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รายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ต้นสังกัดหลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต                

ต่อภาคการศึกษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

พ.ศ.2559 
 

01240383 การอนุรักษ์งานศิลป์และสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
       (Conservation of Art and Architecture) 
       ความส าคญัของการอนุรักษ์และการจัดการงานศิลปะและสถาปตัยกรรม 
ลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้าง และเทคนิควิธีการส าหรับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ชุมชน
และสภาพแวดล้อม ปฏิบัติการส ารวจและการรังวัด มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                  The importance of conservation and management of art and 
architecture. Characteristics of construction materials and techniques for 
architectural conservation, community and surroundings. Survey and 
measurement practice. Field trip required. 

หมู่บรรยาย 
หน่วยกิตละ 1,500 บาท 

หมู่ปฏิบัติการ 
หน่วยกิตละ 4,500 

  01240481 ศิลปะ สถาปัตยกรรม และเมือง 3(3-0-6) 
       (Art, Architecture and City) 
       ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ สถาปัตยกรรม และเมือง การออกแบบและ
สร้างสรรคศ์ิลปะ ศิลปะสาธารณะ ศิลปะจัดวาง ที่ว่างสาธารณะ และสถาปัตยกรรมเมือง 
บทบาทสถาปนิกต่อการออกแบบและพัฒนาเมือง 
                  Relationship between art architecture and city. Design and 
creation of art. Public art. Installation art. Public space and urban 
architecture. Role of architect towards urban design and development. 

  01240581  สุนทรียภาพสถาปตัยกรรมและภูมิทัศน์พ้ืนถ่ิน 3(3-0-6) 
                   (Aestetic of Vernacular Architecture and Landscape) 
        สุนทรียภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นของนิเวศวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ความสมัพันธ์แบบภววิทยาและพลวตัของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ บ้านเรือนและชุมชน วิถีชีวิตและความเช่ือของท้องถิ่น 
สุนทรียภาพของภูมิปัญญาและการปรับตัวทางจริยธรรมภายในเง่ือนไขของท้องถิ่นใน
ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                   Aesthetics and local wisdom of cultural ecology in Southeast 
Asia. Ontological relationship and dynamic of ecological system, physical and 
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socio-cultural environment, economic, houses and communities, lifestyles 
and beliefs of locality. Aesthetics of wisdom and ethical adaptability within 
local conditions in Thailand. Field trip required. 

 ภูมิสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต 
พ.ศ.2561 

01241416  การออกแบบจัดสวน 2(1-3-4) 
(Garden Design) 

                  ทฤษฎีและการฝึกออกแบบสวน การเขียนแบบ การวางผังในการจัดสวน 
การเลือกวสัดุพืชพรรณ การสร้างสิ่งก่อสร้างในสวน และการประมาณราคา การออกแบบ
จัดสวนในพ้ืนท่ีเคหสถาน และสวนประดับประกอบอาคาร 
                   Theory and practice in garden design. Construction 
drawing, garden planning, plant material selection, hardscape  
construction, and cost estimation. Residential gardening and building 
decoration with garden. 

   01241442  การอนุรักษ์ภมูิสถาปัตยกรรมทางประวตัิศาสตร์  2(2-0-4)       
 (Historical Landscape Architecture Conservation) 

                 การอนุรักษ์และฟื้นฟูงานภูมิสถาปัตยกรรมทางประวตัิศาสตร์และ 
วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อบังคับและสนธิสญัญานานาชาติที่ส าคญั รวมทั้งองค์กรที่มีบทบาท
กับกิจกรรมด้านอนุรักษ์ 

 Conservation and restoration of historical and cultural   
Landscape architecture. The important laws, regulations, and international 
conventions including organizations involving in conservation activities. 

 

  01241316 ภูมิทัศนเ์พื่อสุขภาพและสุขภาวะ 2(2-0-4) 
 (Landscapes for Health and Well-being)   
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางภูมิทัศน์กับสุขภาวะแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ 
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะและกรณีศึกษา 

 Theories related to landscapes for the rehabilitation 
and promotion of health and well-being. Relationships between landscape 
elements and well-being. Design guidelines for landscapes used for health 
and well-being encouragements as well as case studies. 
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  01241444  ภูมสิถาปัตยกรรมพื้นถิ่น   2(2-0-4) 
(Vernacular Landscape Architecture)   
ที่มาของแนวคิด ปรัชญา และรูปแบบท่ีปรากฏในงานภูม ิ

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของไทยและของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การ
เปรียบเทยีบและวเิคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อม สังคม ความเช่ือ ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่มผีลต่อภาพลักษณ์และ  การแสดงออกของงานภูมิสถาปัตยกรรมในแตล่ะ
ท้องถิ่น 

Origins of concepts, philosophies, and styles in vernacular 
landscape architectures of Thailand and Southeast Asian countries. 
Comparison and analysis of influences of environment, society, belief, 
religion, and culture affecting to images and expression of landscape 
architecture in each locale. 

