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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Agricultural Economics 
 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

 : ชื่อย่อ    วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Agricultural Economics) 

 : ชื่อย่อ    B.S. (Agricultural Economics) 

3. วิชาเอก    1) เศรษฐศาสตรเ์กษตร 2) ธุรกิจเกษตร 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่  136 หน่วยกติ  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร  4 ป ี  

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

   ปรญิญาตรทีางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ 

 5.4 การรับเข้าศึกษา   

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

- สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที ่18 เดอืน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที ่7/2560 เมื่อวันที ่29 เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   

 รับราชการ เป็นอาจารย ์นักวชิาการ หรอืนักวจิัย ในสถาบนัการศึกษาทางด้านการเกษตรและ

หน่วยงานต่าง ๆ ดา้นธุรกจิ ธรุกิจเกษตร และด้านการเกษตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 อาชีพส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการทางด้านการผลติ การตลาด การขนส่ง การเก็บรักษาและแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร หรอือื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิเกษตรและอาหาร  

 บรษิัทเอกชนในส่วนของพนักงานด้านการวางแผนการผลิต การตลาด การขนสง่ การเก็บรักษา

และแปรรูป พนักงานบรษิัทสง่ออกสนิคา้เกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร รวมทั้งเป็นนายธนาคาร

พาณิชย์และนายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  

  

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา (ปีท่ี

ส าเร็จการศึกษา) 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร 

1. ผศ.ดร.พรสิริ  สบืพงษ์สังข์ Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenhiem, 

Germany, 2004 

บธ.ม. (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541  

บช.บ. (บัญชี), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2537  

(3-5001-00063-24-1) 

2. อ.ดร.ประทานทิพย ์ กระมล Ph.D. (Economics), University of New England, Australia,  

2011  

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

(3-6502-00495-68-1) 

3. อ.ดร.อนุพงศ์  วงศไ์ชย  Ph.D. (Agricultural Economics and Management),  

National Pingtung University of Science and Technology,  

Taiwan, 2013  

MBA. (Applied Economics), National Chung Hsing 

University, Taiwan, 2010  

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548  

(3-5601-00156-38-0) 

วิชาเอกธุรกจิเกษตร 

4. อ.ดร.กรรณิกา  แซ่ลิ่ว Ph.D. (Agricultural Economics), National Taiwan 

University, Taiwan, 2015 

MBA (Finance), National Taiwan University, Taiwan, 

2008 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548  

(5-5709-00058-87-7) 
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ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา (ปีท่ี

ส าเร็จการศึกษา) 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์,   

2544  

5. อ.ดร.สุกิจ  กันจินะ Dr.sc.agr. (Agricultural Communication and Extension), 

University of Hohenheim, Germany,  2015  

M.Sc. (Agricultural Sciences), University of Hohenheim, 

Germany, 2005 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  

2541    

(3-5709-00011-02-5) 

6. อ.ดร.กรวรรณ  ศรีงาม Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), University of 

Hohenheim, Germany,  2008  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543   

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2535   

(3-5099 -01274-07-9) 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานทีต่ั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก ่...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านการเกษตรทั้งในส่วนของทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกษตรส่งผลภาคการเกษตรมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างรายได้

ให้กับประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาที่ต้องการการจัดการอยู่ดังเช่นการจัดสรรพืน้ที่ทางการ

เกษตรให้ เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่บางส่วนถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย ท าธุรกิจรวมถึงใช้พื้นที่ส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาก าลังคนที่ท าการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ตัวเกษตรกรเองไม่นิยมให้

ลูกหลานมาท าอาชีพทางการเกษตร และปัญหาการบุกรุกท าลายป่าเนื่องจากความต้องการพื้นที่ที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ในการท าการเกษตร นอกจากนีก้ารที่ภาคการเกษตรต้องเตรยีมพรอ้มเพื่อรับการเปิดอาเซียน

ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน แสวงหาข้อได้เปรยีบและขจัดข้อเสียเปรียบของตน หาแนวทางใน

การลดต้นทุนการผลิต ใส่ใจกับผลิตสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ยุคโลกาภิวัตน์ 
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11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาในระดับกลาง มีการขยายตัวเชิง

ปรมิาณด้านการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ด้านการศึกษา มีการขยายโอกาสการเรียนรูต้ลอดชีวติ อย่างไรก็ตาม

ความเช่ือมโยงในการน าความรูไ้ปปรับปรุงใช้ยังอยู่ในระดบัต่ า มีคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอในการปรับตัว

ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ถูกแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนและในระดับโลก ส่งผลให้ทุกประเทศรวมถึง

ประเทศไทยต้องปรับตัว เพื่อรักษาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองในทุกสาขาไม่เว้น

แม้แต่ภาคเกษตร โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแตร่ะดับไรน่า การแปรรูปตลอดเส้นทางของห่วง

โซ่อุปทาน ให้ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการในด้านการตลาด 

การเงิน การลงทุน และรวมทั้งการปรับปรุงโครงสรา้งองคก์ร เช่น สหกรณ์และบริษัทต่างๆ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้ สร้างแรง

กดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติ การ

ระบาดของเชือ้โรค น าไปสู่ขอ้ตกลงระหว่างประเทศในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก รวมไปถงึการ

กีดกันทางการค้า ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้

ระดับมาตรฐาน ปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

สถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เรียน

สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพสังคม อันจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีจุดประสงคห์ลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีวิชาให้นักศึกษาเลือกทั้งในส่วนของเศรษฐศาสตร์

เกษตรและธุรกิจเกษตร 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดการเรียนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรมากว่า 

25 ปี โดยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันภาควิชาฯ มีส่วนในการสนองนโยบายของชาติและความต้องการของ

สังคม ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

พาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารต่างๆ องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่ของ
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องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้การเรียน

การสอนซึ่งบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ จะช่วยเตรียมนักศึกษาให้เป็นเจ้าของกิจการเองหรือท างานกับ

ภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี ตรงตามวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมทางเลือกให้กับนักศึกษาโดยจัดให้มีแผนทางเลือกส าหรับนักศึกษา

ในการเลือกเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือธุรกิจเกษตร เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามที่ตนเอง

สนใจ เพื่อพร้อมที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1   กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรยีน

เป็น  

 วิชาศึกษาทั่วไป 

 วิชาเฉพาะ 

 วิชาเลือก 

 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง 

เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการ

สอนให้ทราบล่วงหนา้ถึงจ านวนนกัศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะ

จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ 

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.

5 และมคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปี

การศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสรา้งบัณฑิตให้

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ โดยการน าเอาหลักวิทยาการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

เกษตร หลักการจัดการด้านธุรกิจเกษตร ตลอดจนมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศ  โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร การจัดการธุรกจิเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดูแลจัดการ

กิจการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีภายใต้กระแสแห่งความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การพัฒนาเป็นการ

พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และเหตุผลที่จะใช้ความรู้ ความสามารถช่วยใน

การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคง น าพาเกษตรกรให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรูแ้ละมีความสามารถและทักษะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

และการจัดการธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาตั้งแต่ภาคส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นน้ า 

ไปสู่ภาคส่วนเศรษฐกิจการเกษตรในด้านการผลิต การตลาด ธุรกิจเกษตร และการบริโภคที่เป็นกลางน้ า

และปลายน้ า ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม ความรูค้วามสามารถ ตลอดจนประสบการณใ์นการ

ใช้หลักทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 1.2.3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวคิดทันตามกระแสสังคม ครอบคลุมแนวคิดและวิทยาการใหม่ ๆ     

ที่เกิดขึ้น เช่น การเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจพอเพียง ห่วงโซ่

อุปทาน โลจิสติกส์ และแผนกลยุทธ์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาที่

เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ป ีใน

ดา้นความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรี

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรี

ที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดป ี (ไมน่้อยกวา่ ......... สัปดาห์) 

   ระบบทวิภาค 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค  

ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

   ระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
   

2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

 การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมธัยมศึกษา 

 นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรยีนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลอืกได้ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 แนะน าให้นักศึกษาเข้ารว่มอบรมภาษาองักฤษเพิ่มเติมในหลักสตูรเสรมิที่คณะเกษตรศาสตร์

จัดให ้(ถา้มี) 

 ก าหนดให้นักศึกษามีวชิาเรียนทางสถิติและคณิตศาสตรม์ากขึน้ 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลยั และการแบ่งเวลา 

 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อท าหน้าที่สอดสอ่งดแูล ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพเิศษ 

 จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกบัการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูและนักศึกษา ได้แก ่

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก

อาจารย์ผูส้อน และจัดกจิกรรมสอนเสรมิถา้จ าเป็น 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี  

 จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 100 100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 2 - 100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 3 - - 100 100 100 

ช้ันปีที่ 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 
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2.6 งบประมาณตามแผน   

 1. รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป ีโดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอ

ตั้งงบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 84,207,100 16,891,640 86,509,27

9 

17,986,836 88,780,716 18,158,139 

วจิัย 23,890,600 7,201,210 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 

บริการวิชาการแก่

สังคม 

3,900 17,851,600 3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศลิปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

- 339,700 - 383,775 - 387,430 

สนับสนุนวชิาการ 250,200 716,610 250,200 787,805 250,200 795,307 

บริหารมหาวทิยาลัย 29,984,000 10,841,410 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 

รวม 138,335,800 53,842,170 141,528,097 52,646,056 144,716,356 53,147,445 

รวมทั้งสิ้น 192,177,970 194,174,153 197,863,801 

 

2. คา่ใช้จา่ยต่อหัวนักศึกษาเตม็เวลา จ านวน 146,072 บาท  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต็ 
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2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั   
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนือ้หาอยู่

ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ

นักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต ล าดับขั้นของกระบวนวิชา

ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้อาจต้อง

มีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และ 9 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกวา่     136 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม  2 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่    98 หน่วยกิต 
- วิชาแกน  42 หน่วยกิต 
- วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 41 หน่วยกิต 
 เอกบังคับ  41 หน่วยกิต 
 เอกเลือก (ถ้ามี) ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
- วิชาโท (ถา้มี) ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต   

(3) หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกวา่  6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 กระบวนวิชา  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
 001101  ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6)  
  ENGL 101 Fundamental English 1  
 001102  ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2 
 001201  ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 001227  ม.อ. 227 ภาษาองักฤษส าหรับเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 ใหเ้รียน  3 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้  
 A minimum of 3 credits must be selected from the following courses. 
  011157 ม.ปร. 157 ปรัชญาสังคม   3(3-0-6) 
    PHIL 157 Social Philosophy 
  013110  ม.จว.110 จิตวิทยากับชวีิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
     PSY 110 Psychology and Daily Life 
  050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า 3(3-0-6) 
   HUGE 106 Humanistic Arts 

ใหเ้รียน  3 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
A minimum of 3 credits must be selected from the following courses. 

