
หลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (จ านวน 32 หลักสูตร) 
ชื่อหลักสูตร หัวข้อหรือเนื้อหาส าคัญ ระยะเวลา

เรียน 
(ชั่วโมง)/(วัน) 

หลักสูตร
แบบ

ออนไลน์ 
 

หลักสูตร 
อบรมที่

มหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร
อบรม 
นอก

สถานที่ 

ระยะเวลาเริ่ม
เปิดสอน 

จ านวนผู้อบรมที่
เหมาะสม 

(คน) 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนวิทยากร
ภายนอก  

(คน/ชั่วโมง) 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

การเตรยีมความ
พร้อมเพื่อทดสอบวัด
ความรู้ หลักสตูร
ความปลอดภัยการ 
เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย 

ทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความ
ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย 

12 ชั่วโมง 
(2 วัน) 

600 - - - 20 พนักงานในสถาน
ประกอบการ/

โรงงาน 

1 คน/3 ชั่วโมง ดร. สิรินารี เงินเจริญ 

การแสดงข้อมูลธุรกิจ
ด้วยแผนภาพ 
Business Data 
Visualization 

หลักการการแสดงข้อมูลธุรกิจ
ด้วยแผนภาพ การออกแบบการ
แสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 
เครื่องมือที่ใช้แสดงข้อมูลธุรกิจ
ด้วยแผนภาพ การได้มาซ่ึงข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลมิติต่างๆ ส าหรับ
ธุรกิจ การเลือกแผนภูมิต่างๆ ที่
เหมาะสม  ฮิสโทแกรม แผนภูมิ
การกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิ
แท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิ
ต้นไม้ แผนภูมิแบบเครือข่าย 
กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชี้วัด
ผลงาน แผนที่ แผนภูมแิบบ
ปฏิสัมพันธ ์การอธิบายแผนภูม ิ

12 ชั่วโมง 
 

1,000  2,000  - - 20 พนักงานในสถาน
ประกอบการ/

พนักงานภาครัฐ 

- ว่าที่ร้อยตร ีดร.กิตติศักดิ์ อ่อน
เอื้อน 

การจัดการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning 

รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active 
Learning กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
แอปพลิเคชันสมัยใหม่ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 

6 ชั่วโมง 500 1,000 - - 30 บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคล

ทั่วไป 

- ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม 



ชื่อหลักสูตร หัวข้อหรือเนื้อหาส าคัญ ระยะเวลา
เรียน 

(ชั่วโมง)/(วัน) 

หลักสูตร
แบบ

ออนไลน์ 
 

หลักสูตร 
อบรมที่

มหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร
อบรม 
นอก

สถานที่ 

ระยะเวลาเริ่ม
เปิดสอน 

จ านวนผู้อบรมที่
เหมาะสม 

(คน) 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนวิทยากร
ภายนอก  

(คน/ชั่วโมง) 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

Learning ในรูปแบบต่างๆ การ
สร้างนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

การพัฒนาธุรกิจ
อัจฉริยะด้วย
คลังข้อมูล  
(Business 
Intelligence 
Development 
with Data 
Warehouse) 

หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการ
ระหว่างองค์ความรู้ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์และศาสตร์เชิง
บริหารธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดของ
ธุรกิจอจัฉริยะ องค์ประกอบของ
ธุรกิจอจัฉริยะ เครื่องมือส าหรับ
การสร้างธุรกิจอัจฉริยะในองค์กร 
การพัฒนาคลังข้อมูล หลกัการ
เหมืองข้อมูล การออกแบบแดช
บอร์ดท่ีเหมาะสมส าหรับการ
สนับสนุนการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะบน
ระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน
ของธุรกิจอจัฉริยะในปัจจุบัน การ
ออกแบบและพัฒนาระบบที่
องค์กรสามารถน ามาใช้เพื่อเป็น
เครื่องมือที่จะน ามาสู่การจัดการที่
จะให้เกิดมูลค่าสูงสุด และ
เช่ือมโยงกันอย่างทันทีทันใดใน
องค์กร ซึ่งสามารถประมวลผล
และด าเนินการธุรกิจได้อัตโนมัต ิ

12 ชั่วโมง 
 

1,000 2,000 - - 20 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ/ผู้จัดการ/นัก
ธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจ
ทั้งขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ ่

