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หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้การวจัิย และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ แนวโนม้ ลกัษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

  สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย 

รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซีง่สง่ผลใหเ้กดิความตระหนัก 

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของ

สงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งตัวอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกันเป็นค าศัพทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจนี

ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่การสือ่สาร

ในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

90201 การจดัการฟารม์ (6 หนว่ยกติ) 

 Farm Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการฟารม์ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการฟารม์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการฟารม์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการจัดการและหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ีป่ระยุกตใ์ชใ้นการจัดการฟารม์ ปัจจัยทีก่ าหนดประเภทฟาร์ม 

การจัดการปัจจัยการผลติฟาร์ม หลักและวธิกีารปฏบิัตใินการท าฟาร์มทีด่ ีการเริม่กจิการฟาร์ม การวางแผนและ

งบประมาณฟาร์ม การจัดการสนิเชือ่ของฟาร์ม การบันทกึกจิการฟาร์ม การวเิคราะหผ์ลการท าฟาร์ม การจัดการ

การตลาดผลติผลฟารม์ การน าความรูด้า้นการจัดการฟารม์ไปใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

90206 เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิ (6 หนว่ยกติ) 

 และสิง่แวดลอ้ม 

 Technology for Agricultural Resources, National Resources,  

 and Environmental Resources Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  และสิง่แวดลอ้มและการจัดการ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยกีารเกษตร และการจัดการ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมาย กฏระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้น

  การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และประเภทของทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความสัมพันธ์

ระหวา่งสิง่แวดลอ้มกับการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม พืน้ฐานความรู ้

เกีย่วกับเทคโนโลยกีารเกษตรและการจัดการ กฏหมาย กฏระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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90208 คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่การเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Mathematics and Science for Agriculture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัคณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่การเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัวทิยาศาสตรเ์พือ่การเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้ณติศาสตร ์สถติ ิและวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่การเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับคณิตศาสตร์และสถติหิลักการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ความรูเ้กีย่วกับ

วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ดา้นเคมชีวีวทิยา และฟิสกิส ์เพือ่การประยกุตใ์ชใ้นการเกษตร 

90305 การผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัว ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการการผลติสตัว ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับการผลติสตัวท์ีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ ในดา้นสภาพ ศกัยภาพ และระบบการผลติ 

หลกัการผลติสตัว ์โดยกลา่วถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัว ์ทัง้ดา้นพันธุแ์ละการปรับปรุงพันธุ ์อาหารและการใหอ้าหาร 

สขุศาสตร์และโรคสัตว ์เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการแปรรูป การตลาด และแนวทางในการส่งเสรมิและพัฒนา 

การผลติสตัวข์องประเทศไทย 

90307 การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crops Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการการผลติพชืและผลผลติพชื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพชื ปัจจัยในการผลติ วทิยาการดา้นพชื และเทคโนโลยกีารผลติพชื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการพัฒนาและสง่เสรมิการผลติพชืเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการผลติพชื ภมูเิกษตรทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชื การปลกูและระบบการปลกูพชื การจัดการดนิ 

น ้า ปุ๋ ย และศตัรูพชื การปรับปรุงและขยายพันธุพ์ชื การเก็บเกีย่วและการจัดการหลงัการเก็บเกีย่ว การผลติพชืทีส่ าคัญ 

แนวทางการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติพชืเศรษฐกจิในประเทศไทย 
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90406 ดนิ น า้ และปุ๋ ย (6 หนว่ยกติ) 

 Soils, Water and Fertilizers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัดนิ น ้าและปุ๋ ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละตระหนักในการอนุรักษ์ดนิและน ้า 

 3. เพื่อใหม้ีความรูใ้นการน าขอ้มูลเกี่ยวกับดนิ น ้า และปุ๋ ย ไปใชแ้ละแกไ้ขปัญหาทางการเกษตร

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าเนดิดนิ การจ าแนก และการส ารวจดนิ ความส าคญัของดนิตอ่การเพาะปลกูและเลีย้งสตัว ์น ้า และ

การใชน้ ้าเพือ่การเพาะปลกู ปุ๋ ยและการใชปุ้๋ ย ปัญหาของดนิ น ้า ปุ๋ ย ในการเกษตร และแนวทางแกไ้ข การอนุรักษ์