  127100  ร.ปค.100 การเมืองในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 
    GOV 100 Politics in Everyday Life 
  128100 ร.รปศ.100 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
       PA 100 Basic Good Governance in Administration 
  176100  น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
   LAGE 100 Law and Modern World 

ใหเ้รียน  3 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้
A minimum of 3 credits must be selected from the following courses. 

  009103   ม.บร. 103 การรู้สารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ   3(3-0-6) 
       LS 103 Information Literacy and Information Presentation 
  050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
   HUGE 100 Usage of the Thai Language 
  703103 บธ.กจ.103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 
  703191 บธ.กจ.191 การเยี่ยมชมธุรกิจ  1(1-0-2) 
   MGMT 191 Business Site Visit 
  705191 บธ.กต. 191 ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด 1(1-0-2) 
   MKTG 191 Smart Consumer 
  851100    สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
      MC 100 Introduction to Communication 
 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  9 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจากกระบวนวิชา ดังตอ่ไปนี้ 
 Students must be select from the following courses. 
 201115 ว.วท. 115 ชีวติและพลงังาน  3(3-0-6) 
     SC 115 Life and Energy 
 204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติสมยัใหม่  3(2-2-5) 
      CS 100 Information Technology and Modern Life 
 205105 ว.ธณ. 105 วิทยาศาสตรโ์ลกและอารยธรรม  3(3-0-6) 
   GEOL 105 Earth Science and Civilization 
 261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์  3(3-0-6) 
      CPE 111 Internet and Online Community 
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 351100 ก.ศฐ. 100 เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง  3(3-0-6) 
    AEC 100 Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 
 359202 ก.พส.202 พืชและอาหารปลอดภยั  3(3-0-6) 
  HORT 202 Plant and Food Safety 
หรอื 362211  ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  CONS 211 Principles of Conservation 
 400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 
   AGRI 110 Technology Development and Global Change 
 951100 ศท.อ. 100 ชีวติสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน  3(3-0-6) 
     ANI 100 Modern Life and Animation 
 
 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  2 หน่วยกิต 
 400100 ก.กษ.100 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 1(0-3-1) 
  AGRI 100 Learning Through Activities 1 
 400101 ก.กษ.101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 1(0-3-1) 
  AGRI 101 Learning Through Activities 2 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกวา่  98 หน่วยกิต  
 2.1 วิชาแกน (Core Courses) 42 หน่วยกิต 
  2.1.1 วชิาแกนวิทยาศาสตร ์(Science) 17 หน่วยกิต 
 202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 
   BIOL 101 Basic Biology 1 
  202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 1(0-3-0) 
   BIOL 103 Biology Laboratory 1   
 203111 ว.คม. 111 เคมี 1  3(3-0-6) 
  CHEM 111 Chemistry 1 
 203115  ว.คม.115 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-0) 
  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1   
 206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตรท์ั่วไป 1 3(3-0-6) 
  MATH 171 General Mathematics 1 
 206172 ว.คณ. 172 คณิตศาสตรท์ั่วไป 2 3(3-0-6) 
  MATH 172 General Mathematics 2 
 208263 ว.สถ. 263 สถติิเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

   STAT 263 Elementary Statistics 
  2.1.2 วชิาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 10 หน่วยกิต 
 353210 ก.พร. 210 หลักการเพาะปลูก 2(1-3-2) 
   AGRO 210 Principles of Crop Production 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสตัว์น้ าเบื้องต้น 2(2-0-4) 
     ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
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 359210 ก.พส. 210 หลักการพืชสวน 2(1-3-2) 
   HORT 210 Principles of Horticulture 
 361210 ก.ปฐ. 210 ปฐพีศาสตรแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต้น 2(2-0-4) 
    SOIL 210 Introduction to Soil Science and Natural Resources Management 
 400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1 1(0-3-0) 
    AGRI 190 Practical Training 1 
 400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2 1(0-3-0) 
    AGRI 290 Practical Training 2 
  2.1.3 วชิาแกนเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ (Economics and Business 
Administration)   15 หน่วยกิต 
 701181 บธ.บช.181 การบัญชีส าหรับผูท้ี่ไมใ่ช่นักบัญชี 3(3-0-6) 
     ACC 181 Accounting for Non Accountants 
 751101    ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร ์1 3(3-0-6) 
   ECON 101 Principles of Economics 1 
 751102    ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร ์2 3(3-0-6) 
   ECON 102 Principles of Economics 2 
 751301    ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1 
 751308   ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1   3(3-0-6) 
   ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
  
 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 ในจ านวนหน่วยกิตดังกลา่วนีจ้ะต้องเปน็กระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไปไมน่้อยกวา่ 36 หน่วยกิตและ
ในจ านวนนีจ้ะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 
 Out of 41 credits in the major field of study must be at least 36 credits of courses in the 300 
level or higher and in the 36 credits, at least 18 credits must be in the 400 level. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics) 
 2.2.1 วชิาเอกบังคับ 41 หน่วยกิต 

 208373 ว.สถ. 373 สถติิทางการเกษตร 3(3-0-6) 
   STAT 373 Statistics for Agriculture 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3(3-0-6) 
    AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
 351301  ก.ศฐ. 301 การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
    AEC 301 Agricultural Economic Analysis Based on  
   Microeconomic Theories 
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 351302 ก.ศฐ. 302 การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
   เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
    AEC 302 Agricultural Economic Analysis Based on  
   Macroeconomic Theories 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิคา้เกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
 351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบนัการเกษตร 3(3-0-6) 
    AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3(3-0-6) 
    AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
 351442 ก.ศฐ. 442 การวเิคราะห์ทางปรมิาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
    AEC 442 Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
 351451 ก.ศฐ. 451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 
    AEC 451 Agricultural Problems and Policies 
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    AEC 464 Natural Resource and Environmental Economics 
 351466 ก.ศฐ.466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
   AEC 466 Economics of Agricultural Development 
 351497 ก.ศฐ.497 สัมมนา 1 1(1-0-2) 
   AEC 497 Seminar 1 
 351498 ก.ศฐ.498 สัมมนา 2 1(1-0-2) 
   AEC 498 Seminar 2 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มปัญหาพเิศษหรอืกลุ่มสหกิจศกึษา 
and students must be select from Special Problems group or Cooperative Education group.  
 กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
 351391 ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-18-0) 
    AEC 391 Professional Skill Training in Agriculture Economics 
และ 351499 ก.ศฐ.499 ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0) 
   AEC 499 Special Problems 
หรือ กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 351490 ก.ศฐ.490 สหกจิศึกษาทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร  6 หน่วยกิต 
   AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถา้มี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก ให้เรียนกระบวนวิชาในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยกระบวนวิชาดังกล่าวจะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกติ  

หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
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Students who wish to take a major electives course may choose a minimum of 15 
credits from the followings group 1 and group 2, out of 15 credits in the major electives field of study 
must be at least 9 credits of courses in the 400. 