 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรม
การออกแบบผลติภณัฑ์เชิง
บูรณาการ)  พ.ศ.2561  
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ) 

01242001  การออกแบบและธุรกิจผลิตภณัฑ์แนวสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  
                   (Design and Business of Creative Products) 

การพัฒนาแนวคิดเพื่อผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ โอกาสและช่องว่างทางการ
ตลาด การออกแบบและจัดการผลติภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ การผลติสนิค้าท ามือและสินค้า
แนวคิด ธุรกิจเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาผลติภณัฑ์แนวสร้างสรรค์การน าสู่ตลาดและการขาย
ผลิตภณัฑ์แนวสร้างสรรค ์

Development of idea for creative products. Opportunity and 
market finding, and management. Production for handmade and idea 
product. Introduction to business for creative product development. 
Commercialization and marketing of creative products. 

 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรม) พ.ศ.2559 

01247522  การออกแบบจากเศษวัสด ุ3(1-4-4) 
(Scrap Design) 
ปัญหาการใช้ทรัพยากรและเศษวัสดุในระบบอุตสาหกรรม คลังข้อมูลการใช้

ทรัพยากร และกระบวนการผลิต การออกแบบผลติภณัฑ์และการตน้แบบ การบูรณาการ
การออกแบบกับกระบวนการผลิต และการตลาด 
 Problems of resource exploitation and scraps from industrial 
process. Resource inventory and manufacturing process. Product design and 
prototyping. Inegration of design, manufacturing and marketing. 
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 สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาคาร พ.ศ.2560 

01247521  สถาปัตยกรรมยั่งยนืและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
(Sustainable Architecture and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม   ระบบนิเวศและสถาปตัยกรรม 

นิยามสถาปตัยกรรมยั่งยืน หลักการและกลยุทธการออกแบบแบบยัง่ยืนในหลายระดับ บ้าน 
อาคาร ชุมชน เมือง กรณีศึกษา 
                  The relationship among environment, ecosystem and 
architecture. Definitions of sustainable design on multiple scales; residential 
building, commercial building, community and city, Case studies. 

 

  01247522  การออกแบบจากเศษวัสดุ  3(1-4-4) 
(Scrap Design) 
ปัญหาการใช้ทรัพยากรและเศษวัสดุในระบบอุตสาหกรรม คลังข้อมูลการใช้

ทรัพยากร และ กระบวนการผลิต การออกแบบผลติภณัฑ์และการตน้แบบ การบูรณาการ
การออกแบบกับกระบวนการผลิต และการตลาด 
        Problems of resource exploitation and scraps from industrial 
process. Resource inventory and manufacturing process. Product design and 
prototyping. Inegration of design, manufacturing and marketing. 

 

  01247524  พืชพรรณประกอบอาคาร 3(2-2-5) 
(Building Greenery) 

       คุณประโยชน์ในการใช้พืชพรรณประกอบอาคารในด้านต่างๆ   การลดการ
ถ่ายเทความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน  การเพิ่มคุณภาพอากาศ การหน่วงน้ าและบ าบัดน้ า
ด้วยพืช ประโยชน์ทางจิตวิทยาจากความสวยงามของพืช  เกษตรกรรมบนอาคาร แนวคิด
การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้พืชพรรณ  ปฏิบตักิารออกแบบปลูกพืช
ประกอบอาคาร แบบต่างๆ  การใช้เครื่องมือวัดการถ่ายเทความร้อนของพืช  และวัด
คุณภาพอากาศ นวัตกรรมผนังและหลังคาเขยีว 

       Benefit from building greenery. Reducing heat gain for energy 
efficient, enhancing air quality, water retention and water treatment, 
psychological benefit of plants, agriculture on building.      Environmentally 
responsive design using vegetation.  Hands-on experiment designing and 
installation of plants on building.   Practical use of tools and equipment for 
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measuring heat transfer and air quality from plants.  Technique of innovative 
green wall and roof. 

