
โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) 
โดย สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศไทยให้ทันต่อสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้นั้น สิ่งส าคัญคือการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในวัยแรงงานให้มีผลิตภาพเศรษฐกิจ 
(Economic Productivity) ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการที่ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะก าลังคนในภาค
การเกษตรที่เป็นภาคการผลิตของประเทศไทยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและวิถีชีวิตของคน 
ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และ
ศาสตร์สากลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงได้เสนอโครงการทุนปริญญาตรี
เฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่” เพ่ือตอบสนองการพัฒนาก าลังคนและพัฒนาภาค
การเกษตรของประเทศไทย โดยสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งเน้นการ 
ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามและวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในเรื่อง
ของการประกอบการกิจการยุคใหม่  เศรษฐศาสตร์การจัดการ ศาสตร์พระราชาทางสิ่งแวดล้อม การเกษตรเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เริ่มต้น
ธุรกิจใหม่ (start-up) หรือเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการสานต่อแนวพระราชด าริ ในการส่งเสริม
บุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริ มการจัดการเรียนรู้ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างรายได้ในภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
 ทั้งนี้ สวก. ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) เพ่ือตอบสนองแผนการพัฒนาก าลังคน
และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ตามที่ สวก. ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา และ 
สานต่อแนวพระราชด าริในการส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าแนวคิด
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล มาใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน าแนวคิดศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพให้เท่าทันกับสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 



2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ที่เน้นการปฏิบัติจริง  
โดยผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) หรือเป็นผู้ประกอบการเกษตร 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนจากระบบการศึกษาสายอาชีพเข้าสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
3. ประเภทของโครงการ  

ด้านการส่งเสริมการศึกษา  
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเป็น Smart Farmer ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 
5. ประเภททุน  

ทุนการศึกษา หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี 2 ปี  
 
6. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน)  
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Knowledge of The Land for Sustainable Development)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.S. (Knowledge of The Land for Sustainable Development)  

 
7. จ านวนทุนและงบประมาณโครงการ  

จ านวน 90 ทุน  งบประมาณรวม 31,500,000 บาท  (350,000 บาทต่อทุน) 
 

8. ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ  
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) ปีละ 30 ทุน  

 
9. พื้นที่ด าเนินการ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตก าแพงแสน 
 สถานที่ฝึกภาคสนาม   ได้แก่ แปลง/ฟาร์มในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

สถานที่พักของนิสิต  ได้แก่ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน (แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม) 
 
 
 



10. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  ใช้เวลาเรียน 2 ปี 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
 

11. โครงสร้างหลักสูตร  
 ผู้เรียนต้องน าผลการเรียนในระดับ ปวส. มาเทียบโอนเข้ากับรายวิชาในหลักสูตรนี้ ซึ่งนิสิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ส าหรับโครงสร้างหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้ 
 

11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต  
2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร     13 หน่วยกิต  
4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

11.2 หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
1) วิชาเฉพาะบังคับแกนวิทยาศาสตร์   24 หน่วยกิต  
2) วิชาเฉพาะบังคับ บูรณาการ     20 หน่วยกิต  
3) วิชาเฉพาะเลือก      ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  

11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

12. แผนการเรียน 
 ปีท่ี 1  เป็นการปรับพ้ืนฐานการเรียนของนิสิตให้มีความพร้อมสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี สามารถน า
องค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน รวมถึงการสร้างคุณลักษณะของนิสิตที่
ส าคัญให้ตรงตามท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนก าหนดไว้ ซึ่งมี
แผนการสอนดังนี้ 

ภาคฤดูร้อน (9 หน่วยกิต) 
 ภาษาอังกฤษ     3 หน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะบังคับวิทยาศาสตร์ (STEM #3)  6 หน่วยกิต 
ภาคต้น (20 หน่วยกิต) 
 วิชาเฉพาะบังคับวิทยาศาสตร์ (STEM #4)  6 หน่วยกิต 
 วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6 หน่วยกิต 



01681313 ศาสตร์พระราชาทางสิ่งแวดล้อม  4(2-6-7)  
01681315 การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน   4(2-4-6) 

    ปีที่ 1 ผู้เรียนจะถูกแบ่งกลุ่มในการท างานร่วมกัน โดยจะได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย ในการท าการผลิตพืช/สัตว์ตามที่ศึกษาด้วยตนเอง หรือตามที่ตนเองและกลุ่มต้องการ และท าให้
เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

