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) 

 (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) 
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 (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) 
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) 
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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) 
 (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)  
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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) 
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) 
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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) 
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)  
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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) 
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 101 หน่วยกิต 
(2.1) วิชาแกน      จํานวน  30 หน่วยกิต 

712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 
(Physics for Agriculture) 

3(2-3-4)

712 102 เคมีทางการเกษตร 
(Chemistry for Agriculture) 

3(2-3-4)

712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร 
(Biology for Agriculture) 

3(2-3-4)

712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 
(Biochemistry for Agriculture) 

3(2-3-4)

712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
(Microbiology for Agriculture) 

3(2-3-4)

712 203 สถิติทางการเกษตร 
(Statistics for Agriculture) 

3(2-3-4)

712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
(Mathematics for Agriculture) 

3(3-0-6)

712 205 ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร  
(English for Agriculture) 

3(3-0-6)

712 206   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานการเกษตร
(English for Communication in Agricultural Works) 

3(3-0-6)

712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร   
(Agricultural Genetics) 

3(2-3-4)

(2.2) วิชาบังคับ     จํานวน  59 หน่วยกิต 
712 111  หลักการผลิตพืชปลอดภัย 

(Principles of Safety Crop Production)  
3(2-3-4) 

712 211  หลักการขยายพันธุ์พืช  
(Principles of Plant Propagation)  

3(2-3-4) 

712 212  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาการผลิตพืช
 (Anatomy and Physiology of Plant Production)  

3(2-3-4) 

712 221  ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น  
(Introduction to Soil Science)  

3(2-3-4) 
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712 222  เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบ้ืองต้น 
(Machinery and Basic Agricultural Mechanic)  

3(2-3-4)

712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1
(Practice in Crop Production Technology I) 

1(0-3-0)

712 302 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร 
(Economics and Agricultural Marketing) 

2(2-0-4)

712 312  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช  
(Principles of Plant Breeding)  

3(2-3-4)

712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลิตพืช
(Innovation and Information Technology of Plant Production)  

3(3-0-6) 

712 331  ศัตรูพืชและการจัดการ  
(Pests and Pest Management)  

3(2-3-4) 

712 341  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
(Post-harvest Technology)  

3(2-3-4) 

712 381  เทคนิควิจัยทางพืช  
(Plant Research Techniques)  

3(2-3-4) 

712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
(Readiness Preparation for Training in the Enterprises)  

2(1-2-3) 

712 391  สัมมนา  
(Seminar)  

1(0-2-1) 

712 399 จุลนิพนธ์  1 
(Senior Project I)  

1(0-3-0)

712 441  การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
(Processing and Value Added of Agricultural Products)  

3(2-3-4) 

712 461  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
(Seed Technology)  

3(2-3-4) 

712 471 ธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness) 

3(3-0-6)

712 497 
 

การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2
(Practice in Crop Production Technology II) 

2(0-6-0)
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712 498 สหกิจศึกษา   
(Co-operative Education)  

9(0-27-0)

712 499 จุลนิพนธ์  2 
(Senior Project II)  

2(0-6-0)

(2.3) วิชาเลือก    จํานวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี  
712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพ่ือการผลิตพืชอย่างย่ังยืน

(Integrated Technology for Sustainable Plant Production) 
 

3(2-3-4)

712 242 เกษตรแม่นยําและระบบฟาร์มอัจฉริยะ
(Precision Agriculture and Smart Farming System) 

3(2-3-4)

712 281 ศาสตร์พระราชากับการเกษตรไทย
(The King’s Philosophy for Thai Agriculture) 

3(3-0-6)

712 322 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(Soil Fertility)  

3(2-3-4)

712 324 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพ่ือการใช้งานในการผลิตพืช 
(Introduction to  Computer Use in Crop Production) 

3(2-3-4) 
 

712 332 โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 
(Post-harvest Disease and Insect Pests) 

3(2-3-4) 
 

712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
(Biological Control of Pests) 

3(2-3-4)

712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  
(Agricultural Entomology) 

3(2-3-4)

712 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  
(Plant Biotechnology) 

3(3-0-6)

712 344 สารเคมีทางการเกษตร   
(Agricultural Chemicals) 

3(3-0-6)

712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร  
(Packaging in Agriculture) 

3(2-3-4)

712 346 ระบบการจัดการธัญพืชหลังการเก็บเก่ียว 
(Management Systems for Post-harvest Cereal Crops) 

3(2-3-4)
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712 347  สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary) 