  01247531  การออกแบบอาคารตอบสนองสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
(Environmentally Responsive Building Design)  

         ข้อมูลทางภูมิอากาศและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการออกแบบ
อาคาร การออกแบบอาคารตอบสนองสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศเขตร้อนช้ืน การออกแบบ
แผงกันแดด การออกแบบเปลือกอาคาร และการออกแบบโดยวิธีธรรมชาติทีเ่หมาะสม การ
ประยุกตโ์ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการใช้พลังงานในอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         Climatic data and analysis of environmental conditions for 
building design. Environmentally responsive buildings design in tropical 
climate. Appropriate design of solar-controlled panels, building envelope, 
and passive design. Application of computer programs for building design and 
energy efficient in building. 

 

  01247563  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน  3(2-2-5) 
(Sustainable Real Estate Development) 
กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและกฎเกณฑ์ดา้นอสังหารมิทรัพย์ ภาพรวม
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ความสมัพันธ์ระหว่างชุมชนและสิ่งแวดล้อม การ
ด าเนินการตามขั้นตอนของการพฒันาโครงการแบบยั่งยืน การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของภาครัฐ 
การพัฒนาชุมชนชีววิถี มาตรฐานที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท การฟื้นฟูสภาพเมืองและ
ชุมชนที่พักอาศัย การศึกษานอกสถานท่ี 

New paradigm of project development under sustainable 
development concept and sufficiency economy philosophy. Real estate 
policies and regulations. Overview of project feasibility study. Relationship 
between community and environment. Operation according to sustainable 
project development process. Public housing development. Biological 
community development. Urban and rural housing standards. Urban and 
housing community rehabilitation. Field trip required. 
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  01240011  การออกแบบในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
                   (Design in Everyday Life) 
                   แนวคิดเบื้องต้นเกีย่วกับการออกแบบในชีวิตประจ าวัน ความหมายและ
ความส าคญัการออกแบบ การคิดเชิงออกแบบและกระบวนการออกแบบ มูลฐานการ
ออกแบบ นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเขา้ใจและ
สามารถน าการออกแบบไปประยกุต์ได้ในชีวิตประจ าวัน 
                   Basic concept of design in everyday life Definition and 
importance of design. Design thinking and design process. Design 
fundamental. Design innovation. And Design for Ecology for better 
understanding and application of design everyday life.  

 

 



ปฏิทินการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

**************************************************************** 

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่/เว็บไซด์ 
1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 9 - 25 พ.ย. 2563 https://cb.ku.ac.th/apply/ 
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

และสถานที่สอบสัมภาษณ์แต่ละชุดวิชา 
26 – 30 พ.ย. 2563 http://sis.ku.ac.th และ 

https://cb.ku.ac.th/apply/ 
3 สอบสัมภาษณ์แต่ละชุดวิชา 1 - 4 ธ.ค. 2563 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 ธ.ค. 2563 http://sis.ku.ac.th, 

https://cb.ku.ac.th/apply/  
และ https://cb.ku.ac.th/ 

5 ขั้นตอนการยืนยันขอมูลสวนบุคคล 
เพ่ือใชงานบัญชีผู้ใชเครือขายนนทรี 

8 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป https://accounts.ku.ac.th/private/login  

6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 8 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป https://cb.ku.ac.th/ 
7 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน วันถัดไปหลังชำระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
https://cb.ku.ac.th/ 

8 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) 8 ธ.ค. 2563 เวลาและสถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
9 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) 17 พ.ค. 2564 - 
10 การตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชุดวิชา 
(Non-degree) 

ก.ค. 2564 http://sis.ku.ac.th  
และ https://cb.ku.ac.th/ 

11 พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชุดวิชา 
(Non-degree) 

ส.ค. 2564 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ผ่านทางเว็บไซต์ http://sis.ku.ac.th และ 
https://cb.ku.ac.th/ 

 
หมายเหตุ:  

➢ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที่  
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชัน้ 6 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8263 โทรศัพท์มือถือ : 06 1509 6710  
ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
หรือ Line ID : sis.ku 
  



ชุดวิชาที่เปดิสอน ภาคปลาย ปีการศกึษา 2563 
ระยะเวลาเรียนแต่ละชดุวชิาประมาณ 4 เดือน 

***************************************************************************** 

ลำดับ 
ชุดวิชา 

(ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต) 
สังกัด 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าบำรุง

มหาวิทยาลัย 
(8,000 บาท) 

ค่าบำรุงธนาคาร
หน่วยกิต 

(4,000 บาท) 