ดนิและน ้า ขอ้มลูและการใชข้อ้มลู ดนิ น ้า ปุ๋ ย เพือ่ท าการเกษตร 

91109 หลกัการสง่เสรมิและการพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในปัญหาพื้นฐาน สภาพสังคมเกษตร แนวโนม้ และนโยบายทั่วไป

เกีย่วกบัการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เกีย่วกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนา นักส่งเสริม องค์กร การบริหารการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร และกลุม่เป้าหมายในพืน้ทีต่า่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพสงัคมเกษตรกร การเปลีย่นแปลงของสงัคมเกษตรกรไทย และนโยบายทางการเกษตร แนวคดิ 

ปรัชญา วัตถุประสงค ์ทฤษฎ ีหลักการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาการเกษตรทีย่ั่งยนื บทบาท หนา้ที ่

และการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานทางสง่เสรมิการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร กลุ่ม องคก์ร เครือข่าย สถาบัน

เป้าหมาย อาสาสมัครในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รูปแบบ ชอ่งทาง เทคโนโลยกีารสือ่สาร และวธิกีาร

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล การบรหิารงานและโครงการพัฒนาการเกษตร  

ในเขตเมอืง ชานเมอืง และชนบท 

91110 สารสนเทศและสือ่เพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หน่วยกติ)

 Information and Media for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าสารสนเทศทางการเกษตรไปใชใ้นการสือ่สาร ประชาสมัพันธ ์

  และเผยแพร่แกบ่คุคลเป้าหมาย 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการน าสารสนเทศและสือ่ไปใชใ้นการจัดการความรูเ้พื่อใหเ้หมาะสมกับ

บคุคลเป้าหมาย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ประเภท และลักษณะ ของสารสนเทศทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แหลง่สารสนเทศ

และการสบืคน้ ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในชมุชนเกษตร การใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสือ่สารในงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร การวเิคราะห์ วางแผน และจัดการสือ่ส าหรับ 

การประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รายบคุคล กลุม่ มวลชน และเครอืขา่ยสังคม 

การผลติสือ่ส ิง่พมิพ์ สือ่เสยีง สือ่ภาพยนตร์ และสือ่อเิล็กทรอนิกสใ์นงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร เพื่อการ

พัฒนาเกษตรกร และองคก์รดา้นการเกษตร การสรา้งองคค์วามรู ้การผลติ และการตลาดสนิคา้เกษตร การตดิตาม 

และประเมนิผลการใชส้ารสนเทศและสือ่ในงานสง่เสรมิการเกษตร 

91201 ผูน้ า มนุษยสมัพนัธ ์และจติวทิยาในการสง่เสรมิ (6 หนว่ยกติ) 

 และพฒันาการเกษตร 

 Leadership, Human Relation and Psychology in Agricultural  

 Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และทฤษฎดีา้นมนุษยสมัพันธ ์จติวทิยาในงานสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการน าความรูด้า้นผูน้ า มนุษยสัมพันธ์ และจติวทิยาทีเ่หมาะสม  

มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนการพัฒนาเพื่อการเป็น

ผูน้ าและการคัดเลอืกผูน้ า การพัฒนาภาวะผูน้ า และการท างานอย่างผูน้ าในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการสรา้งมนุษยสมัพันธใ์นงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แนวคดิ หลักการและทฤษฎี

ทางจติวทิยา จติวทิยาของเกษตรกร จติวทิยามวลชน จติวทิยาชมุชน การน าความรูท้างดา้นผูน้ า มนุษยสัมพันธ ์

และจติวทิยาทีเ่หมาะสมส าหรับเกษตรกรมาใชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร การเสรมิสรา้งพลังเพื่อท างานสง่เสริม

การเกษตรอยา่งมคีวามสขุ 

91307 การพฒันาชุมชนเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Community Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ปรัชญา หลกัการและกระบวนการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และวเิคราะหน์โยบายการพัฒนาชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่และหน่วยงานเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในรูปแบบ วธิกีาร การตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์และชุมชน พลวัตชุมชนเกษตร แนวคิด ปรัชญา หลักการ  

และกระบวนการพัฒนาชมุชนเกษตร การศกึษาและวเิคราะหช์มุชนเกษตร นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชมุชน 