ภาคปลาย (18 หน่วยกิต) 
 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

01681311 การประกอบกิจการยุคใหม่   4(3-2-7)  
01681312 เศรษฐศาสตร์การจัดการ   4(3-2-7)  
01681314 การเกษตรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  4(2-6-7)  

ปีที่ 2 เน้นให้นิสิตเกิดทักษะในการวางแผนการผลิตและธุรกิจ โดยน าความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ได้รับจากหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ทีมงาน และการประกอบอาชีพให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
ภาคต้น (20 หน่วยกิต) 
 วิชาเฉพาะเลือก (เลือก 1 ชุดวิชา)   20 หน่วยกิต 
 ชุดวิชาการผลิตพืชส าหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร หรือ 
 ชุดวิชาการผลิตผลิตผลจากสัตว์เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร 
ภาคปลาย (20 หน่วยกิต) 
 วิชาเฉพาะเลือก     20 หน่วยกิต 
 ชุดวิชาการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม 

  ในปีที่ 2 ผู้เรียนจะถูกแบ่งกลุ่มในการท างานร่วมกัน โดยจะได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย ในการท าการผลิตพืช/สัตว์ตามที่ผู้เรียนได้เรียนจากวิชาเฉพาะเลือก ตลอดจนค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ผลผลิตเกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึน       
 
ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

 
 วิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ปีท่ี 1  
(ภาคต้น) 
ก.ค.-ธ.ค. 

เคมีประยุกต์เพ่ือ
นวัตกรรมชุมชน  

บทน าเคมีเพ่ือเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในชุมชน 
นวัตกรรมเคมีเพ่ือกระบวนการเกษตรกรรมปลอด
สารพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการแปรรูป
อาหารในชุมชนที่ได้มาตรฐานเพ่ือการบริโภคและการจัด

2 



 วิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
จ าหน่าย นวัตกรรมเคมีเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
มนุษย์ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ การจัด
การพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดภายในชุมชน 

ชีววิทยาปฏิสัมพันธ์ II ชีววิทยาบูรณาการเชิงพ้ืนที่เกี่ยวกับสมบัติและสารเคมี
ของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิ
ซึม พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ความหลากหลายและ
นิเวศวิทยาของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ การประยุกต์เชิงการเกษตรและ
ธุรกิจให้เหมาะสมกับทรัพยากรชีวภาพของแต่ละชุมชน
หรือท้องถิ่นในประเทศไทย 

2 

วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ มอเตอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง 
ระบบส่งและจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า 

2 

การประกอบกิจการยุค
ใหม่ 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการยุคใหม่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการประกอบกิจการความรู้เบื้องต้น
ด้านการตลาดและการวิเคราะห์ตลาด การวางแผนกล
ยุทธ์การตลาด การจัดหาแหล่งเงินทุน การตลาดการเงิน 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการผลิต การ
บริหารโครงการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการ
ตัดสินใจ 
 

4 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือเชิง
ปริมาณ เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจขององค์การ
ธุรกิจ การวิเคราะห์ อุปสงค์ ต้นทุน ก าไร การตั้งราคา 
และการตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะห์โครงสร้าง
ตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์รวมและอุปทานรวม การ
วิเคราะห์เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ
เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกต์เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศเพ่ือการจัดการ 

4 

การเกษตรเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

หลักการทั่วไปของการผลิตเชิงเกษตร ประเด็นสห
วิทยาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

4 



 วิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
และวัฒนธรรมของการเกษตรและอาหาร ดุลยภาพของ
ทรัพยากรกับการผลิตเกษตรอย่างยั่งยืน นิเวศเกษตร 
การจัดการดินและการผลิตพืช การปลูกพืชในโรงเรือน
และแปลงปลูก การจัดการศัตรูพืช การปศุสัตว์ นโยบาย
ด้านอาหาร และความมั่นคงด้านอาหาร  

ปีท่ี 1  
(ภาค
ปลาย) 

ม.ค.-พ.ค. 

เคมีเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน II ความเป็นกรด-เบล การกัดกร่อนและแนวทางการ
ป้องกัน เคมีด้านอาหาร ยา และเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์
เคมีสามัญประจ าบ้าน มลพิษในชีวิตประจ าวันและการ
แก้ไข เคมีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2 

ชีววิทยาปฏิสัมพันธ์ I โครงงานชีววิทยาเก่ียวกับสมบัติและสารเคมีของ
สิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม 
พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ความหลากหลายและ
นิเวศวิทยาของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ การประยุกต์ใช้เชิงการเกษตร
และธุรกิจ 

2 

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
เพ่ือศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

พ้ืนฐานและหลักการของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ระบบฝังตัว พื้นฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค
และการเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์และการตรวจจับข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบเฝ้าระวัง 
การเกษตรแบบแม่นย าและบ้านอัจฉริยะ มีการใช้
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการปฏิบัติการ 

3 

ศาสตร์พระราชาทาง
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริเพื่อการอยู่อย่างเก้ือกูลระหว่าง
สิ่งแวดล้อมและประชาชน หลักการและวิธีการทาง
สิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ความรู้วิทยาศาสตร์
เชิงนิเวศของพระราชาเพ่ือการควบคุมกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน การสร้าง
นวัตกรรมทางนิเวศ วิศวกรรมเพ่ือการกู้คืนความเสื่อม
โทรมสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ การจัดการกับสิ่งแวดล้อมด้วยการประยุกต์
ศาสตร์พระราชาทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือความเข้มแข็งและ
มั่งค่ังของสังคม  

4 



 วิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของ

ชุมชน แนวคิด แนวทาง และกระบวนการของการ
พัฒนาชุมชน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจ
และเข้าถึงชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมเครือข่ายการ
เรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน การบูรณาการศาสตร์สากล 
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชนและวิทยาการที่เก่ียวข้อง
เพ่ือการพัฒนาชุมชนเกษตรและชนบทไทยให้เกิดความ
ยั่งยืน 

4 

ภาษาอังกฤษ III โครงสร้างที่ส าคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดย
ให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถใน
การใช้ภาษา เพ่ือการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
ในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น 

3 

ปีท่ี 2 
(Summer) 
พ.ค.-มิ.ย. 

ภาษาอังกฤษ VI เป็นวิชาเลือก 3 
สื่อสารสนเทศ แนวคิดและประเภทสื่อสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กล

ยุทธ์การสืบค้น การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ การ
เขียนอ้างอิง 

1 

การคิดเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม 
นวัตกรต้นแบบ กระบวนการของการคิดเชิงนวัตกรรม 
ความผิดพลาดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม 
จริยธรรมของนวัตกร 

1 

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือ
ความกินดีอยู่ดีของชาติ การเรียนรู้คนต้นแบบ การ
ส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การ
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการท างาน
สู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความส านึกดี มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ สามัคคี 

1 

ปีท่ี 2  
(ภาคต้น) 

วิชาเลือกเฉพาะส าหรับ
ผู้เรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ  

ให้เลือก 1 ชุดวิชาจาก 21 ชุดวิชา  20 



 วิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
มิ.ย.-ต.ค. (On-farm Trial) 

ปีท่ี 2  
(ภาค
ปลาย) 

พ.ย.-มี.ค. 

วิชาเลือกเฉพาะส าหรับ
ผู้เรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ  
(On-farm Trial) 

ให้เลือก 1 ชุดวิชาจาก 21 ชุดวิชา  20 

 
วิชาเลือกเฉพาะส าหรับผู้เรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ  (On-farm Trial) 

ชุดวิชาที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ 
ชุดวิชาที่ 2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและสัตว์น้ าสวยงาม  
ชุดวิชาที่ 3 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง  
ชุดวิชาที่ 4 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพ่ือผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
ชุดวิชาที่ 5 ธุรกิจการป่าไม้  
ชุดวิชาที่ 6 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย  
ชุดวิชาที่ 7 อัญมณีและเครื่องประดับเพ่ืออุตสาหกรรมอัญมณีท่ียั่งยืน 
ชุดวิชาที่ 8 นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืน  
ชุดวิชาที่ 9 บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพ่ือความปลอดภัยอาหาร  
ชุดวิชาที่ 10 เพ่ือชีวิตและสุขภาพ  
ชุดวิชาที่ 11 การผลิตพืชส าหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร  
ชุดวิชาที่ 12 การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร  
ชุดวิชาที่ 13 วิทยาการค านวณและสารสนเทศศาสตร์  
ชุดวิชาที่ 14 วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ  
ชุดวิชาที่ 15 การใช้ที่ดินวนเกษตร  
ชุดวิชาที่ 16 ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน  
ชุดวิชาที่ 17 การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม  
ชุดวิชาที่ 18 การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน  
ชุดวิชาที่ 19 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ชุดวิชาที่ 20 สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษท่ี 21  
ชุดวิชาที่ 21 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  

 
 
 



13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน  น าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ให้กับชุมชน และพัฒนาภาคการเกษตรโดยใช้หลักการวิจัยอย่างเป็นระบบในการด าเนินงาน 
 