ค่าหน่วยกติ 
แบบรายหน่วยกิต 

รวมทั้งสิ้น 

1 การพัฒนาชุมชนเพ่ือความ
ยั่งยืน 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

14,300 
บาท/ชุดวิชา 

15,300 * 
บาท/ชุดวิชา 

2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เศรษฐกิจและสัตว์น้ำ
สวยงาม 

คณะประมง มก. บางเขน ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

20,000 
บาท/ชุดวิชา 

21,000 * 
บาท/ชุดวิชา 

3 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพ่ือ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

คณะวนศาสตร์ มก. 
บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

13,500 
บาท/ชุดวิชา 

14,500 * 
บาท/ชุดวิชา 

4 ธุรกิจการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. 
บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

13,500 
บาท/ชุดวิชา 

14,500 * 
บาท/ชุดวิชา 

5 การใช้ที่ดินวนเกษตร คณะวนศาสตร์ มก. 
บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

13,500 
บาท/ชุดวิชา 

14,500 * 
บาท/ชุดวิชา 

6 อัญมณีและเครื่องประดับ 
เพ่ืออุตสาหกรรมอัญมณี 
ที่ยั่งยืน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

35,000 
บาท/ชุดวิชา 

36,000 * 
บาท/ชุดวิชา 

7 วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

56,000 
บาท/ชุดวิชา 

57,000 * 
บาท/ชุดวิชา 

8 การดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

13,000 
บาท/ชุดวิชา 

14,000 * 
บาท/ชุดวิชา 

9 สังคมแห่งความสุขของ
ผู้สูงอายุในศตวรรษที ่21 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

13,000 
บาท/ชุดวิชา 

14,000 * 
บาท/ชุดวิชา 

10 การวิเคราะห์และพัฒนา
ธุรกิจเกษตรและธุรกิจ 
เชิงสังคม 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

40,500 
บาท/ชุดวิชา 

41,500 * 
บาท/ชุดวิชา 

11 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

37,500 
บาท/ชุดวิชา 

38,500 * 
บาท/ชุดวิชา 



ลำดับ 
ชุดวิชา 

(ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต) 
สังกัด 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าบำรุง

มหาวิทยาลัย 
(8,000 บาท) 

ค่าบำรุงธนาคาร
หน่วยกิต 

(4,000 บาท) 

ค่าหน่วยกติ 
แบบรายหน่วยกิต 

รวมทั้งสิ้น 

12 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และ
ธัญชาติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มก. บางเขน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

35,000 
บาท/ชุดวิชา 

36,000 * 
บาท/ชุดวิชา 

13 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตปุ๋ย 

คณะเกษตร กำแพงแสน ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

14,300 
บาท/ชุดวิชา 

15,300 * 
บาท/ชุดวิชา 

14 ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบ
เกษตรอัจฉริยะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กำแพงแสน 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

60,000 
บาท/ชุดวิชา 

61,000 
บาท/ชุดวิชา 

15 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เศรษฐกิจและสัตว์น้ำ
สวยงาม 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

20,000 
บาท/ชุดวิชา 

21,000 * 
บาท/ชุดวิชา 

16 การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

14,300 
บาท/ชุดวิชา 

15,300 * 
บาท/ชุดวิชา 

17 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตปุ๋ย 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

14,300 
บาท/ชุดวิชา 

15,300 * 
บาท/ชุดวิชา 

18 การผลิตผักเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

14,300 
บาท/ชุดวิชา 

15,300 * 
บาท/ชุดวิชา 

19 การพัฒนาชุมชนเพ่ือความ
ยั่งยืน 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ยกเว้น 
เต็มจำนวน 

1,000 บาท 
(ยกเว้น 

ร้อยละ 75) 

14,300 
บาท/ชุดวิชา 

15,300 * 
บาท/ชุดวิชา 

หมายเหต ุ:  
 1. *อาจได้รับทนุสนับสนุนจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 
 2. การจัดการเรียนการสอนจะพิจารณาจากจำนวนผู้เรียน หากไม่เป็นไปตามที่ชุดวิชากำหนดอาจจะไม่มี
การจัดการเรียนการสอนในชุดวิชานั้น ๆ ท้ังนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 



 

 

 

 

 

รายละเอียดขั้นตอนการสมคัรเขา้ศึกษาโครงการธนาคารหน่วยกิต                               

ผูส้มคัรเขา้เวบ็ไซต ์SIS.ku.ac.th  

 

 

  

 

sisis.ku.ac.th 

 



 

 