If students do not wish to take a major electives, must be choose to take a minor 
course according to number 2.3 a minimum of 15 credits. 
 กลุ่มท่ี 1 ให้เลอืกลงทะเบียนเรยีนไมน่้อยกวา่ 9 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้
 Group 1 A minimum of 9 credits must be selected from the following courses. 
 351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
    AEC 364 Principles of Natural Resource and Environmental Economics 
 351410   ก.ศฐ. 410 การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 410 Risk Management in Agriculture 
 351416 ก.ศฐ. 416 การจัดการฟาร์มขั้นสูง  3(3-0-6) 
    AEC 416 Advanced Farm Management 
 351418 ก.ศฐ. 418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตรข์องการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 
    AEC 418 Economic Efficiency of Agricultural Production 
 351421 ก.ศฐ. 421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิคา้เกษตรขั้นกลาง   3(3-0-6) 
    AEC 421 Intermediate Economics of Agricultural Marketing   
 351424 ก.ศฐ. 424 เศรษฐศาสตร์การกระจายธญัญาหาร  3(3-0-6) 
    AEC 424 Economics of Food Distribution 
 351426 ก.ศฐ. 426 ราคาผลิตผลเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 426 Agricultural Prices 
 351443 ก.ศฐ. 443 โปรแกรมเชิงคณติศาสตรส์ าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
   และธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 443 Mathematical Programming for Agricultural Economics 
   and Agribusiness 
 351461 ก.ศฐ. 461 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 461 Agricultural Resource Development and Management  
 351463 ก.ศฐ. 463 การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมทางสงัคม-เศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
    AEC 463 Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 
 351487  ก.ศฐ.487 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 1  1(1-0-2) 
    AEC 487 Selected Topics in Agricultural Economics 1 
 351488   ก.ศฐ.488 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 2  2(2-0-4) 
    AEC 488 Selected Topics in Agricultural Economics 2 
 351489  ก.ศฐ.489 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3  3(3-0-6) 
   AEC 489 Selected Topics in Agricultural Economics 3 
 368310  ก.ธก.310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตรส์ าหรับธุรกจิฟารม์  3(2-3-4) 
   ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซม่ลูคา่ 
   สินคา้เกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 
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 368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 
   ABM 411  Intermediate Agribusiness Management 
 368418 ก.ธก. 418 การวางแผนเชงิกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   ABM 418 Strategic Planning and Management in Agribusiness 
 368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินส าหรับธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM  431 Financial Management for Agribusiness 
 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกลงทะเบียนเรียน ไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาดังตอ่ไปนี้ 
 Group 2  A minimum of 6 credits must be selected from the following courses. 
 351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
    AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
 351467 ก.ศฐ. 467 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดิน  3(3-0-6) 
    AEC 467 Economics of Land Resource Management 
 351468 ก.ศฐ. 468 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม ้  3(3-0-6) 
  AEC 468 Economics of Forest Resource Management 
 351469 ก.ศฐ. 469 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ า  3(3-0-6) 
    AEC 469 Economics of Water Resource Management 
 352313 ก.สส. 313 การส่งเสรมิเกษตรที่สงู  3(3-0-6) 
    AET 313 Highland Agricultural Extension 
 352323  ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 
    AET 323 Community Development and Agricultural Development 
 352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
    AET 431 Principles of Public Relations and Communication in Agriculture 
 361341 ก.ปฐ. 341 ระบบข้อมูลเชิงพืน้ที่เบือ้งต้นส าหรับการเกษตร  3(2-3-4) 
   SOIL 341 Introduction to Spatial Information Systems for Agriculture 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกจิการเกษตร  3(3-0-6) 
   ABM 211 Agricultural Business Management 
 368433 ก.ธก. 433 ตลาดล่วงหนา้และตลาดตราสารสิทธิ ์  3(3-0-6) 
   ABM 433  Futures and Options Markets 
 368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร     3(2-3-4) 
   ABM 441 Quantitative Methods for Agribusiness Management 
 751202    ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
  ECON 202 History of Economic Thought 
 751302   ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2  3(3-0-6) 
  ECON 302 Microeconomic Theory 2 
 751303   ศศ. 303 การคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 
  ECON 303 Public Finance 
 751309   ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 2   3(3-0-6) 
  ECON 309 Macroeconomic Theory 2 
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 751330   ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
  ECON 330 Money and Banking 
 751401   ศศ. 401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  ECON 401 International Economics 
 751410   ศศ. 410 เศรษฐมิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  ECON 410 Introduction to Econometrics 
  
 ธุรกิจเกษตร (Agricultural Business) 
 2.2.1 วชิาเอกบังคับ 41 หน่วยกิต 
 208373 ว.สถ. 373 สถติิทางการเกษตร 3(3-0-6) 
   STAT 373 Statistics for Agriculture 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3(3-0-6) 
    AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิคา้เกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 321 Economics of Agricultural Marketing 
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(3-0-6) 
    AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
 368200 ก.ธก. 200 ส่องโลกธุรกจิเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 
   ABM 200 Agri - Food Business World in Vision 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกจิการเกษตร    3(3-0-6) 
   ABM 211 Agricultural Business Management 
 368310 ก.ธก.310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตรส์ าหรับธุรกจิฟารม์  3(2-3-4) 
  ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซม่ลูคา่ 
   สินคา้เกษตร   3(3-0-6) 
   ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 
 368331 ก.ธก. 331 การเงนิธุรกิจเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) 
   ABM 331 Agri-Food Business Finance  
 368412 ก.ธก. 412 การวเิคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
   ABM 412 Agribusiness Marketing Analysis and Management 
 368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร     3(2-3-4) 
   ABM 441 Quantitative Methods for Agribusiness Management 
 368487 ก.ธก. 487 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1  1(1-0-2) 
   ABM 487 Selected Topics in Agribusiness 1 
 368497 ก.ธก. 497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
   ABM 497 Seminar 1 
 368498 ก.ธก. 498 สัมมนา 2  1(1-0-2) 
   ABM 498 Seminar 2 
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และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มปัญหาพิเศษหรือกลุ่มสหกิจศกึษา 
and students must be select from Special Problems group or Cooperative Education group.  
 กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
 368391 ก.ธก. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจเกษตร 3(0-18-0) 
   ABM 391 Professional Skill Training in Agribusiness 
และ 368499 ก.ธก. 499 ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0) 
   ABM 499 Special Problems 
หรือ กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 368490 ก.ธก. 490 สหกจิศึกษาทางธุรกิจเกษตร   6 หน่วยกิต 
   ABM 490 Cooperative Education in Agribusiness 
 

2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก  ให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   

ในจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกติ จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชา ดังต่อไปนี ้ 

หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโท ตามข้อ 2.3 จ านวน  
ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

Students who wish to take a major electives course may choose a minimum of 15 
credits from any major electives course, out of 15 credits in the major electives field of study must be at 
least 9 credits of courses in the 400 level, select from the followings courses. 

If students do not wish to take a major electives, must be choose to take a minor 
course according to number 2.3 a minimum of 15 credits. 
 351301  ก.ศฐ. 301 การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
    AEC 301 Agricultural Economic Analysis Based on Microeconomic  
   Theories 
 351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบนัการเกษตร 3(3-0-6) 
    AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 
 351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
    AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
 351410 ก.ศฐ. 410 การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 410 Risk Management in Agriculture 
 351418 ก.ศฐ. 418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตรข์องการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 
    AEC 418 Economic Efficiency of Agricultural Production 
 351421 ก.ศฐ. 421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิคา้เกษตรขั้นกลาง   3(3-0-6) 
    AEC 421 Intermediate Economics of Agricultural Marketing 
 351424 ก.ศฐ. 424 เศรษฐศาสตร์การกระจายธญัญาหาร  3(3-0-6) 
    AEC 424 Economics of Food Distribution 
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 351426 ก.ศฐ. 426 ราคาผลิตผลเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 426 Agricultural Prices 
 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศตัรูทางการเกษตร  2(1-3-2) 
    ENT 210 Agricultural Insect Pests 
 368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขัน้กลาง  3(3-0-6) 
   ABM 411 Intermediate Agribusiness Management 
 368416 ก.ธก. 416 แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
   ABM 416 Agribusiness Plan and Investment Project 
 368417 ก.ธก. 417 นวัตกรรมการจัดการลอจสิตกิส์เกษตร  3(3-0-6) 
   ABM 417 Innovation in Agricultural Logistics Management 
 368418 ก.ธก. 418 การวางแผนเชงิกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   ABM 418 Strategic Planning and Management in Agribusiness 
 368421 ก.ธก. 421 การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 
   ABM 421 Negotiation in Agri-Food Business 
 368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินส าหรับธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
   ABM 431 Financial Management for Agribusiness 
 368433 ก.ธก. 433 ตลาดล่วงหนา้และตลาดตราสารสิทธิ์  3(3-0-6) 
   ABM 433  Futures and Options Markets 
 368488 ก.ธก. 488 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2  2(2-0-4) 
   ABM 488 Selected Topics in Agribusiness 2 
 368489 ก.ธก. 489 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3  3(3-0-6) 
   ABM 489 Selected Topics in Agribusiness 3 
 601201 อ.วท. 201 หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร  3(3-0-6) 
    FST 201 Principles of Food Processing and Preservation 
หรอื 605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน้  3(3-0-6) 
    PDT 201 Introduction to Agro-Industry 
 751302   ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2         3(3-0-6) 
  ECON 302 Microeconomic Theory 2 
 751309   ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 2  3(3-0-6) 
  ECON 309 Macroeconomic Theory 2 
 751401   ศศ. 401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  ECON 401 International Economics 
 751420   ศศ. 420 การเงินระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  ECON 420 International Finance 
 751443   ศศ. 443 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  ECON 443 Industrial Economics 
 751446   ศศ. 446 เศรษฐกจิของประเทศไทย  3(3-0-6) 
  ECON 446 Economy of Thailand 
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 2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ไม่น้อย
กว่า  15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ต้องเรียนวิชาเอกเลือกตามข้อ 2.2.2 จ านวน  
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   Students who wish to take a minor course may choose a minimum of 15 credits from any 
minor course according to the university announcement with the approval of the advisor. 

If students do not wish to take a major electives, must be choose to take a minor course 
according to number 2.2.2 a minimum of 15 credits. 
 
(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 

 
หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1         

 001101  ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  3(3-0-6)  
  ENGL 101 Fundamental English 1  
 202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพืน้ฐาน 1  3(3-0-6) 
   BIOL 101 Basic Biology 1 
  202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววทิยา 1  1(0-3-0) 
  BIOL 103 Biology Laboratory 1   
 206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตรท์ั่วไป 1  3(3-0-6) 
  MATH 171  General Mathematics 1 
 353210 ก.พร. 210 หลักการเพาะปลูก  2(1-3-2) 
   AGRO 210 Principles of Crop Production 
หรอื 359210 ก.พส.210 หลักการพืชสวน  2(1-3-2) 
   HORT 210 Principles of Horticulture 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์     3 

Humanities and Social Sciences  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 

Sciences and Mathematics      3 

      รวม     18 
 

 

 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2         
 001102  ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2 
 203111 ว.คม. 111 เคมี 1   3(3-0-6) 
  CHEM 111 Chemistry 1 
 203115 ว.คม.115 ปฏิบัติการเคมี 1   1(0-3-0) 
  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1   
 206172 ว.คณ. 172 คณิตศาสตรท์ั่วไป 2  3(3-0-6) 
  MATH 172 General Mathematics 2 
 353210 ก.พร. 210 หลักการเพาะปลูก  2(1-3-2) 
   AGRO 210 Principles of Crop Production 
หรอื 359210 ก.พส.210 หลักการพืชสวน  2(1-3-2) 
   HORT 210 Principles of Horticulture 
 400100  ก.กษ.100 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1  1(0-3-1) 
   AGRI 100 Learning Through Activities 1 
 751101    ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร ์1  3(3-0-6) 
   ECON 101 Principles of Economics 1 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์     3 