กลุ่มและหน่วยงานเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชมุชนเกษตร รูปแบบ วธิกีาร การตดิตามและประเมนิผล 

การพัฒนาชมุชนเกษตร การเปลีย่นแปลงของชมุชนเกษตร ปัญหาและแนวทางแกไ้ข แนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 

ทศิทาง ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 

91351 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Administration in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารองคก์ร ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่ในชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นการวางแผนและการประเมนิผลทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าเครือ่งมอืการบรหิารตา่ง ๆ มาใชก้บัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับกลุ่มและการบรหิาร หลักในการบรหิาร เครื่องมอื การก าหนดยุทธศาสตร์  

การวางแผน การจัดท าโครงการ การบรหิารโครงการ และประเมนิโครงการ ในการบรหิารงานสง่เสรมิและพัฒนาการ

เกษตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กร การบริหารกลุ่มและเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง 

การบรหิารความขัดแยง้ในการสง่เสรมิการเกษตร คุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงานสง่เสรมิการเกษตรให ้

เขม้แข็งและยั่งยนื  

91352 การจดัการความรู ้ภูมปิญัญา และนวตักรรมเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัความรูแ้ละการจัดการความรู ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และกระบวนการจัดการความรู ้

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและการจัดการภูมปัิญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชห้ลักเศรษฐกจิพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ในการ

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และกระบวนการสรา้งและพัฒนานวตักรรมการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับความรูแ้ละการจัดการความรู ้รูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

หลักการ และกระบวนการจัดการความรู ้การตดิตามและประเมนิผลการจัดการความรู ้แนวคดิเกีย่วกับภูมปัิญญา

ชมุชน การจัดการภมูปัิญญาชมุชนเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตร

ทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกับนวัตกรรมการเกษตร กระบวนการ

นวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการความรู ้ภมูปัิญญา และนวตักรรม 
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91353 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (6 หน่วยกติ)

 Agricultural Extension and Development for Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรูณาการระบบการเกษตรใหเ้กดิความยั่งยนื 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิเกษตรกรเกีย่วกับการจัดการระบบการเกษตรดา้นต่างๆ 

เชงิบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการพัฒนา ดนิ น ้า ป่าไมท้ี่ยั่งยืน การป้องกันและการปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาต ิหลักการจัดการระบบการเกษตร การผลติพชื การผลติสตัว ์การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าเชงิบรูณาการ รูปแบบ

การท าการเกษตรสมัยใหม่ต่างๆ การจัดระบบวนเกษตร โลจสิตกิสก์ารเกษตร การท าการเกษตรแบบประณีต 

การเกษตรแบบพันธสญัญา เกษตรกลวธิานในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การประเมนิผลกระทบจากการท า

การเกษตรเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

91419 การบรหิารจดัการทนุเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หน่วยกติ)

 Capital Administration for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทนุ ปัจจัยในการจัดการทนุ และการบรหิารจัดการทนุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่และสถาบัน การด าเนนิการของกลุม่และสถาบันทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทนุในระดบัตา่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอ้ปฏบิัตเิกีย่วกับทนุ และแนวทางในการสง่เสรมิและพัฒนาทนุ

เพือ่ความยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและปัจจัยทีเ่กี่ยวขอ้งกับทุน และการจัดการทางการเงนิ รูปแบบ วธิีการ การวเิคราะห์ และ

สง่เสรมิการลงทุน รวมถงึการวางแผนการใชทุ้น การบรหิารทุนของกลุ่ม องคก์ร และสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกับทุน  

การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของสถาบนัการเงนิระดบัชมุชน ระดบัประเทศ ตา่งประเทศ ขอ้ปฏบิตัแิละกฎหมาย

ทีเ่กีย่วกับการเงนิและสนิเชือ่ทางการเกษตร การบรหิารหนี้สนิ การท าบัญชแีละงบดลุในครัวเรอืน ตลอดจนการวเิคราะห ์

และสง่เสรมิการลงทนุในระดบัครัวเรอืน และชมุชน 

91420 การวจิยัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ วธิีการ และกระบวนการวจัิยทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูจ้ากการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนนิงานและประเมนิผล

ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของการวจัิย หลักการวธิีการ และกระบวนการวจัิย การด าเนินการวิจัย 

ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในลักษณะตา่งๆ ประกอบดว้ย การวจัิยทอ้งถิน่ การวจัิยการถ่ายทอดความรู ้

การเกษตร การวจัิยดา้นการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร  การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนินงาน 

และประเมนิผลการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

91421 ประสบการณว์ชิาชพีสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ)

 Professional Experience in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิาร วางแผน และด าเนนิงานเป็นคณะได ้

 3. เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการจัดท าโครงการ แผนถ่ายทอดวทิยาการ การผลติและใชส้ือ่  

และการศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ได ้

 4. เพือ่เสรมิสรา้งภาวะความเป็นผูน้ า การมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตดัสนิใจ 

 5. เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผลขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง

สถานการณ์ และกรณีศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและจติส านกึในจรรยาวชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและวธิกีารทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรสูภ่าคปฏบิัต ิโดยเนน้การบรหิาร 

การวางแผนงาน และการท างานเป็นคณะ การสรา้งผูน้ าในทอ้งถิ่น การเขียนโครงการทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร กลวธิกีารถ่ายทอดวทิยาการ การผลติและใชส้ือ่ การใชข้อ้มูล ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการประเมนิผล กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลอง ทางสง่เสรมิ

การเกษตร จรรยาวชิาชพี และกจิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนาใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

91464 พชืสวนประดบัในการจดัภูมทิศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Ornamental Plants in Landscaping 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพชืสวนประดับ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดภมูทิศัน์ 

 3. เพื่อใหม้ีความสามารถในการประยุกตพ์ืชสวนประดับกับการจัดภูมทิัศน์อย่างเหมาะสมและยั่งยนื

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมาของพืชสวนประดับกับการจัดภูมทิัศน์ ความส าคัญของพืชสวนประดับและงานภูมทิัศน์ 

ความสัมพันธร์ะหว่างอาชพีพืชสวนประดับและงานภูมทิัศน์ สังคมของพืชสวนประดับและสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งการ  

การจ าแนกพืชสวนประดับส าหรับงานภูมทิัศน์ หลักการพื้นฐานของการออกแบบพืชสวนประดับและงานภูมทิัศน์ 

การออกแบบพชืสวนประดับใหเ้กดิคณุคา่ในดา้นการใชป้ระโยชน ์กระบวนการออกแบบโดยพชืสวนประดับ หลกัการ

เลอืกพืชสวนประดับเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบภูมิทัศน์ แนวคดิการออกแบบเพื่อความเหมาะสมและย่ังยืน  

การออกแบบ แบบแปลนการปลูก และการก าหนดรายละเอยีดการประมาณราคา การท าสัญญาและการสรา้ง เทคนิค

การจัดและการปลกู เครือ่งมอื อปุกรณ์ การดแูลบ ารุงรักษา ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการ 

 



11 

 

 

91465 การจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agro-tourism Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดก้ารวางแผน และการประเมนิผล

  การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการจัดการและสง่เสรมิการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ระดบัชมุชน

ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ววิัฒนาการและแนวคดิทฤษฎี หลักการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร รูปแบบ ลักษณะการจัดการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ปัจจัย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้การวางแผน การด าเนนิการและประเมนิผลการจัดการ

การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการทอ่งเทีย่ว กรณีตัวอย่างการจัดการ การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

แนวทางการจัดการและการสง่เสรมิการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ระดบัชมุชน ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

91466 การผลติสตัวเ์ชงินนัทนาการและเศรษฐกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Production for Recreation and Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการสง่เสรมิการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการเพือ่การจ าหน่ายทัง้ภายใน

  ทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และการสง่ออก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ ทัง้ทางดา้นสภาพและ

ศักยภาพการผลติ หลักการผลติและการจัดการการผลติสัตวเ์ชงินันทนาการ จ าพวกสัตวส์วยงาม สัตวเ์พื่อความบันเทงิ 

สตัวเ์พือ่การแขง่ขัน สตัวเ์ลีย้งในบา้น และสตัวเ์พือ่ธรุกจิอตุสาหกรรมบางประเภท โดยแนะน าดา้นพันธุ ์อาหารและ

การใหอ้าหาร โรคและการรักษา การจัดการผลติ การตลาด และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนแนวทางการสง่เสรมิการ