3(3-0-6)

712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ิน 
(Locally Economic Crop Production) 

3(3-0-6)

712 349 ระบบการจัดการการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ 
(Zero Waste Agriculture Management System) 

3(2-3-4)

712 351 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชและการประยุกต์ใช้ 
(Plant Tissue Culture and Application) 

3(2-3-4)

712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 
(Economic Vegetable Crop Production) 

3(2-3-4) 
 

712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร 
(Innovation of Herbs) 

3(2-3-4)

712 361 พืชพลังงาน  
(Energy Plants) 

3(3-0-6)

712 383    กฎหมายการเกษตร 
(Agricultural Law)   

3(3-0-6) 
 

712 411   สารควบคุมการเจริญเติบโตสําหรับการผลิตพืช
(Plant Growth Regulator for Crop Production)  

3(3-0-6) 
 

712 421   ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
(Fertilizers and Organic Fertilizer Production)  

3(2-3-4) 
 

712 431   โรคพืชวิทยา   
(Plant Pathology) 

3(2-3-4) 
 

712 451   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 
(Production of Economic Flowering and Ornamental Plants)  

3(2-3-4) 
 

712 452   การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  
(Economic Mushroom Production) 

3(2-3-4) 
 

712 453 การออกแบบและจัดสวน  
(Landscape Design and Gardening) 

3(2-3-4) 
 

712 481   การจัดอบรมเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(Training for Agricultural Technology Transfer) 

3(2-3-4) 
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 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

รายวิชาของสถาบันอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องนําไปคิดค่าระดับเฉล่ีย
ในหมวดวิชาเฉพาะที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา 

ท้ังน้ี การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิต รายวิชา
ใดรายวิชาหน่ึงไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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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)

712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 3(2–3–4)
712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2–3–4)

 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก 3 
รวมจํานวน 15 

 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 3(2-2-5)

712 102 เคมีทางการเกษตร 3(2–3–4)
712 111 หลักการผลิตพืชปลอดภัย 3(2–3–4)
712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร 3(3–0–6)

รวมจํานวน 15 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
SU301 พลเมืองต่ืนรู้  3(3-0-6)

712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-4)
712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4)
712 205 ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร 3(3-0-6)
712 221 ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น 3(2-3-4)

 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก 3 
รวมจํานวน 18 

 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
SU203 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

712 203 สถิติทางการเกษตร 3(2-3-4)
712 206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานการเกษตร 3(3-0-6)
712 211 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4)
712 212 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-4)
712 222 เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4)
712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 1(0-3-0)

รวมจํานวน 19 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)

712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร 3(2-3-4)
712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลิตพืช 3(3-0-6)
712 381 เทคนิควิจัยทางพืช 3(2-3-4)
712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 2(1-2-3)
712 391 สัมมนา 1(0-2-1)

 วิชาเลือกเสรี 6 
รวมจํานวน 21 

 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)

712 302 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร 2(2-0-4)
712 312 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช 3(2-3-4)
712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-3-4)
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-4)
712 399 จุลนิพนธ์ 1 1(0-3-0)

 วิชาเลือก 6 
รวมจํานวน 21 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
712 441 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 3(2-3-4)
712 461 เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ 3(2-3-4)
712 471 ธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2(0-6-0)
712 499 จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0)

 วิชาเลือก 6 
รวมจํานวน 19 

 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

(บ – ป – น) 
712 498 สหกิจศึกษา 9(0-27-0)

รวมจํานวน 9 
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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 

มีทัศนศึกษานอกสถานที่  
 

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 
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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 

 

  



51 
 

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 ความเป็นมาของโครงการพระราช
ดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเก่ียวกับดิน นํ้า ป่า อาชีพ และ
วิศวกรรม 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 ของภาพยนต์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง 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 รูปแบบการทําธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบ
ความสําเร็จบนระบบเครือข่าย การทําธุรกิจระหว่างองค์การ การทําธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้า การทําธุรกิจ
ระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล ส่ือสังคมออนไลน์
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หมวดวิชาเฉพาะ 
   
712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 

(Physics for Agriculture) 
3(2-3-4)

 ปฏิบัติการทดลองหรือปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จําลองการทดลองทางฟิสิกส์
เก่ียวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น เสียง อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์บรรยากาศ เซลล์แสงอาทิตย์และความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรังสี รวมถึง
ทักษะในการวิเคราะห์ และคํานวณปัญหาด้านเกษตรกรรม 