Humanities and Social Sciences  
      รวม     19 
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1) เศรษฐศาสตร์เกษตร 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1         

 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล  3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(3-0-6) 
  AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
 356210 ก.สศ.210 สัตวศาสตร์และสตัว์น้ าเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
 400190 ก.กษ.190 การฝึกงาน 1  1(0-3-0) 
   AGRI 190 Practical Training 1 
 751102 ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร ์2  3(3-0-6) 
   ECON 102 Principles of Economics 2 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์     3 

Sciences and Mathematics  

วิชาเลือกเสร ี        3 

Free Elective  

      รวม     18 

 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2         

 001227  ม.อ. 227 ภาษาองักฤษส าหรับเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
 361210 ก.ปฐ. 210 ปฐพีศาสตรแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต้น  2(2-0-4) 
    SOIL 210 Introduction to Soil Science and Natural Resources Management 
 400101 ก.กษ. 101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2  1(0-3-1) 
   AGRI 101 Learning Through Activities 2 
 400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2  1(0-3-0) 
   AGRI 290 Practical Training 2 
 701181 บธ.บช.181 การบัญชีส าหรับผูท้ี่ไมใ่ช่นักบัญชี  3(3-0-6) 
     ACC 181 Accounting for Non Accountants 
 751301   ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1  3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  3 

Humanities and Social Sciences  

  วิชาเลือกเสร ี        3 

Free Elective  

      รวม     19 
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1         

 208263 ว.สถ. 263 สถติิเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 
 351301  ก.ศฐ. 301 การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
   เศรษฐศาสตร์จลุภาค  3(3-0-6) 
    AEC 301 Agricultural Economic Analysis Based on Microeconomic Theories 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิคา้เกษตร   3(3-0-6) 
    AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
 351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบนัการเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 
 751308   ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1    3(3-0-6) 
   ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์     3 

Sciences and Mathematics  

  วิชาเอกเลือก/วิชาโท  3 
Major Elective/Minor 

      รวม     21  
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2         

 208373 ว.สถ. 373 สถติิทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  STAT 373 Statistics for Agriculture 
 351302 ก.ศฐ. 302 การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
   เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6) 
   AEC 302 Agricultural Economic Analysis Based on Macroeconomic Theories 
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   AEC 464 Natural Resource and Environmental Economics 
 351497 ก.ศฐ.497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
   AEC 497 Seminar 1 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท       9 

Major Elective/Minor 

      รวม     19   
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ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(3-0-6) 
    AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
 351442 ก.ศฐ. 442 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 442 Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
 351451 ก.ศฐ. 451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 451 Agricultural Problems and Policies 
 351466 ก.ศฐ.466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 466 Economics of Agricultural Development 
  วิชาเอกเลือก/วิชาโท  3 

Major Elective/Minor 

      รวม     15 
 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2         

 351498  ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2  1(1-0-2) 
   AEC 498 Seminar 2 
 351391  ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(0-18-0) 
   AEC 390 Professional Skill Training in Agriculture Economics 
และ 351499  ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ   3(0-18-0) 
   AEC 499 Special Problems 
หรอื 351490  ก.ศฐ. 490 สหกจิศึกษาทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร   6  
   AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics 
      รวม     7 
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2) ธุรกิจเกษตร 
  

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1         

 001201  ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล  3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(3-0-6) 
   AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
 356210 ก.สศ.210 สัตวศาสตร์และสตัว์น้ าเบื้องต้น  2(2-0-4) 
    ANS 210 Introduction To Animal And Aquatic Sciences 
 368200 ก.ธก. 200 ส่องโลกธุรกจิเกษตรและอาหาร   2(2-0-4) 
  ABM 200 Agri - Food Business World in Vision 
 400190 ก.กษ.190 การฝึกงาน 1  1(0-3-0) 
   AGRI 190 Practical Training 1 
 751102   ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร ์2  3(3-0-6) 
      ECON 102 Principles of Economics 2 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์     3 

Sciences and Mathematics  

      รวม     17 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2         

 001227  ม.อ. 227 ภาษาองักฤษส าหรับเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
 361210 ก.ปฐ.210 ปฐพีศาสตรแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต้น  2(2-0-4) 
   SOIL 210 Introduction to Soil Science and Natural Resources Management 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกจิการเกษตร     3(3-0-6) 
   ABM 211 Agricultural Business Management 
 400101 ก.กษ.101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2  1(0-3-1) 
  AGRI 101 Learning Through Activities 2 
 400290 ก.กษ.290 การฝึกงาน 2  1(0-3-0) 
   AGRI 290 Practical Training 2 
 751301   ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1  3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์     3 

Humanities and Social Sciences  

  วิชาเลือกเสร ี        3 

Free Elective  

      รวม     19 
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1         

 208263 ว.สถ. 263 สถติิเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซม่ลูคา่สนิคา้เกษตร 3(3-0-6) 
   ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิคา้เกษตร   3(3-0-6) 
   AEC 321 Economics of Agricultural Marketing 
 701181 บธ.บช.181 การบัญชีส าหรับผูท้ี่ไมใ่ช่นักบัญชี 3(3-0-6) 
     ACC 181 Accounting for Non Accountants 
 751308  ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1    3(3-0-6) 
   ECON 308 Macroeconomic Theory 1  

วิชาเอกเลือก/วิชาโท       3 

Major Elective/Minor 

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์     3 

Sciences and Mathematics 

      รวม     21  

 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2         

 208373 ว.สถ. 373 สถติิทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  STAT 373 Statistics for Agriculture 
 351441   ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร   3(3-0-6) 
   AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
 368310 ก.ธก.310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตรส์ าหรับธุรกจิฟารม์   3(2-3-4) 
  ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
 368412  ก.ธก. 412 การวเิคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
  ABM 412 Agribusiness Marketing Analysis and Management 
 368497 ก.ธก. 497 สัมมนา 1   1(1-0-2) 
  ABM 497 Seminar 1 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท       6 

Major Elective/Minor 

     รวม     19 
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ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1         

 368331 ก.ธก. 331 การเงนิธุรกิจเกษตรและอาหาร   3(3-0-6) 
   ABM 331 Agri - Food Business Finance  
 368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร      3(2-3-4) 
   ABM 441 Quantitative Methods for Agribusiness Management 
 368487 ก.ธก. 487 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1   1(1-0-2) 
   ABM 487 Selected Topics in Agribusiness 1 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท       6 

Major Elective/Minor 

วิชาเลือกเสร ี        3 

Free Elective  

     รวม     16 

 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2         

 368498 ก.ธก. 498 สัมมนา 2   1(1-0-2) 
   ABM 498 Seminar 2 
 368391 ก.ธก. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจเกษตร  3(0-18-0) 
   ABM 391 Professional Skill Training in Agribusiness 
และ 368499 ก.ธก. 499 ปัญหาพิเศษ  3(0-18-0) 
  ABM 499 Special Problems  
หรอื 368490 ก.ธก. 490 สหกจิศึกษาทางธุรกิจเกษตร    6  
   ABM 490 Cooperative Education in Agribusiness 

     รวม     7 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.พรสิริ  สบืพงษ์สังข*์ 

(3-5001-00063-24-1) 

Ph.D. (Agricultural Economics), 

University of Hohenhiem, Germany, 

2004 

บธ.ม. (การเงิน), สถาบันบัณฑิต   

พัฒนบริหารศาสตร์, 2541  

บช.บ. (บัญชี), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2537  

13 6 13 6 11 

2 อ.ดร.ประทานทิพย ์ กระมล* 

(3-6502-00495-68-1) 

Ph.D. (Economics), University of 

New England, Australia,  2011  

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

11 

 

3 

 

11 

 

3 

 

7 

 

3 อ.ดร.อนุพงศ ์ วงศ์ไชย* 

(3-5601-00156-38-0) 

Ph.D. (Agricultural Economics and 

Management),  

National Pingtung University of 

Science and Technology,  Taiwan, 

2013  

MBA (Applied Economics), National 

Chung Hsing University, Taiwan, 

2010  

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2548  

11 3 11 3 19 

4 อ.ดร.กรรณิกา  แซ่ลิ่ว* 

(5-5709-00058-87-7) 

Ph.D. (Agricultural Economics), 

National Taiwan University, Taiwan, 

2015 

MBA (Finance), National Taiwan 

University, Taiwan, 2008 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548  

7 3 10 3 4 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544  

5 อ.ดร.สุกิจ  กันจินะ* 

(3-5709-00011-02-5) 

Dr.sc.agr. (Agricultural 

Communication and Extension), 

University of Hohenheim, Germany,  

2015  

M.Sc. (Agricultural Sciences), 

University of Hohenheim, Germany, 

2005 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541    

14 9 14 9 1 

6 อ.ดร.กรวรรณ  ศรีงาม* 

(3-5099 -01274-07-9) 

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), 

University of Hohenheim, Germany,  

2008  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535  

9 13.5 9 13.5 5 

7 รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห ์

(3-5099-01240-94-8) 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

Michigan State University, USA., 1985 

M.P.P. (Public Policy Economics), 

Vicotoria University of Welington, New 

Zealand,  1979  

B.C.A. (Economics), Vicotoria University 

of Welington, New Zealand,  1976  

6 6 6 6 
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8 รศ.ดร.พัฒนา  เจียรวริิยะพันธ์ 

(3-5099-01462-61-4) 

Ph.D. (Food And Resource 

Economics) University of Florida, 

USA, 1990 

M.S. (Food and Resource Economic), 

University of Florida, USA, 1987 

วท.บ. (พืชไร่), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  

2524 

6 6 6 6 3 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

9 ผศ.ดร.กมล  งามสมสุข 

(3-4099-00353-92-8) 

Ph.D. (Agricultural Economics), 

University of the Philippines Los 

Banos, Philippines,  1996  

M.S. (Agricultural Economics), 

University of the Philippines at Los 

Banos, Philippines,  1986  

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2526  

6 6 6 6 3 

10 ผศ.ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 

(5-5001-90007-72-5) 

 

Ph.D. (Economics),  

University of New England, 

Australia,  2006  

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536   

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533  

15 9 15 9 4 

11 ผศ.ดร.จิรวรรณ   กิจชัยเจรญิ 

(3-5399-00162-20-0) 

Ph.D. (Agricultural Economics),  

University of Hohenheim, Germany,  

2003  

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540  

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536  

 

6 6 6 6 20 

หมายเหต ุ * หมายถงึ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ล าดับท่ี 1 - 6 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และล าดับท่ี 7 – 11 เป็นอาจารย์ประจ า 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ     

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒ ิ สังกัด 

1 ผศ.ศรัณย ์ อารยะรังสฤษฏ ์

(3-5099-00150-80-5) 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2522 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519 

ข้าราชการบ านาญ 

2 นายสมติ  ทวเีลิศนธิิ 

(3-1001-00307-01-2) 

M.S. (Business Administration) The 

University of North Carolina at Chapel Hill, 

USA, 2006 

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต), สถาบัน

เทคโนโลยนีานาชาติสริินธร, 2543 

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด 

3 นายเอ็นนู   ซื่อสุวรรณ 

(3-1005-02468-55-0) 

บธ.ม. (การจัดการ), สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2532 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2515 

สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตร

และชนบทจ าเนยีรสาระนาค 

(สจส.) 