- ดร.พัชรวดี พูลส าราญ 

การประยุกต์ใช้ระบบ
การวางแผน
ทรัพยากรองค์กร 
ส าหรับบริหารจัดการ
ธุรกิจ SME ด้วย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้
การใช้งานโปรแกรม Odoo เพื่อ
ใช้ในการการวางแผนทรัพยากร
องค์การ ส าหรับธุรกิจ SME โดย
เน้นในส่วนของการขาย การ

12 ชั่วโมง 
 

1,000 2,000 - - 20 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ/ผู้จัดการ/นัก
ธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจ
ทั้งขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ ่

- อ.อรรถพร แขสวัสดิ์ 



ชื่อหลักสูตร หัวข้อหรือเนื้อหาส าคัญ ระยะเวลา
เรียน 

(ชั่วโมง)/(วัน) 

หลักสูตร
แบบ

ออนไลน์ 
 

หลักสูตร 
อบรมที่

มหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร
อบรม 
นอก

สถานที่ 

ระยะเวลาเริ่ม
เปิดสอน 

จ านวนผู้อบรมที่
เหมาะสม 

(คน) 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนวิทยากร
ภายนอก  

(คน/ชั่วโมง) 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

โปรแกรม Odoo บริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดซ้ือ 
การวางแผนทรัพยากรการผลิต 
บัญชีและการเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการ
จัดการโครงการ ระบบจัดการ
เนื้อหา การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การดูแลระบบเบื้อ
ต้น และการปรับแต่งระบบให้
เหมาะสมกับธุรกิจเบื้องต้นได้ 

อบรมเชิงปฏบิัติการ
พัฒนาการจัดการ
ฟาร์มเกษตรด้วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติ
และไอโอที (IoT)                          

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้
ไปปรับปรุงต่อยอดในฟาร์มหรือ
ธุรกิจของตนเองได้ พัฒนาระบบ
การจัดการฟาร์มด้วยอุปกรณ์
อัตโนมัติและอุปกรณ์ไอโอทีได้ 
สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและการ
พัฒนาระบบการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติและไอโอที 
ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอด
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อไป 

30 ชั่วโมง 
(5 วัน) 

2,000 4,500 - - 30 บุคคลทั่วไป/ 
 ผู้ที่สนใจ 

- อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ ์

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
จัดเป็นกิจกรรมการบรรยาย
ควบคู่กับการปฏิบัติจริง โดย
วิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้
งาน ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน า
ความรู้ไปปรับปรุงต่อยอดใน
องค์กร พัฒนาให้องค์กรสามารถ
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย

4 วัน 1,500 3,000 - - 30 บุคคลทั่วไป/ 
 ผู้ที่สนใจ 

- อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ ์



ชื่อหลักสูตร หัวข้อหรือเนื้อหาส าคัญ ระยะเวลา
เรียน 

(ชั่วโมง)/(วัน) 

หลักสูตร
แบบ

ออนไลน์ 
 

หลักสูตร 
อบรมที่

มหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร
อบรม 
นอก

สถานที่ 

ระยะเวลาเริ่ม
เปิดสอน 

จ านวนผู้อบรมที่
เหมาะสม 

(คน) 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนวิทยากร
ภายนอก  

(คน/ชั่วโมง) 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

สารสนเทศใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เป็น Smart Organization เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนผ่านทาง
เทคโนโลยี (Technology 
Transformation) สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืทาง
วิชาการและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในองค์กร เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาต่อไป 

การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานด้วย
ลีนเพื่อสร้างความ 
มีประสิทธภิาพสูงสดุ
ในองค์กร 

การอบรมส าหรับผูป้ระกอบธุรกจิ 
พนักงานในองค์กร หรือผู้สนใจ
ทั่วไป โดยใชก้ารบรรยาย การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา กิจกรรม 
Workshop เป็นต้น 

6 ชั่วโมง 
(1วัน) 

- 1,800 บาท - - 20 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ/ บุคคลทั่วไป

ที่มีความสนใจ 

- ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว 

การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร 

หลักการแปรรูปผลิตผลเกษตร  6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,500 - - 20 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. นรินทร์ เจริญพันธ์ 

หลักสูตรอบรม
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัสินค้า
เกษตร และอาหาร 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย
สินค้าเกษตร และอาหาร 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,500 - - 25 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. ไกรยศ แซ่ลิ้ม 
ผศ. ดร. กัญญารัตน์ เหลือง