 
712 102 เคมีทางการเกษตร 

(Chemistry for Agriculture) 
3(2-3-4)

 ความเข้าใจพื้นฐานทางเคมีที่สําคัญเก่ียวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมี สเตอริโอเคมี การเรียกช่ือสารเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมการเคมี แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว การเตรียมสารละลาย ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เทอร์โมเคมี 
ชนิดและสมบัติของสารอินทรีย์ และสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร 

 
712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร

(Biology for Agriculture) 
3(2-3-4)

 หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต เมทาบอลิ
ซึมของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการถ่ายทอดพันธุกรรม วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของพืช อนุกรมวิธานและการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและการทํางานเบ้ืองต้นของ
พืช การสืบพันธุ์และการเจริญพัฒนาของพืช สารอาหารพืชและการลําเลียง การ
ตอบสนองและฮอร์โมนของพืช นิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม 
 

712 111 หลักการผลิตพืชปลอดภัย
(Principles of Safety Crop Production)  

3(2-3-4)

 ความสําคัญของการผลิตพืช การตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชปลูก การเตรียมแปลง
ปลูกและเพาะกล้า การปลูกพืชแบบต่าง ๆ การจัดระบบการปลูกพืช การจัดการดินและ
นํ้า การจัดการศัตรูพืช การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
การตลาด กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย มาตรฐานผลผลิตทางพืช การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตพืช 
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712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร
(Biochemistry for Agriculture) 

3(2-3-4)

 ชีวเคมีของสารมหโมเลกุลและองค์ประกอบพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้าง 
คุณสมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและ
การทํางานของเอนไซม์ วิถีเมตาบอลิซึมในการสังเคราะห์และการสลายคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก การสร้างพลังงานในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต การถ่ายทอด
ข้อความทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน 

 
712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร

(Microbiology for Agriculture) 
3(2-3-4)

 ความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางจุลชีววิทยา การเรียนรู้เก่ียวกับ
ประเภท ชนิด ประโยชน์ และโทษของจุลินทรีย์ทางพืช เน้นวิธีการทางห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุแบคทีเรียและรา 

 
712 203 สถิติทางการเกษตร 

(Statistics for Agriculture) 
3(2-3-4)

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง 
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมานสําหรับประชากร
เดียว และสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การ
วิเคราะห์ ถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 

712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
(Mathematics for Agriculture) 

3(3-0-6)

 ระบบจํานวนจริง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ เซต ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน 

 
712 205 ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร  

(English for Agriculture) 
3(3-0-6)

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในบริบทการเกษตร การใช้เทคนิคในการอ่านและฟังเพ่ือจับ
ใจความสําคัญ การเดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท การสรุปความ การจดโน๊ตย่อ 
และการแสดงความคิดเห็น 
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712 206   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานการเกษตร                                 
 (English for Communication in Agricultural Works) 

3(3-0-6)

 พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในงานด้านการเกษตร ฝึกการใช้
คําศัพท์และภาษาในการอธิบายกิจกรรมหรืองานการเกษตร การอภิปราย การจัดเตรียม
ข้อมูลและการพูดนําเสนอ 

 
712 211 หลักการขยายพันธุ์พืช

(Principles of Plant Propagation) 
3(2-3-4)

 หลักการขยายพันธุ์พืช วิธีการขยายพันธ์ุของพืชและการใช้ประโยชน์ สรีรวิทยาและ
พัฒนาการ ในการผลิตพืชและการเก็บเก่ียว การนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการ
ขยายพันธ์ุพืช 
 

712 212 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาการผลิตพืช
(Anatomy and Physiology of Plant Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร 

3(2-3-4)

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสัณฐานวิทยาของพืช กายวิภาควิทยา สรีรวิทยาระดับเซลล์ 
เน้ือเย่ือและอวัยวะ ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้ากับพืช การดูดซึม การลําเลียง ความต้องการ
และการจัดการแร่ธาตุของพืช การสังเคราะห์แสง การหายใจ เมแทบอลิซึม ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช การวิเคราะห์และวัดอัตราการเจริญเติบโต 
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต สรีรวิทยาและการเปล่ียนแปลงของพืชหลังการเก็บ
เก่ียว 

 
712 221 ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น   

(Introduction to Soil Science) 
3(2-3-4)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 102  เคมีทางการเกษตร 
ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของดิน 

การจําแนกดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช  ธาตุอาหารพืช หลักการใช้ปุ๋ย การ
จัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
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712 222 เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น
(Machinery and Basic Agricultural Mechanic) 

3(2-3-4)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 221  ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น 
อาจเรียนพร้อมกันได้ 

ความสําคัญของงานช่างเกษตร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และความปลอดภัยในงาน
ช่างเกษตร เครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร การใช้และการบํารุงรักษา
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร หลักการชลประทานและการให้นํ้าเพ่ือการเกษตร 

 
712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพ่ือการผลิตพืชอย่างย่ังยืน

(Integrated Technology for Sustainable Plant Production) 
3(2-3-4)

 แนวคิดของการผลิตพืชย่ังยืน เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับการผลิตพืชตามแนว
พระราชดําริ ความหลากหลายและประโยชน์ของจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้างในปัจจัยการ
ผลิตพืช การเกษตรแบบผสมผสาน ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช การบูรณาการ
องค์ความรู้เพ่ือการผลิตพืช การประเมินความย่ังยืนจากการแก้ปัญหาการผลิตพืชโดยใช้
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

 
712 242 เกษตรแม่นยําและระบบฟาร์มอัจฉริยะ

(Precision Agriculture and Smart Farming System) 
3(2-3-4)

 แนวคิดทั่วไปของเกษตรแม่นยําและการทําฟาร์มอัจฉริยะ การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ
และเซนเซอร์เพ่ือเก็บข้อมูลฟาร์ม การใช้ระบบระบุตําแหน่งบนพ้ืนโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนเกษตรแม่นยําและการทําฟาร์มอัจฉริยะ การใช้
เกษตรแม่นยําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต 

 
712 281 ศาสตร์พระราชากับการเกษตรไทย

(The King’s Philosophy for Thai Agriculture) 
3(3-0-6)

 พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรไทย 
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712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  1
(Practice in Crop Production Technology I) 

1(0-3-0)

 เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการผลิตพืชระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง โดยนักศึกษาต้องทํารายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอ
งาน ให้ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีควบคุม  

 
712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร            

(Agricultural Genetics) 
3(2-3-4)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร
โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม การจําลองดีเอ็นเอในพืชและ

สัตว์ การแสดงออกของยีนและการควบคุม ทฤษฎีของเมนเดล การสร้างแผนที่พันธุกรรม 
การกลายพันธุ์ พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การ
วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 

712 302 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร 
(Economics and Agricultural Marketing) 

2(2-0-4)

 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร ฟังก์ชันการผลิต กฎผลได้ลดน้อยถอยลง รายได้ท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิต ต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางบัญชีและทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาบัญชีต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การตลาดและสินเช่ือการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน
และผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค สถาบันและองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับการตลาดเกษตรและอาหาร ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร วิถีการตลาด 
ส่วนผสมการตลาดเพ่ือการวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การค้าระหว่าง
ประเทศของสินค้าเกษตรและอาหาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



65 
 

712 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช  
(Principles of Plant Breeding) 

3(2-3-4)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร 
ระบบการสืบพันธุ์พืช ยีนและลักษณะการแสดงออก การทํางานของยีน การ

ปรับปรุงพันธ์ุพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม และการคัดเลือกด้วยวิธีการต่าง ๆ การ
ปรับปรุงพันธุ์ ให้ ต้านทานโรคและแมลง การผสมพันธุ์ระหว่างพืชต่างชนิด การ
เปล่ียนแปลงของโครโมโซม และการเหน่ียวนําให้เกิดการกลายพันธ์ุ 

 
712 322 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

(Soil Fertility) 
3(2-3-4)

 ความสําคัญและหน้าที่ของธาตุอาหารพืช ปัจจัยที่ควบคุมผลผลิตของพืช การใช้ปุ๋ย
และปูน การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน การแก้ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 
712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลิตพืช 

(Innovation and Information Technology of Plant 
Production)  

3(3-0-6)

 การสืบค้นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเกษตร การวิเคราะห์และการประยุกต์
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการผลิตทางการเกษตร การออกแบบส่ือเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้านการเกษตร 

 
712 324 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือการใช้งานในการผลิตพืช 

(Introduction to  Computer  Use in Crop Production)  
3(2-3-4)

 ความสําคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพ่ือการใช้งานในการผลิตพืช การ
ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดทํา
เอกสาร โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนอ ผลงาน หรือโปรแกรมสําเร็จรูป
อ่ืน ๆ การจัดการข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ 
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712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ
(Pests and Pest Management) 