4 นายสุรชัย  ไชยนติย์ 

(3-4099-01112-95-9) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 

2546 

วท.บ. (เทคโนโลยอีาหาร) ม. ขอนแก่น 2530 

บริษัท สันตภิาพ (ฮั่วเพ่ง 1958) 

จ ากัด สาขาเชียงใหม ่

5 นายบัลลพก์ุล ทิพยเ์นตร 

(3-5199-00052-87-1) 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 

2528 

บริษัทเชยีงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

- มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา เขา้ใจและสามารถปรับตัวเข้ากบัวิถีองคก์ร  

- สามารถบูรณาการความรูจ้ากช้ันเรยีนกับการเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติจรงิ 

- สามารถประยุกต์ใชค้วามรูแ้ละทักษะทางการเกษตร มีความคดิสรา้งสรรค์ และสามารถแก้ไข

ปัญหาและสถานการณเ์ฉพาะหน้า 

- มีมนุษยสัมพนัธ ์เสยีสละ อดทน สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

- สามารถถา่ยทอดความรูจ้ากประสบการณภ์าคสนามให้ผูอ้ื่นได้ 

4.2 ช่วงเวลา  

- วิชาการฝกึงาน 1 ช่วงปดิภาคเรียนที่ 1 

- วิชาการฝกึงาน 2 วนัพุธ ภาคเรียนที่ 1 หรอื 2 หรอื ช่วงปิดภาคเรยีนที่ 1 

- การฝึกทักษะวิชาชีพ หรอื สหกจิศึกษา ภาคเรยีนที ่2 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

- วิชาการฝึกงาน 1 ก าหนดฝึกงานทุกวัน เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่เวลา 8.30  – 17.00 น. แบ่ง

นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เพื่อรับการฝึกในสาขา/องคค์วามรูท้ี่จัดให้ 

- วิชาการฝึกงาน 2 ก าหนดฝึกงานทุกวันพุธ หรือช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเวลาราชการ ตาม

ตารางการฝึกของแต่ละโครงการที่นักศึกษาเลือกฝกึ  

- การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ก าหนดการและตารางการฝึก ขึ้นอยู่กับการจัดการ

ของหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

- นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ/แบบฝึกหัดวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้

และฝึกการค้นคว้าและด าเนินงานวิจัย หรืองานส ารวจที่สนใจ ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์

หรอืผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และจัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ 

5.2 ผลการเรียนรู้  

- มีความรู ้ความเขา้ใจกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจยัเบื้องต้นได้ 

- สามารถศึกษาด้วยตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา 

- มีความซื่อสตัยใ์นการน าเสนอข้อมลูจรงิ 

- สามารถวิเคราะห์ขอ้มลูและวเิคราะห์สถิติจากข้อมูล 

- สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษาได ้

- สามารถจัดท ารายงานตามรปูแบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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5.3 ช่วงเวลา  

 ช้ันปีที่ 4 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  3 หน่วยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  

- มอบหมายอาจารย์ที่ปรกึษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ที่ปรกึษา ให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวข้อ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวจิัย 

การเก็บข้อมูล การวเิคราะห์และประเมนิผล 

- นักศึกษา คน้ควา้ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร กอ่นด าเนินงานวิจัย ภายใต้การก ากับดูแลของ

อาจารย์ที่ปรกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

- ประเมินผลการวจิยัจากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรอืประเมนิจากการน าเสนอ

ผลการศึกษาวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรกึษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

มีภาวะผู้น า 

มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และใน

กลุ่มวชิาศกึษาทั่วไป (การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม) 

ก าหนดให้นักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ

อบรมภาวะการเป็นผูน้ า เป็นต้น 

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาทาง

เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 

มีการฝึกงาน มกีารปฏิบัติสหกิจศึกษา มีการ

ฝึกอบรมในตา่งประเทศและมีการทัศนศึกษาดูงาน   

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซือ่สัตย์สุจริต    มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

- มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

- มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเปน็ทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

- เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์

- มีคุณธรรมจรยิธรรมในการด าเนินชวีิตบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

- จัดกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

- ก าหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบ วินยั การตรงตอ่เวลา การแต่ง

กาย 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ หรอืวิทยากร 

- วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย

ประเมินจากการสอบถาม หรอืแบบสอบถาม หรอืแบบประเมิน 
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2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

- มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา 

- สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม

กับการแกไ้ขปัญหา 

- สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

- สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง 

- เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตน ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

- มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎี และปฏิบตัิการในช้ันเรยีน  โดยอาจารย์ 

หรอืผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณใ์นสาขานั้นๆ 

- ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรอืดูงาน ในแหล่งฝึก สถานประกอบการ และ

ชุมชน 

- มีกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่ม มีการเรยีนรูด้้วย

ตนเอง  เรียนรูจ้ากกรณีศึกษา หรอืสถานการณจ์รงิ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

- การวัดความรูโ้ดยใช้ขอ้สอบ การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน รายงานการศึกษาค้นควา้ 

รายงานการท าโครงงานหรอืปัญหาพิเศษ รายงานการฝึกงานหรอืสหกจิศึกษา 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

- คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

- สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเดน็ปัญหา เพือ่ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

- สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

- มทีักษะการคิดแบบองคร์วม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

- จัดกจิกรรมการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝกึทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา มีการอภิปรายกลุ่ม 

การท าโครงงาน การใช้กรณศีึกษา และการฝกึปฏิบัติในช้ันเรยีนและภาคสนาม 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

- การประเมินทักษะโดยใช้ขอ้สอบหรอืการสอบถาม ประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม

หรอืปฏิบัตงิาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

- มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสือ่สารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

- สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปน็ผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเอง

และของกลุ่ม 

- มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

- มีจติอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

- จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม ให้มีการ

ประสานงานกับผู้อื่น มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบด าเนินการและ

เรียนรูด้้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

- ประเมินพฤติกรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีนใน

ช้ันเรยีน หรอืระหว่างท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ การใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกต์ใชใ้นการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
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 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- จัดกจิกรรมการสอนให้ผูเ้รียนได้ฝกึประสบการณก์ารวจิัย การแก้ไขปัญหาจาก

กรณีศึกษา หรอืสถานการณใ์นภาคสนาม มีกิจกรรมส่งเสรมิผู้เรยีนให้ได้ฝกึทักษะ     การสื่อสาร การ

น าเสนอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ประเมินผลงานหรอืพัฒนาการ การใช้เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ขอ้สอบหรอืการ

ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสือ่สารจากความสามารถในการน าเสนอในช้ันเรยีน และจาก

รายงาน 

 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   

รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   

Fundamental English 1  
                   

  
       

001102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 Fundamental English 2 
                   

  
       

001201 การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล 

 Critical Reading and Effective Writing 

              

  
      

001227  ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และ

อุตสาหกรรมเกษตร   

English for Agriculture and Agro-Industry   

  

  

  

  
 

  

     

009103 

การรู้สารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ  

 Information Literacy and Information 

Presentation   


      


  


    


      


    


  


011157 
ปรัชญาสังคม   

Social Philosophy                     

013110 
จิตวทิยากับชีวติประจ าวัน 

Psychology and Daily Life                            
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

050100 
การใชภ้าษาไทย 

Usage of the Thai Language 
                     

050106 
ศิลปะแหง่การเป็นมนุษยท์ี่มคีุณค่า 

Humanistic Arts 
             

127100 
การเมืองในชวีิตประจ าวัน 

Politics In Everyday Life 
                        

128100 
การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ฐาน 

Basic Good Governance in Administration 
                          

176100 
กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World                                  

201115 
ชีวติและพลงังาน 

Life and Energy 


            


      


    
 

        


202101 
ชีววทิยาพื้นฐาน 1 

Basic Biology 1 
   



   



  

  


  

202103 
ปฏิบัติการชีววทิยา 1 

Biology Laboratory 1   
      



 

 


  

203111 
เคม ี1  

Chemistry 1   
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

203115 
ปฏิบัติการเคม ี1  

Chemistry Laboratory 1 
    




  









 

 

  
 

204100 
เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหม่ 

Information Technology and Modern Life 


        


      


      


  
  

205105 
วิทยาศาสตร์โลกและอารยธรรม 

Earth Science and Civilization   
 

    


  


  


  


  


    


  


206171 
คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 

General Mathematics 1 
 











 



  

206172 
คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 

General Mathematics 2 
 











 



  

208263 
สถิตเิบือ้งตน้ 

Elementary Statistics 
  







 



 



  

208373 
สถิตทิางการเกษตร 

Statistics for Agriculture 
   



   



