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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 ์ชมุชน และสงัคม 

 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 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 

90201 การจดัการฟารม์ (6 หนว่ยกติ) 

 Farm Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการฟารม์ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการฟารม์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการฟารม์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการจัดการและหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ีป่ระยุกตใ์ชใ้นการจัดการฟารม์ ปัจจัยทีก่ าหนดประเภทฟาร์ม 

การจัดการปัจจัยการผลติฟาร์ม หลักและวธิีการปฏบิัตใินการท าฟาร์มที่ด ีการเริ่มตน้กจิการฟาร์ม การวางแผนและ

งบประมาณฟาร์ม การจัดการสนิเชือ่ของฟาร์ม การบันทกึกจิการฟารม์ การวเิคราะหก์ารตลาดผลติผลฟาร์ม การจัดการ

การตลาดผลติผลฟารม์ การน าความรูด้า้นการจัดการฟาร์มไปใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การจัดการฟาร์ม

ประเภทตา่งๆ ไดแ้ก ่ฟารม์พชื ปศสุตัว ์ป่าไม ้
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90406 การจดัการดนิ น า้ และปุ๋ ย (6 หนว่ยกติ) 

 Soil, Water and Fertilizer Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายความรูเ้กีย่วกบัดนิ น ้า และปุ๋ ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายการอนุรักษ์ดนิและน ้าได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายการน าขอ้มลูเกีย่วกับดนิ น ้า และปุ๋ ย ไปใชแ้ละแกไ้ขปัญหาทางการเกษตรได ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายและน านวตักรรม และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการดนิ น ้า และปุ๋ ยไปใช ้

  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติทางการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าเนิด การจ าแนกและการส ารวจดนิ ความส าคัญของดนิต่อการเพาะปลูก และเลีย้งสัตว ์น ้ าและ 

การใชน้ ้ าเพือ่การเพาะปลกู ปุ๋ ยและการใชปุ้๋ ย ปัญหาของดนิ น ้า ปุ๋ ย ในการเกษตร และแนวทางแกไ้ขการอนุรักษ์

ดนิ และน ้า ขอ้มลูและการใชข้อ้มลูดนิ 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 วตัถปุระสงค ์หลกัการ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ความรูแ้ละการจัดการความรู ้ 

ผูน้ า จติวทิยา มนุษยสมัพันธ ์สือ่และการสือ่สาร การบรหิาร การพัฒนาการเกษตรทีย่ั่งยนื หลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

และเกษตรทฤษฎใีหม่ การพัฒนาบุคลากร หน่วยงานทางสง่เสรมิการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร กลุ่ม องคก์ร 

เครอืขา่ย สถาบันเป้าหมาย อาสาสมัครในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รูปแบบ ชอ่งทาง เทคโนโลยกีารสือ่สาร 

และวธิกีารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การนเิทศ ตดิตามและประเมนิผล การบรหิารงานและโครงการพัฒนาการ

เกษตรในเขตเมอืง 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 

91307 การพฒันาชุมชนเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Community Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และวเิคราะหน์โยบายการพัฒนาชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่และหน่วยงานเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในรูปแบบ วธิกีาร การตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ปรัชญา และหลักการพัฒนาชุมชนเกษตร วเิคราะห์นโยบายการพัฒนาทีผ่่านมาเกษตรกร

เป้าหมายในการพัฒนา สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในการพัฒนาชมุชนเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาทัง้ในระดับ

ชมุชน ประเทศ และนานาชาต ิรูปแบบ วธิกีารพัฒนาชมุชนเกษตร ปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 

ทศิทางยทุธศาสตรก์ารพัฒนาชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 

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  
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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 ป่าไมท้ี่ย่ังยืน การป้องกันและการปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาต ิหลักการจัดการระบบการเกษตร การผลติพชื การผลติสตัว ์การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าเชงิบรูณาการ รูปแบบ

การท าการเกษตรสมัยใหม่ต่างๆ การจัดระบบวนเกษตร โลจสิตกิสก์ารเกษตร การท าการเกษตรแบบประณีต 

การเกษตรแบบพันธสญัญา เกษตรกลวธิานในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การประเมนิผลกระทบจากการท า

การเกษตรเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

91368 การสง่เสรมิการจดัการการผลติและผลผลติทางการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Extension of Agricultural Production and Product Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติและการพัฒนาการผลติ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเพิม่มลูคา่และคณุคา่ของผลผลติการเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการใชท้รัพยากรทางการเกษตรในการผลติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิง่แวดลอ้มเพื่อการผลติ แนวคดิการจัดการและ 

การพัฒนากระบวนการทางกสกิรรม ปศุสัตว ์การประมง และการป่าไมอ้ย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและพัฒนา 

การผลติใหไ้ดม้าตรฐาน การจัดการผลผลติในแปลงและหลังการเก็บเกีย่ว การเพิม่มูลค่าผลผลติทางการเกษตร 

การจัดการของเสยีทางการเกษตร การส่งเสริมการใชแ้ละรักษาทรัพยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุ 

91369 นวตักรรมการเกษตรเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Innovation for Agricultural Extension and Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบันวตักรรมการเกษตร 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมในการจัดการทรัพยากรการเกษตรและผลผลติทางการเกษตร 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัภมูปัิญญา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคค์วามรูท้างการเกษตร เทคโนโลยทีางการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับนวัตกรรม นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรการเกษตรและผลผลติทางการ

เกษตร นวัตกรรมกระบวนการทางการเกษตร ภูมปัิญญาชุมชน การใชภู้มปัิญญา องคค์วามรู ้ เทคโนโลยีทาง

การเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมทางการเกษตรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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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 และการบริหารจัดการทุนเพื่อการเกษตร รูปแบบ วธิีการ การ

วิเคราะห์ และส่งเสริมการจัดการทุน รวมถึงการวางแผนการใชทุ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการทุน 

เพื่อการเกษตร การบรหิารทุนของกลุ่ม องคก์ร และสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกับทุน การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

ของสถาบันที่เกี่ยวขอ้งกับทุน ระดับชุมชน ระดับประเทศ ต่างประเทศ ขอ้ปฏิบัตแิละกฎหมายที่เกี่ยวกับทุน 

ทางการเกษตร การวเิคราะห ์และสง่เสรมิการลงทนุในระดบัครัวเรอืน และชมุชน 

91420 การวจิยัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ วธิีการ และกระบวนการวจัิยทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูจ้ากการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนนิงานและประเมนิผล

ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของการวจัิย หลักการวธิีการ และกระบวนการวจัิย การด าเนินการวิจัย 

ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในลักษณะตา่งๆ ประกอบดว้ย การวจัิยทอ้งถิน่ การวจัิยการถ่ายทอดความรู ้

การเกษตร การวจิัยดา้นการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนนิงาน และ

ประเมนิผลการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

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 
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 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 แนวคดิการออกแบบเพื่อความเหมาะสมและยั่งยืน  

การออกแบบ แบบแปลนการปลูก และการก าหนดรายละเอยีดการประมาณราคา การท าสัญญาและการสรา้ง เทคนิค

การจัดและการปลกู เครือ่งมอื อปุกรณ์ การดแูลบ ารุงรักษา ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการ 

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 
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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 

91470 ภูมปิญัญา การจดัการและการถา่ยทอดความรูใ้นการสง่เสรมิและ (6 หนว่ยกติ) 

 พฒันาการเกษตร    

 Wisdom, Knowledge Management and Transfer in Agricultural Extension  

 and Development 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัความรูแ้ละการจัดการความรู ้

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และกระบวนการจัดการความรู ้

 4.  เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและการจัดการภูมปัิญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและ  

  พัฒนาการเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการถา่ยทอดความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิเกี่ยวกับความรูแ้ละการจัดการความรู ้ รูปแบบและวธิีการจัดการความรูใ้นงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร หลักการ และกระบวนการจัดการความรู ้แนวคดิเกีย่วกับภูมปัิญญาชมุชน การจัดการภูมปัิญญา

ชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวางแผนการจัดการความรู ้การจัดการความรู ้การรายงานผล 

การจัดการความรู ้การวางแผนการถ่ายทอดความรู ้และการด าเนินการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการเกษตร การ

ตดิตามและประเมนิผลการจัดการความรูแ้ละการถา่ยทอดความรู ้

91471 ผูน้ า กลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางการเกษตร   (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Leader, Group, Organization, and Network  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผูน้ า 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎกีลุม่ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเภทกลุม่ หลกัการจัดตัง้ การด าเนนิการ การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผล

  กลุม่ 

 4.  เพือ่ใหท้ราบแนวทางการพัฒนากลุม่และเครอืขา่ย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนการพัฒนาเพื่อการเป็น

ผูน้ าและการคดัเลอืกผูน้ า การพัฒนาภาวะผูน้ า การพัฒนาและการบรหิารกลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางการเกษตร  

การวเิคราะห ์ตดิตาม ประเมนิผูน้ า กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายทางการเกษตร ปัญหาและทศิทางการพัฒนาผูน้ า 

กลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางการเกษตร 

94329 ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัธุรกจิการเกษตรและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Agribusiness and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตรและการจัดการธรุกจิการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิการเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิการเกษตรและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและความส าคัญของธุรกจิการเกษตร ระบบธุรกจิการเกษตรตัง้แต่ธุรกจิปัจจัยการผลติ ธุรกจิ 

การผลติสนิคา้เกษตร ธุรกจิการแปรรูปสนิคา้เกษตร และธุรกจิการจัดจ าหน่ายสนิคา้เกษตร รวมทัง้การสนับสนุน 

ในการด าเนนิธุรกจิการเกษตร แนวคดิเกีย่วกับการจัดการธุรกจิการเกษตร องค์การและพฤตกิรรมองคก์ารในธุรกจิ

การเกษตร การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร   

 แนวคดิและความส าคัญของการเป็นผูป้ระกอบการ ประเภทของผูป้ระกอบการในธุรกจิการเกษตร  

กลยทุธก์ารเป็นผูป้ระกอบการ การมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และการปรับตวัทางธรุกจิการเกษตรตอ่การเปลีย่นแปลง  

การประกอบการธุรกจิสมัยใหม่ ลักษณะการประกอบการธุรกจิการเกษตรในประเทศไทยและต่างประเทศ และ 

การมธีรรมาภบิาลและจรยิธรรมในการประกอบการธรุกจิการเกษตร 
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