3(2-3-4)

 ความหมายของการจัดการศัตรูพืช ประเภทของศัตรูพืช ศัตรูพืชที่สําคัญต่อพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย ปรัชญาและหลักการของการจัดการศัตรูพืช แนวคิดระดับ
เศรษฐกิจ วิธีการควบคุมและจัดการศัตรูพืชในระบบการผลิตพืชปลอดภัย และ
เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมและจัดการศัตรูพืช   
 

712 332 โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว
(Post-harvest Disease and Insect Pests) 

3(2-3-4)

 ความสําคัญของการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว ลักษณะของผลผลิตหลังการ
เก็บเก่ียว วิธีการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว ชนิดของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและ
แมลงท่ีเป็นสาเหตุของความเสียหายหลังการเก็บเก่ียว หลักและวิธีการในการจัดการ
ปัญหาอันเกิดจากจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและแมลงที่เป็นสาเหตุของความเสียหายหลัง
การเก็บเก่ียว   

  
712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

(Biological Control of Pests) 
3(2-3-4)

 ความหมายของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ประเภทของศัตรูพืช ศัตรูพืชท่ีสําคัญ
ต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ปรัชญาและหลักการของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
วิธีการควบคุมและจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีในระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

  
712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  

(Agricultural Entomology) 
3(2-3-4)

 สัณฐานและสรีรวิทยาของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง การจัดอันดับและการ
จําแนกแมลงที่มีความสําคัญทางการเกษตร ความสําคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช
และแมลงศัตรูธรรมชาติ หลักการบริหารจัดการแมลงศัตรูพืช การเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ของแมลงเพื่อศึกษาและการวิจัย     
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712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
(Post-harvest Technology) 

3(2-3-4)

 วิชาบังคับก่อน  :   712 201  ชีวเคมีทางการเกษตร 
     อาจเรียนพร้อมกันได้  

ความสําคัญและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว ระยะเวลาและวิธีที่เหมาะสมต่อการ
เก็บเก่ียว การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา ลักษณะโครงสร้างของผลิตผลพืช องค์ประกอบ
ทางเคมี การเจริญเติบโต และการหายใจของผลิตผลพืช การเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน
หลังการเก็บเก่ียว การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีและการสุกของผลไม้ การเสื่อมสภาพของ
ผลิตผล การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาและทางเคมีในระหว่างการแก่และการตาย 
การสูญเสียนํ้า และการจัดการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยืดอายุการเก็บรักษา การ
จัดการผลผลิตและการตลาด  

 
712 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

(Plant Biotechnology) 
3(3-0-6)

 หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การประยุกต์เทคนิคเพ่ือปรับปรุงการผลิตพืช
เศรษฐกิจ การผลิตพืชโดยใช้วิธีการเล้ียงเซลล์ เน้ือเย่ือ และอวัยวะ และกระบวนการทาง
พันธุวิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช  

 
712 344 สารเคมีทางการเกษตร  

(Agricultural Chemicals) 
3(3-0-6)

 ความรู้พ้ืนฐานด้านเคมีการเกษตร ประวัติความเป็นมา ชนิดของสารเคมีทาง
การเกษตรและการจําแนก การออกฤทธ์ิของสารเคมีเพ่ือการเกษตร การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธ์ิของสารเคมีเพ่ือการเกษตร ความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร   

 
712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร 

(Packaging in Agriculture) 
3(2-3-4)

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร การเลือกใช้
และวิธีการบรรจุหีบห่อ ชนิดของบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบรรจุหีบห่อกับการขนส่ง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร  
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712 346 ระบบการจัดการธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
(Management Systems for Post-harvest Cereal Crops) 

3(2-3-4)

 ธัญพืชสําคัญทางเศษฐกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี  ดัชนีและวิธีการเก็บ
เก่ียว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและและชีวเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและอายุ
การเก็บรักษา วิธีปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว วิธีการป้องกันกําจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว `
คุณภาพและมาตรฐาน วิธีตรวจสอบคุณภาพ  

 
712 347 สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

(Sanitary and Phytosanitary) 
3(3-0-6)

 หลักการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบสารปนเป้ือน
และสารตกค้างในผลผลิตพืช การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยต่อโรคและ
ส่ิงเจือปนจากผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ข้อตกลงด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
สินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ 
 