  



  



  

261111 
อนิเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน ์

Internet and Online Community 


    


  


  


        
  

  

351100 
เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพืน้ฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

Agricultural Economics Based on Sufficiency 

Economy 

351201 
หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 

Principles of Agricultural Economics 
   



   



   


   


   

351301 

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

Agricultural Economic Analysis Based on 

Microeconomic Theories 

   



  



 



  



  

351302 

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์มหภาค 

Agricultural Economic Analysis Based on 

Macroeconomic Theories 

   



   



 



   



  

351321 
เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร 

Economics of Agricultural Marketing  
   



  



  



   


  

351331 
สหกรณ์การเกษตรและสถาบนัการเกษตร 

Agricultural Cooperation and Institution 
  







   






  

351364 
หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

Principles of Natural Resource and 

Environmental Economics 

351371 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy Paths 
    



   


  


  


  

351391 

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตร 

Professional Skill Training in Agriculture 

Economics 

















  

351410 การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 

Risk Management in Agriculture 
    



  



 



  



  

351416 
การจัดการฟาร์มขั้นสงู 

Advanced Farm Management 
   



  



 



  



  

351418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตทาง

การเกษตร 

Economic Efficiency of Agricultural Production  
   



   



 



  



  

351421 

เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตรขั้นกลาง  

Intermediate Economics of Agricultural 

Marketing   
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

351424 
เศรษฐศาสตร์การกระจายธัญญาหาร 

Economics of Food Distribution 
    



 



 



  



  

351426 
ราคาผลิตผลเกษตร 

Agricultural Prices 
















  

351441 
วิธกีารวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

Research Methods in Agricultural Economics 
















  

351442 

การวิเคราะห์ทางปรมิาณในเศรษฐศาสตร์

เกษตร 

Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
















  

351443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์

เกษตรและธุรกิจเกษตร   

Mathematical Programming for Agricultural 

Economics and Agribusiness 

    



  



  



  



  

351451 
ปัญหาและนโยบายการเกษตร 

Agricultural Problems and Policies 
















  

351461 

การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร 

Agricultural Resource  Development and 

Management 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

351463 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม-

เศรษฐกิจ 

Environmental Impact Assessment in Socio-

Economics 

















  

351464 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

Natural Resource and Environmental 

Economics 

   



   



 



  



  

351466 
เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 

Economics of Agricultural Development 
 















  

351467 
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดิน 

Economics of Land Resource Management 
   

 
   


 


 



   

351468 
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

Economics of Forest Resource Management   
 

   

 


 


   

351469 
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ า 

Economics of Water Resource Management 
   

 
   



  



  



   

351487 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 

Selected Topics in Agricultural Economics 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

351488 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 

Selected Topics in Agricultural Economics 2 
    



   



 



  



  

351489 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 

Selected Topics in Agricultural Economics 3 
    



   



 



  



  

351490 
สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

Cooperative Education in Agricultural Economics 
 















  

351497 
สัมมนา 1 

Seminar 1 
















  

351498 
สัมมนา 2 

Seminar 2 
















  

351499 
ปัญหาพิเศษ 

Special Problems 
















  

352313 การส่งเสรมิเกษตรที่สูง 
Highland Agricultural Extension 












  

352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร 
Community Development and Agricultural 
Development 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

352431 

หลักการประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสารทาง

การเกษตร 

Principles Of Public Relations and 

Communication in Agriculture 

















  

353210 
หลักการเพาะปลูก 

Principles of Crop Production 















  

356210 
สัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ าเบือ้งต้น 

Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
                    

357210 
แมลงศตัรูทางการเกษตร 

Agricultural Insect Pests 
  



   



  



  



  

359202 
พืชและอาหารปลอดภัย 

Plant and Food Safety 

      





  


  

 

  


  

 

  


  





    

359210 
หลักการพืชสวน 

Principles of Horticulture 

    



   

 

    


 

    


 

    


361210 

ปฐพีศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เบือ้งต้น  

Introduction to Soil Science and Natural 

Resources Management 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

361341 

ระบบข้อมูลเชงิพืน้ที่เบือ้งต้นส าหรับการเกษตร 

Introduction to Spatial Information Systems for 

Agriculture 
                     

362211 

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

Principles of Conservation 

                    

368200 
ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร 

Agri - Food Business World in Vision                   

368211 
การจัดการธุรกิจการเกษตร 

Agricultural Business Management 
















  

368310 

การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจ

ฟาร์ม  

Applications of Economic Theories for Farm 

Business 

   



   



   



   



  

368317 

เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบหว่งโซ่มูลค่า

สินค้าเกษตร 

Economics And Management of Agricultural 

Value Chain 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

368331 
การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 

Agri-Food Business Finance 
  



  

  


  



  

368391 
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

Professional Skill Training in Agribusiness 
















  

368411 
การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 

Intermediate Agribusiness Management 
   



   



  



  



  

368412 

การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธรุกิจเกษตร 

Agribusiness Marketing Analysis and 

Management 
                    

368416 แผนธุรกิจและโครงการลงทนุทางธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Plan and Investment Project 
    



   



  



  



  

368417 
นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกสเ์กษตร 

Innovation in Agricultural Logistics Management 
                  

368418 

การวางแผนเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการในธุรกิจ

เกษตร 

Strategic Planning and Management in 

Agribusiness 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

368421 
การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 

Negotiation in Agri-Food Business 
   



  

  


  



  

368431 
การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 

Financial Management for Agribusiness 
   



   



  



  



  

368433 
ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์  

Futures and Options Markets 
   



   



  



  



  

368441 

วิธีเชิงปรมิาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจเกษตร    

Quantitative Methods for Agribusiness 

Management 
   



   



  



  



  

368487 
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1 

Selected Topics in Agribusiness 1 
   



   



  



  



  

368488 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2 

Selected Topics in Agribusiness 2 
    



   



 



  



  

368489 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3 

Selected Topics in Agribusiness 3 
    



   



 



  



  

368490 

สหกิจศกึษาทางธุรกิจเกษตร  

Cooperative Education in Agribusiness 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

368497 
สัมมนา 1 

Seminar 1 
    



   



 



  



  

368498 สัมมนา 2 

Seminar 2 
    



   



 



  



  

368499 
ปัญหาพิเศษ 

Special Problems   



    

  


  



   

400100 
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning Through Activities 1 


           


       



           

400101 
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

Learning Through Activities 2 

  


  


       


       



           

400110 

พัฒนาการทางเทคโนโลยกีับการเปลีย่นแปลง

ของโลก 

Technology Development and Global Change 

   

 

    

 



 



  



  

400190 
การฝึกงาน 1 

Practical Training 1 
    



   



  



  



  

400290 

การฝึกงาน 2 

Practical Training 2 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

601201 

หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร 

Principles of Food Processing and Preservation 

 
   



   



 



  



  

605201 
อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้งต้น 

Introduction to Agro-Industry 
   



 


 


  


  

701181 
การบัญชีส าหรับผูท้ี่ไม่ใช่นักบัญช ี

Accounting for Non Accountants 
                     

703103 
การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบือ้งต้น 

Introduction to Entrepreneurship and Business 
                                

703191 
การเย่ียมชมธุรกิจ  

Business Site Visit 
                              

705191 
ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด 

Smart Consumer 
                     

751101 
หลักเศรษฐศาสตร์ 1 

Principles of Economics 1 
  



  







  



  

751102 

หลักเศรษฐศาสตร์ 2 

Principles of Economics 2 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

751202 
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

History of Economic Thought 
   



   



  



  



  

751301 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

Microeconomic Theory 1 
 



  







 



  

751302 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 

Microeconomic Theory 2 
 



  







 



  

751303 
การคลังสาธารณะ 

Public Finance 
  











 



  

751308 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1   

Macroeconomic Theory 1 
 



  







 



  

751309 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  

Macroeconomic Theory 2 
 



  







 



  

751330 
การเงินและการธนาคาร 

Money and Banking 
 







 



 



  

751401 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

International Economics 
  



   



  



 



  

751410 
เศรษฐมิติเบื้องต้น 

Introduction to Econometrics 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

751420 
การเงินระหว่างประเทศ 

International Finance 


 


  


 

 

751443 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 







  


  

751446 
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

Economy of Thailand 
   



    


  



  



  

851100 
การสื่อสารเบือ้งต้น 

Introduction to Communication 
                       

951100 
ชีวติสมัยใหม่กับแอนนิเมชนั 

Modern Life and Animation 
   

  
          

  


  


ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้ 36 - 39) 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขัน้ และค่าล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนดดงันี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้ารว่มศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตทีไ่ด้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกติที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจากการยกเวน้การเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เท่านั้น 
จึงจะนับหน่วยกิต ของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• ก าหนดให้มีคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และการให้
คะแนน/ล าดับขั้นอื่นๆ   

• การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ ผล

การเรียนรู ้เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

• ก าหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และการ

ให้คะแนน/ล าดับขั้น 

• การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ. 7 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

• ประเมินการไดง้านท าที่สมัพันธ์กับสาขา ระยะเวลาในการได้งาน 

• ประเมินความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ 

• ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรอืผู้บงัคับบัญชา 

• ส ารวจการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสตูร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

1. ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และต้องไม่มี

กระบวนวิชาใดที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I หรอื P 

 2. ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกติ 

 3. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ 

การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน  ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรอืมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแตง่ตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ 

ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมอง

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 

ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่

ส าเร็จการศกึษา เมื่อเทียบกับบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษานั้นๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 
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 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า

ปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมิน

แนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. มกีารประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อยา่ง

นอ้ยปีการศกึษาละสองคร้ัง โดยมอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่าง

นอ้ยร้อยละ 80 และมกีารบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

x x x x x 

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 

x x x x x 

3. มรีายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายในสอง

สัปดาห์หลังเปิดภาคการศกึษา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิด

สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศกึษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศกึษา 

x x x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/วชิาบังคับท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

x x x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมนิผล

การเรียนรู้ จากผลการประเมนิการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

10. ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไมน่อ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

11. ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่หา

จุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แต่ละทา่น 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.  5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลกัสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี ้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

ม.อ. 101 : ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  3(3-0-6) 

ENGL 101  : Fundamental English 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับเบื้องต้น ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 102 : ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  3(3-0-6) 

ENGL 102  : Fundamental English 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับที่ซับซอ้นขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 201 : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธผิล  3(3-0-6) 

ENGL 201  : Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะหจ์ากแหลง่ข้อมลูและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน 

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 

writing on topics of students’ interests. 