ประเสริฐ 

แปรรปูและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร: อาหารและ 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

เครื่องดื่มสมุนไพร 
อาหารจากสมุนไพร 
บรรจุภัณฑ์ส าหรับชาสมุนไพร 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,500 - - 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. เอกรัฐ ค าเจริญ 
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ 

 

แปรรปูและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร: 
เครื่องส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
สบู่สมุนไพร 
โลชั่นทาผิว 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,800 - - 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ 
ดร. เอกรัฐ ค าเจริญ 

 



ชื่อหลักสูตร หัวข้อหรือเนื้อหาส าคัญ ระยะเวลา
เรียน 

(ชั่วโมง)/(วัน) 

หลักสูตร
แบบ

ออนไลน์ 
 

หลักสูตร 
อบรมที่

มหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร
อบรม 
นอก

สถานที่ 

ระยะเวลาเริ่ม
เปิดสอน 

จ านวนผู้อบรมที่
เหมาะสม 

(คน) 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนวิทยากร
ภายนอก  

(คน/ชั่วโมง) 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช
เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืช
เศรษฐกิจ 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการ
เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 2 วัน 

- 3,000 บาท/คน - - 5 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

1 คน ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ 

หลักสูตรการผลิต
พืชผักและผลไม้
ปลอดภยัในภาชนะ 

การปลูกพืชผกัและผลไม้
ปลอดภัยดว้ยระบบผสมผสานใน
ภาชนะ 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,500 - - 20 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. ขวัญใจ หรพูิทักษ ์

การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการการปลูก
ผักไฮโดรโพนิคส์ 

การปลูกผักไฮโดรโพนิคส ์ 6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,500 - - 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. ชนากานต์ ลักษณะ 

การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการ
จัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลเกษตร
แบบครบวงจร 

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว
ผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร 
การเก็บเกี่ยว การคัดเกรด ตัด
แต่ง เก็บรักษา ยืดอายกุารวาง
จ าหน่าย และการขนส่ง  

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,000 - พฤษภาคม 
2565 

20 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. สมคิด ใจตรง  

การขอรับรอง
มาตรฐาน GAP 

เกณฑ์การตรวจมาตรฐาน GAP 
ขั้นตอนการตรวจรับรองและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

 1,000 - เมษายน  
2565 

30 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

1 ผศ. ดร. สมคิด ใจตรง 

การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรบัผลิตผล
เกษตร 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โครงสรางบรรจุภัณฑเพื่อการ
ขนสงผลผลิตสด กฎหมายบรรจุ
ภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิกที่
ออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ และฝึก
สร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1วัน
  

 1,000  มีนาคม 2565 30 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. สมคิด ใจตรง 

หลักสูตรการ
ออกแบบระบบน้ า
อย่างง่ายเพื่อ
การเกษตร 

การออกแบบระบบน้ าอย่างง่าย
เพื่อการเกษตร 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 2 วัน 

- 3,000 - - 20 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. ขวัญใจ หรพูิทักษ ์



ชื่อหลักสูตร หัวข้อหรือเนื้อหาส าคัญ ระยะเวลา
เรียน 

(ชั่วโมง)/(วัน) 

หลักสูตร
แบบ

ออนไลน์ 
 

หลักสูตร 
อบรมที่

มหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร
อบรม 
นอก

สถานที่ 

ระยะเวลาเริ่ม
เปิดสอน 

จ านวนผู้อบรมที่
เหมาะสม 

(คน) 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนวิทยากร
ภายนอก  

(คน/ชั่วโมง) 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

หลักสูตรแนวทางการ
ท าฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ (สัตว์เคี้ยว
เอื้อง) 

แนวทางการท าฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ (สัตว์เค้ียวเอื้อง) 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,800 1,500 
บาท 

พฤษภาคม 
2564 

10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. สุปรีณา ศรีใสค า 
ดร. ขวัญใจ หรพูิทักษ ์

หลักสูตรการท าฟาง
หมักยูเรียและกากมัน
ส าปะหลังหมักยีสต์
ในการเลี้ยงแพะ แกะ
และโค 