ผลติสตัวเ์ชงินันทนาการ เพือ่การจ าหน่ายทัง้ภายในทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และการสง่ออก 

93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Crop Pests 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัชนดิของศตัรูพชืทีส่ าคัญ 

 2. ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ทีม่า การแพร่กระจาย การระบาดและการท าความเสยีหายกบัพชื 

 3. ใหม้คีวามสามารถวนิจิฉัยสาเหตคุวามเสยีหายจากศตัรูพชืขัน้ตน้ได ้

 4. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการควบคมุและป้องกนัก าจัดศตัรูพชื 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ชนดิของศตัรูพชืในกลุม่ตา่งๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่แมลงศตัรูพชื สตัวศ์ตัรูพชื โรคพชื และวชัพชื แหลง่ทีม่า 

การแพร่กระจาย และการระบาดของศัตรูพืช การท าความเสยีหายกับพชืและกลไกการเขา้ท าลายพชื การวนิิจฉัย

สาเหตคุวามเสยีหายจากศัตรูพืชขัน้ตน้ หลักการควบคมุและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตลอดจนเครือ่งมอือุปกรณ์

และความรูเ้กีย่วกบัสารป้องกนัก าจัดศัตรูพชื 

93353 การจดัการผลผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crop Commodity Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการผลผลติพชืในเชงิธรุกจิ 

 2. ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการจัดการผลผลติพชืไปประกอบอาชพีได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดการผลผลติพชื การแปรรูปและเพิม่มลูคา่ของผลผลติ การจัดการตลาดของผลผลติประเภทตา่งๆ 

ตามกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้การน าความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 

93354 อาหารและการใหอ้าหารสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Feeds and Feeding 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอาหารและโภชนะในอาหารสตัว ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความตอ้งการดา้นโภชนาการของสตัว ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชว้ตัถดุบิอาหารสตัวอ์ยา่งเหมาะสม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการผลติอาหารสตัว ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการใหอ้าหารสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อาหารสัตว์และโภชนะในอาหารสัตว์ ความตอ้งการดา้นโภชนาการของสัตว์ วัตถุดบิอาหารสัตว์ 

กระบวนการผลติอาหารสตัว ์และการใหอ้าหารสตัว ์

93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Cereal and Forage Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

 2. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลติธัญพืช และพืชอาหารสัตวใ์หส้อดคลอ้งกับศักยภาพ 

และสภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 3. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติธัญพชืและพชือาหารสัตวไ์ดอ้ย่างเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของธัญพืชและพืชอาหารสัตว ์แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ 

การจัดการในกระบวนการผลติ เทคนิคการผลติและการปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยว การตัดสนิใจผลติและเลือกใช ้

เทคโนโลยีการผลติธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  

93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งพชืไร่อตุสาหกรรม 

 2. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลติพืชไร่อุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ

สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 4. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติพชืไร่อตุสาหกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 5. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของพืชไร่อุตสาหกรรม แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การ

จัดการในกระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว การตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยี

การผลติพืชไร่อุตสาหกรรมทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทาง 

การผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  

93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Flowering and Ornamental Plant Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งไมด้อกไมป้ระดับ 

 2. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลิตไมด้อกไมป้ระดับใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ

สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 3. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมด้อกไมป้ระดับไดอ้ย่างเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัแตล่ะประเภทไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของไมด้อกไมป้ระดับแนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการ 

ในกระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิัตหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ

ไมด้อกไมป้ระดับทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและ

อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มโดยใหส้อดคลอ้งกับศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 
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93467 การจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Fruit Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการตัดสนิใจผลติไมผ้ลใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและสภาพแวดลอ้ม

ในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมผ้ลไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของไมผ้ล แนวคดิเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการใน

กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติ และการปฏบิตัหิลังเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไมผ้ล

ทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

93468 การจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Vegetable Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติผักเชงิธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการตัดสนิใจผลติผักใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและสภาพแวดลอ้ม

ในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยีในการผลติผักไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของผัก แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการในกระบวนการผลติ 

เทคนิคการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกี่ยว การตัดสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยีการผลติผักทีม่ีความส าคัญ 

ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกับ

ศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 
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