712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ิน 
(Locally Economic Crop Production) 

3(3-0-6)

 การแบ่งชนิด  ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ิน  การวิเคราะห์ตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการผลิต เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต  การวางแผนการผลิต การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช 
การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
การจัดจําหน่าย 
 

712 349 ระบบการจัดการการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ 
(Zero Waste Agriculture Management System) 

3(2-3-4)

 ประเภทของเสียทางการเกษตร  การจัดการทิ้งของเสียให้เหลือปริมาณน้อยที่สุด 
การใช้วัตถุดิบที่ นํากลับมาแปรรูปใหม่ได้  การผลิตทางการเกษตรที่ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  เกษตรย่ังยืน 
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712 351 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชและการประยุกต์ใช้ 
(Plant Tissue Culture and Application) 

3(2-3-4)

 ความหมาย ส่ิงที่จําเป็น และข้ันตอนในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช การเตรียมอาหาร
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช สภาพที่เหมาะสมในการเพาะเล้ียง การเพาะเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของ
พืช พัฒนาการของช้ินส่วนหลังการเพาะเล้ียง การประยุกต์ใช้การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือเพ่ือ
การวิจัยด้านพืช 

712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
(Economic Vegetable Crop Production) 

3(2-3-4)

 ความสําคัญของพืชผักเศรษฐกิจ ประเภทของพืชผัก ปัจจัยการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 
นวัตกรรมการปลูกและการดูแล แหล่งปลูกทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญ การขยายพันธุ์และ
ผสมพันธุ์ผัก การผลิตเมล็ดพันธ์ุผสมปล่อยและการใช้ลูกผสม โรคของพืชผักและการ
จัดการ การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชผัก 
การตลาดและการจัดจําหน่าย การนําเข้าและส่งออก 
 

712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร
(Innovation of Herbs)   

3(2-3-4)

 ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถ่ินของพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ การแบ่ง
ประเภท การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเก็บเก่ียว และการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ การสกัดสาร และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมพืช
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ความงาม และการเกษตร การตลาดพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ 
 

712 361 พืชพลังงาน  
(Energy Plants) 

3(3-0-6)

 ความหมายและความสําคัญของพืชพลังงาน ชนิดของพืชพลังงาน ลักษณะทาง
การเกษตรของพืชพลังงาน ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนําพืชแต่ละชนิดมา
ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงาน 
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712 381 เทคนิควิจัยทางพืช  
(Plant Research Techniques) 

3(2-3-4)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 203 สถิติทางการเกษตร
การวางแผนการทดลองสําหรับการวิจัยทางพืช การวิเคราะห์และประมวลผลการ

ทดลอง กรณีศึกษา  
 

712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
(Readiness Preparation for Training in the Enterprises) 

2(1-2-3)

 การฝึกการพูดในที่สาธารณะและการทําหน้าที่ผู้ประสานงานในการประชุมกลุ่ม
ย่อย การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การฝึกสัมภาษณ์งานและการเขียน
โครงการ ทักษะวิชาชีพในการจัดการฟาร์ม การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เพ่ือการ
จัดการธุรกิจ เรียนรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

712 383       กฎหมายการเกษตร 
(Agricultural Law)   

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ การจัดการปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือจัดหาอาหารสําหรับการบริโภคของมนุษย์ กฎหมาย
การเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรกรและผู้บริโภค กฎหมายการเกษตรที่ตราข้ึนเพ่ือรองรับ
การผลิตและการจําหน่ายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
712 391 สัมมนา  

(Seminar) 
1(0-2-1)

 เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U  

สัมมนาในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางพืชศาสตร์  
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712 399 จุลนิพนธ์ 1  
(Senior Project I) 

1(0-3-0)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 381  เทคนิคการวิจัยทางพืช 
เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช และนําเสนอ
โครงร่างงานวิจัยดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการที่ควบคุม 
 

712 411 สารควบคุมการเจริญเติบโตสําหรับการผลิตพืช
(Plant Growth Regulator for Crop Production) 

3(3-0-6)

 ชนิดและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
สารเร่งการเจริญเติบโตใหม่ที่ยังไม่จัดอยู่ในกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืช  การจัดการการผลิตพืช การจัดการศัตรูพืช และการ
ควบคุมการเจริญเติบโตหลังการเก็บเก่ียว 

 

712 421 ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
(Fertilizers and Organic Fertilizer Production) 

3(2-3-4)