การท าฟางหมักยูเรียและกากมัน
ส าปะหลังหมักยีสต์ในการเลี้ยง
แพะ แกะและโค  

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 2,200 1,800 
บาท 

พฤษภาคม 
2564 

10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. สุปรีณา ศรีใสค า 

แนวทางการผลติลูก
โคต้นน้ า และการ
เลี้ยงโคขุนกลางน้ า  

แนวทางการผลิตลูกโคต้นน้ า และ
การจัดการเลี้ยงดูโคขุนกลางน้ า  

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 2 วัน 

- 4,500 - พฤษภาคม 
2564 

ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

 

- ดร. สุปรีณา ศรีใสค า 
(ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก) 

การปรับปรุงคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสตัว์
และการท าอาหาร 
TMR  

การปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตวแ์ละการท าอาหาร 
TMR 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

 

- 2,500 - พฤษภาคม 
2564 

15 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. สุปรีณา ศรีใสค า 
 

เทคนิคการประกอบ
สูตรอาหารสตัว์
ต้นทุนต่ าดว้ยเศษ
เหลือทิ้งทาง
การเกษตรและพืช
โปรตีนท้องถิ่น 

การประกอบสูตรอาหารสัตว์
ต้นทุนต่ าด้วยเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและพืชโปรตีนท้องถิ่น 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

 

- 2,300 - พฤษภาคม 
2564 

15 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ดร. สุปรีณา ศรีใสค า  

หลักสูตรการเลี้ยง
และการจัดการไก่เน้ือ
และไก่พ้ืนเมือง 

การเลี้ยงและการจัดการไก่เนื้อ
และไก่พื้นเมือง 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 2,200 - - 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. ไพทูล แก้วหอม 
 

การเลี้ยงไก่ไข ่ การเลี้ยงไก่ไข่ 6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 2 วัน 

- 2,500 - - 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. ไพทูล แก้วหอม 
 

การเลี้ยงนกระทาเนื้อ
และนกกระทาไข ่

การเลี้ยงนกระทาเนื้อและนก
กระทาไข ่

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 2 วัน 

- 2,500 - - 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. ไพทูล แก้วหอม 
 



ชื่อหลักสูตร หัวข้อหรือเนื้อหาส าคัญ ระยะเวลา
เรียน 

(ชั่วโมง)/(วัน) 

หลักสูตร
แบบ

ออนไลน์ 
 

หลักสูตร 
อบรมที่

มหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร
อบรม 
นอก

สถานที่ 

ระยะเวลาเริ่ม
เปิดสอน 

จ านวนผู้อบรมที่
เหมาะสม 

(คน) 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนวิทยากร
ภายนอก  

(คน/ชั่วโมง) 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

การผลิตอาหารสตัว์
ปีก (ชนิดเม็ด) เพื่อ
ใช้ทดแทนอาหาร
ส าเร็จรูปส าหรบั
เกษตรผู้เลี้ยงสตัว์ปีก
รายย่อย 

การผลิตอาหารสัตว์ปีก (ชนิด
เม็ด) เพื่อใช้ทดแทนอาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับเกษตรผู้เล้ียง
สัตว์ปีกรายย่อย 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 2 วัน 

- 2,700 1,800 
บาท 

- 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

1 คน/3 
ช่ัวโมง 

ผศ. ดร. ไพทูล แก้วหอม 
 

หลักสูตรการ
ขยายพันธุ์ปลาน้ าจดื
สวยงามและพันธุ์ไม้
น้ า 

การขยายพันธุ์ปลาน้ าจืดสวยงาม
และพันธุ์ไม้น้ า 

6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 2 วัน 

- 2,700 - - 10 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

- ผศ. ดร. ชนากานต์ ลักษณะ 
ดร. สุปรีณา ศรีใสค า 

 

หลักสูตรตะลยุโจทย์
เคมี และ
ภาษาอังกฤษ 

ตะลุยโจทย์เคมี และภาษาอังกฤษ  3 วัน - 2,000 - - 10 ประถม 
ม.ต้น-ปลาย 

- ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ ์

หลักสูตรการเลี้ยง
ไส้เดือน 

การจัดการและการผลิตมูล
ไส้เดือน 

1 วัน - 1000 - - 15 บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ  

- ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ ์

หลักสูตรวิเคราะห์
ข้อสอบวิชาชีววิทยา 

วิเคราะห์ข้อสอบวิชาชวีวิทยา 6 ชั่วโมง/วัน 
จ านวน 1 วัน 

- 1,500 - - 20 นักเรียน
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

- ผศ.ดร.กัญญารัตน์ เหลือง
ประเสริฐ และ 

ผศ.ดร. ไกรยศ แซ่ลิ้ม  
 