 

ม.อ. 227 : ภาษาองักฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอตุสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

ENGL 227  : English for Agriculture and Agro-Industry 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะ องคป์ระกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบรบิท

ทางเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมเกษตร 

 Specific language skills, components and functions for effective communication in agricultural 

and agro-industrial contexts. 
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ม.บร. 103 : การรู้สารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ     3(3-0-6) 

LS 103  : Information Literacy and Information Presentation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาวิชาเอก 

  ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้น

สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างถงึและการเขียนบรรณานุกรม 

 The definition and the importance of information and information literacy, information needs 

and information seeking, information sources and information services, information resources and 

organization, information searching, information evaluation, information presentation, citation and 

bibliography writing. 
 

ม.ปร. 157 : ปรัชญาสงัคม     3(3-0-6) 

PHIL 157  : Social Philosophy 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ธรรมชาติของมนุษย์ พื้นฐานของชุมชน แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาประชาคม เจตจ านง

สาธารณะกับประโยชน์ของส่วนรวม การแบ่งแยกทางสังคม ความหมายทางปรัชญาและลักษณะของสถาบัน

สังคม ครอบครัวและสุพันธุชาติ การศึกษาการใช้เวลาว่าง ปัจเจกนิยมกับสังคมนิยม สิทธิทางธรรมชาติกับ

ความยุติธรรม อุดมคติของสังคม ศีลธรรมระหว่างประเทศ สงครามกับสันติ 

 Human nature; natural basis of community; the concept of social contract; general will and 

common good; social differentiation; social institutions and their philosophical significance; family and 

eugenics; education and leisure; individualism and socialism; justice and natural rights; social ideals; 

international morality; war and peace. 

 
ม.จว.110 : จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 

PSY 110  : Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาวิชาเอก 

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
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ม.ศท. 100 : การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 

HUGE 100  : Usage of the Thai Language 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 
ม.ศท. 106 : ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณค่า  3(3-0-6) 

HUGE 106  : Humanistic Arts 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น 

มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เป้าหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่เป้าหมายของมนุษย์ 

ความรู้เชิงข้อเท็จจรงิและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ ด้วยมโนธรรมและ

ส านึกต่อสังคม 

 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; humanity 

in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic arts, factual 

knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a sense of social 

responsibility. 
 
ร.ปค.100 : การเมืองในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 

GOV 100  : Politics in Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 หน้าที่ของพลเมืองในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก ความเป็นประชาธิปไตย หน้าที่ของ

พลเมืองในการมีส่วนรว่มทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอ านาจ ผลกระทบของการเมืองโลกที่

มีต่อชวีิตประจ าวัน บทบาทหน้าที่ขององคก์ารระหว่างประเทศ การค้าเสร ีการด ารงชีวติในภาวะโลกาภิวัตน์ 

 Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level, political 

participation, self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of 

international organizations, free trade and globalization. 

 
ร.รปศ.100 : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน  3(3-0-6) 

PA 100  : Basic Good Governance in Administration 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริหารงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและองค์การไม่

แสวงหาก าไรในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น แนวคิดและหลักการของธรรมาภิบาล การน า
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หลักธรรมาภิบาลมาส่งเสรมิให้สังคมได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องมีการน าไปใช้ในการบรหิารงาน

องคก์ารภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค 

 General concepts of good governance in managing public sector, state enterprises, 

autonomous public organizations and non-profit organizations in national and local level. The application 

of good governance administration, especially the importance and necessity of applying the concepts of 

good governance in national and local public administration. 

 
น.ศท.100 : กฎหมายและโลกสมัยใหม่  3(3-0-6) 

LAGE 100  : Law and Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น 

ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ 

เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. 

Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles 

of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern 

world. 

 
ว.วท. 115 : ชีวติและพลงังาน  3(3-0-6) 

SC 115  : Life and Energy 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 แหล่งก าเนดิพลงังาน ความสมัพันธ์ของพลงังานกับชีวติ วถิกีารเปลี่ยนรูปพลังงานใน
สิ่งมีชีวติ วิถีการเปลี่ยนรูปพลงังานในสิ่งไม่มีชีวติ วัฏจักรของพลังงานและการเปลีย่นรูปพลังงาน การถา่ยทอด
พลังงานระหวา่งพืช สัตว ์และมนุษย์ในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรักษ์พลังงานในชีวติประจ าวัน ความ
ปลอดภัยของการใช้พลงังานในชีวติประจ าวัน 
 Energy sources, relations of Energy to life, ways of energy conversion of living things, 
ways of energy conversion of non-living things, Cycle of energy and its transformation, The flow of 
energy through plants, animals and humans in the ecosystem, Conservation of energy in daily life and 
Safety of energy in daily life. 
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ว.ชว. 101 : ชีววิทยาพื้นฐาน 1  3(3-0-6) 

BIOL 101  : Basic Biology 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 บทน า ระเบยีบวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวติ การจัดระบบสิ่งมีชีวิต 
สารเคมีของสิ่งมีชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธศุาสตรแ์ละอณูพันธุศาสตร ์กลไกของวิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวติ โครงสรา้งและหน้าที่ของพืช โครงสรา้งและหนา้ที่ของสัตว ์และนิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม 
 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, 
chemical of life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity 
of life, structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior. 
 
ว.ชว. 103 : ปฏิบัติการชวีวิทยา 1  1(0-3-0) 

BIOL 103  : Biology Laboratory 1   

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ลงทะเบียนพร้อม ว.ชว. 101 (202101)  

 กล้องจุลทรรศน์ โครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล ์การหายใจระดับเซลล ์การแบง่เซลล์ พนัธุ
ศาสตร ์วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิง่มีชีวติ เนือ้เยื่อพชื เนือ้เยือ่สัตว ์พฤติกรรม และนิเวศวิทยา
ประชากร 
 Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, 
evolution and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 
 
ว.คม. 111 : เคมี 1  3(3-0-6) 

CHEM 111  : Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 บทน าและปรมิาณสมัพันธ์ทางเคมี โครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมีในสารประกอบประเภท
ต่างๆ สมดลุเคมี อุณหพลศาสตรเ์ชิงเคมี เคมีไฟฟ้า สารละลายและคอลลอยด์ กรด-เบส และจลนพลศาสตร์
เชิงเคม ี
 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 
compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 
acid-bases and chemical kinetics. 
 
ว.คม. 115 : ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-0) 

CHEM 115  : Chemistry Laboratory 1   

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ลงทะเบียนพร้อม ว.คม. 111 (203111) 

 เทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร
ก าหนดปรมิาณ: การสังเคราะห์แคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะหโ์พแทสเซยีมอะลัมจากอะลมูิเนียมฟอยล ์
พันธะเคมีและโครงสรา้งโมเลกุล สมดลุเคมีและปฏิกิริยาผนักลับ ความรอ้นของปฏิกิริยา เซลล์กัลวานิกและ
เซลล์ความเข้มขน้ อิเล็กโทรลซิสี การหามวลโมเลกลุโดยอาศัยการลดลงของจุดเยอืกแข็ง สมดลุกรด-เบส
และบัฟเฟอร ์การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเ์คมี: ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซีโตน 
และการทดลองพิเศษ 
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 Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: 
synthesis of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and 
molecular structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and 
concentration cells, electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base 
equilibria and buffers, acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and 
special experiments. 
 

ว.คพ. 100 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชวีิตสมัยใหม่  3(2-2-5) 

CS 100  : Information Technology and Modern Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 คอมพิวเตอร์กับการใชง้านในชีวติประจ าวัน การประมวลผลข้อมลูและการจัดการสารสนเทศ 
ซอฟต์แวรส์ านักงานอัตโนมตัสิ าหรับชีวติสมัยใหม ่อนิเทอรเ์น็ตและการสรา้งเว็บเพจ 
 Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 
automation software for modern life and Internet and webpage construction. 
 
ว.ธณ. 105 : วิทยาศาสตร์โลกและอารยธรรม  3(3-0-6) 

GEOL 105  : Earth Science and Civilization 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 หลักการของวิทยาศาสตร์โลก โลกในระบบสุรยิะ ระบบและวิวัฒนาการของโลก ก าเนดิ
มนุษย ์ทรัพยากรธรณแีละอารยธรรม ธรณพีิบัติภัย ธรณวีทิยาสิง่แวดล้อมและการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 Principles of Earth Science, The Earth in the solar system, System and evolution of the 
Earth, The origin of man, Earth resources and civilization, Geological hazards and Environmental geology 
and sustainable development. 
 

ว.คณ. 171 : คณิตศาสตร์ท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

MATH 171  : General Mathematics 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

  เมทริกซแ์ละระบบสมการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงเส้น ฟังกชั์นและกราฟ ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟงักชั์น อนุพันธก์ารร่างกราฟและการหาค่าเหมาะทีสุ่ด 
 Matrices and systems of linear equations, linear programming, functions and graphs, 
limits and continuity of functions, the derivative, graph sketching and optimization. 
  
ว.คณ. 172 : คณิตศาสตร์ท่ัวไป 2  3(3-0-6) 

MATH 172  : General Mathematics 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.คณ. 172 (206171) 

 ปรพิันธ์ไม่จ ากัดเขต ปรพิันธ์จ ากัดเขต อนุพันธ์ยอ่ย สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอนัดับหนึ่ง 
สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้อนัดับสอง สมการเชิงผลต่างและการประยุกต์ 
 Indefinite integral, definite integral, partial derivatives, first order linear differential 
equations, second order linear differential equations, difference equations and applications. 