 ภาวะการใช้ปุ๋ยของโลกและประเทศไทย ความสําคัญและชนิดของปุ๋ย  กรรมวิธีใน
การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ การวิเคราะห์และการผสมปุ๋ย วิธีการให้ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ย
ให้เหมาะสมกับดินและพืช 
 

712 431 โรคพืชวิทยา   
(Plant Pathology) 

3(2-3-4)

 ความหมายของโรคพืช ประเภทของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ลักษณะอาการโรคพืช 
กระบวนการเกิดโรคพืช โรคพืชที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม โรคพืชที่สําคัญต่อ
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย หลักและวิธีการจัดการโรคพืช 

 
712 441 การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

(Processing and Value Added of Agricultural Products) 
3(2-3-4)

 การแปรรูปและการจัดการสินค้าเกษตร ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค เทคโนโลยี
และการจัดการมาใช้เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ระบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและแปรรูป การทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   
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712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 
(Production of Economic Flowering and Ornamental 
Plants) 

3(2-3-4)

 ความสําคัญของไม้ดอกและไม้ประดับ การจําแนก การปลูก การขยายพันธ์ุ การ
ปรับปรุงพันธุ์ การดูแลรักษาและการจัดการ การเก็บเก่ียว คุณภาพและการคัดเกรด การ
นํามาใช้ประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่า โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของไม้
ดอก ฮอร์โมนที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ การนําเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวมาใช้จัดการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ การตลาดและแนวโน้มการผลิต 

 
712 452 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 

(Economic Mushroom Production) 
3(2-3-4)

 ชีววิทยาและการจําแนกเห็ด ความสําคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะเห็ด การผลิต
เช้ือเห็ด โรงเรือน ศัตรูเห็ดและการจัดการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด และการตลาด 

 
712 453 การออกแบบและจัดสวน

(Landscape Design and Gardening) 
3(2-3-4)

 โครงสร้างและฐานรากของการจัดสวน การประดับและการตกแต่งสวน การเลือก
พรรณไม้ หลักศิลปะในการออกแบบ การใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ในการออกแบบ การ
ประเมินราคา ข้ันตอนการจัดสวน การดูแลรักษาสวน 

 
712 461 เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ  

(Seed Technology) 
3(2-3-4)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร
 อาจเรียนพร้อมกันได้  

ความสําคัญของเมล็ดพันธ์ุพืช  โครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ การเจริญพัฒนาและการ
สุกแก่ของเมล็ดพันธุ์  การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบ
ทางเคมี การผลิตเมล็ดพันธ์ุ  การเก็บเก่ียวและข้อปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การ
เสื่อมสภาพระหว่างการเก็บรักษา ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสียหาย วิธีการเก็บรักษาและ
การจัดการเพ่ือลดความเสียหาย การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือผลิตธัญพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สถานภาพการผลิต
เมล็ดพันธ์ุในประเทศไทย 
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712 471 ธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness) 

3(3-0-6)

 ระบบธุรกิจเกษตร ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร  ระบบการแปรรูปและเก็บรักษา
สินค้าเกษตร ระบบการค้า วิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจเกษตรของประเทศไทย การ
วางแผนและการจัดการกระจายสินค้าทางการเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร และการส่งออกสินค้าเกษตร 

 
712 481 การจัดอบรมเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

(Training for Agricultural Technology Transfer) 
3(2-3-4)

 ความสําคัญ และหลักการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเรียนรู้ และ
การยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการติดต่อส่ือสาร และกระบวนการใช้ส่ือ
ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและการดําเนินการ การ
นําเสนอ และการประเมินสรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  2

(Practice in Crop Production Technology II) 
2(0-6-0)

 เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการผลิตพืชระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องทํารายงานการปฏิบัติงานและการ
นําเสนอให้ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ควบคุม  

 
712 498 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 
9(0-27-0)

 เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
ฝึกปฏิบัติงานและทํางานวิจัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 405 ช่ัวโมง พร้อมทั้งส่ง

รายงาน 
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712 499 จุลนิพนธ์ 2  
(Senior Project II) 

2(0-6-0)

 วิชาบังคับก่อน  :  712 399  จุลนิพนธ์ 1
เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช วิเคราะห์ผล เรียบเรียงเป็น
รูปเล่มด้วยวิธีเขียนตามหลักวิทยาศาสตร์สากล และนําเสนอผลงานดังกล่าวต่อหน้า
คณะกรรมการท่ีควบคุม 

 