 70 

ว.สถ. 263 : สถิติเบื้องตน้  3(3-0-6) 

STAT 263  : Elementary Statistics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ทบทวนความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัสถติิ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเปน็ การ
ประมาณค่า และการทดลองสมมตุิฐานของพารามิเตอร์ของประชากร โดยใช้ Z-test, t-test, x2-test, and F-
test การประยุกต์ไคว-์สแควร ์การวเิคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation 
and test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, x2 test and F-test. 
Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 
 

ว.สถ. 373 : สถิติทางการเกษตร  3(3-0-6) 

STAT 373   : Statistics for Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.สถ. 263 (208263) 

 ทบทวนมโนคติพืน้ฐานของการแจกแจงของตัวอย่าง เทคนคิการเลือกตัวอยา่ง แผนการ
ทดลองที่น่าสนใจบางอยา่ง การถดถอยอย่างง่าย การถดถอยพหุและสหสมัพันธ์ การวเิคราะห์ขอ้มลูอนุกรม
เวลา เลขดัชน ีสถติิควบคุมคุณภาพ สถติินอนพาราเมตรกิ 
 Review basic concepts of sampling distribution. Sampling techniques. Some interesting 
experimental designs. Simple and multiple regression and correlation. Analysis of time series data. Index 
number. Statistical quality control. Nonparametric statistics. 
 
วศ.คพ. 111 : อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์  3(3-0-6) 

CPE 111  : Internet and Online Community 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาวิชาเอก 

 ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม่ การใช้เสิร์
ชเอนจินอยา่งมีประสิทธิภาพ บรกิารออนไลน์ และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลนต์่อการด าเนินชีวติประจ าวัน พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ และการประชาสมัพันธ์ผา่นอินเทอร์เน็ต
และสงัคมออนไลน์ จรยิธรรมและมารยาทของการเขา้สงัคมออนไลน์ แนวคดิด้านสงัคมของอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน ์แนวคิดด้านกฎหมายของอินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์ ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตัว
ในอินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน ์อนาคตของอินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์ 
 Introduction to Internet and social networking, Emerging trends in technology, Efficient 
utilization of search engine, Online services and cloud computing, Impact of Internet and social networking 
in daily life, e-Commerce and advertising in Internet and social networking, Online social ethics and 
morals, Social aspects of Internet and online community, Legal aspects of Internet and online community, 
Security and privacy on Internet and social networking, Future trends of Internet and social networking. 
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ก.ศฐ. 100 : เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง  3(3-0-6) 

AEC 100  : Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ศึกษาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
เป็นฐานความรูแ้ละตัวอยา่ง ที่สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน ในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชน เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของชุมชนเกษตรและชนบทที่ใชห้ลักปฏิบัตติามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  
ฝึกการมองวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ การเสนอแนวคดิธุรกิจเกษตรจ าลองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 Study on His Majesty the King’s sufficiency economy philosophy and the royal obligations 
as a foundation and representations of what applicable for leading one’s daily life at the individual, 
household, and community levels. Stress on students’ the learning from experience of various rural and 
agricultural communities which have applied the sufficiency economy principle, exercising systematic 
analytical thinkings, and proposing agricultural business model within sufficiency economy framework. 
 

ก.ศฐ. 201 : หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

AEC 201   : Principles of Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 101 (751101) 

 ศึกษาถงึหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และการประยุกต์ในการผลิตทางเกษตร 
การตลาดการเกษตร การถอืครองที่ดิน ธนกจิการเกษตร และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
 A study of the principle of agricultural economics and its application to agricultural 
production. marketing, land tenure, credit and other related problems. 
 
ก.ศฐ. 301  :  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตรเ์กษตรบนฐานทฤษฎี  3(3-0-6) 
     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
AEC 301   :   Agricultural Economic Analysis Based on Microeconomic Theories 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 

 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคในการวเิคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการผลติและ
การจัดสรรทรัพยากรการผลติในการเกษตรภายใต้สถานการณต์่างๆ เช่น มีทรัพยากรการผลิตชนิดเดียว 
ทรัพยากรการผลิตหลายชนิด และผลผลติหลายชนดิ การตดัสินใจในการลงทนุในระยะยาวในการเกษตร 
ตัวอยา่งการใช้ฟังกช่ั์นการผลติทางการเกษตร และการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงอุปสงคแ์ละอุปทานผลผลิต
เกษตรต่อรายได้ของเกษตรกร 
 Application of microeconomic theories for analysis of decision on production and 
production resources allocation in agriculture under various conditions; single production resource, multiple 
production resources and multiple outputs. Decision on long term investment in agriculture. Examples for 
application of function in agricultural production. Analysis of changes of demand and supply of agricultural 
products on farmers’ income. 
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ก.ศฐ. 302  :  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตรเ์กษตรบนฐานทฤษฎี  3(3-0-6) 
     เศรษฐศาสตร์มหภาค 
AEC 302   :   Agricultural Economic Analysis Based on Macroeconomic Theories 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ.301 (351301) 

 ความหมาย องคป์ระกอบ และการวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอ่อุปสงคม์วลรวมและอุปทานมวล
รวมของสนิคา้เกษตรในระดับมหภาค ประชากรและการกระจายรายได้ การลงทุนของภาคเอกชน การใช้จา่ย
ของภาครัฐ การคา้ระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายที่เกีย่วข้องต่างๆ ทางด้านการเกษตร 

 Definition, components and analysis of factors affecting aggregate demand and supply in 
agricultural products at macro level. Population and income distribution. Private investment. Government 
expense. International trade. Policy related in agricultural sector.  
 
ก.ศฐ. 321 : เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิค้าเกษตร 3(3-0-6) 

AEC 321   : Economics of Agricultural Marketing 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรอื ก.ศฐ. 200 (351200) 

 ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับตลาดและการตลาด วิถีการตลาดและระบบตลาดของสินคา้เกษตร 
ปัญหาการตลาดสินคา้เกษตร การวเิคราะห์อุปสงคอ์ุปทานสินคา้เกษตร พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการ
วางแผนการตลาด ปรัชญาการตลาดและกลยุทธ์การตลาด การก าหนดราคาสนิคา้เกษตร ต้นทุนการตลาด
และส่วนเหลือ่มการตลาด การเสี่ยงภยัทางการตลาด  และการตลาดสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ  
 Basic knowledge of market and marketing. Marketing channel and marketing system of 
agricultural products. Agricultural marketing problems. Demand and supply analysis of agricultural 
products. Impact of consumers’ behavior on market planning. Marketing philosophy and marketing 
strategies. Agricultural product pricing. Marketing cost and marketing margin. Marketing risk. International 
marketing of agricultural products. 
 
ก.ศฐ. 331 : สหกรณ์การเกษตรและสถาบันการเกษตร 3(3-0-6) 

AEC 331   : Agricultural Cooperation and Institution 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ให้รู้ถึงประวัต ิปรัชญา และหลักการขององค์การ และสถาบันของสหกรณ์ ทฤษฎีและแนว
ทางการปฏิบัตใินการจัดรูปและการจัดการ เพื่อให้สหกรณ ์และสถาบันการเกษตรอืน่ๆ เป็นผลส าเร็จ 
 History philosophy and principles of cooperative organizations and institution; theoretical 
and practical consideration in the organization and management of the successful cooperatives and other 
agricultural institutions. 
 

ก.ศฐ. 364 : หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

AEC 364   : principles of natural resource and environmental economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 101 หรือ ก.ศฐ. 201  

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความส าคญัทางเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง อุปทานและอุปสงค์ ตลาด ราคา การพัฒนา การจัดการ และสถาบัน 
 Natural resources and the environment, economic importance, relating economic 
concepts and theory, supply and demand, markets, prices, development, management and institutions. 
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ก.ศฐ. 371 : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

AEC 371   : Sufficiency Economy Paths 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาปีท่ี 3  

 ระบบภูมิสังคมและธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ปรัชญาฯ หลักศาสนาตา่งๆ แนวทางในการ
ประยุกตใ์ชใ้นระดับต่างๆ เช่น ปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยนืบน
ฐานภูมสิังคมท่ีแตกตา่ง แบบจ าลองและยุทธศาสตร์ กรณศีกึษาเพื่อการเรียนรู้และการวเิคราะห์ 
 Socio-geographic and business systems. Sufficiency economy philosophy and philosophy 
of various religions. The principle of sufficiency economy applied to different levels namely: individual, 
household, community, business, industry, government and public society for sustainable development on 
different social basis, models and strategies. Case studies and analysis. 
 

ก.ศฐ. 391 : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(0-18-0) 

AEC 391   : Professional Skill Training in Agriculture Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.กษ. 290  (400290) 

 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร และ/หรอืด้านที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณก์ารท างานในสาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและด้านการประยุกต์ใชค้วามรูท้างด้านเศรษฐศาสตร์
เกษตร กับการปฏิบัติงานจรงิ และการบรรยายจากผู้ทรงคณุวุฒทิางด้านเศรษฐศาสตรเ์กษตร และการ
ฝึกอบรมทางดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตรเ์กษตร การใหล้ าดับขั้น
เป็นที่พอใจ (Satisfactory=S) หรอืไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory=U) 
 Field work of agricultural economics students. Special training at the government, 
government enterprises, and private sector to increase the work experience in agricultural economics and 
how to apply the agricultural economics knowledge. Special lectures by agricultural economics specialists 
and training in computer program using in an agricultural economics analysis are also included. Grading 
will be given on Satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 
 

ก.ศฐ. 410 : การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร  3(3-0-6) 

AEC 410 :    Risk Management in Agriculture 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) 

 แนวคิดด้านความเสีย่งและความไม่แน่นอน ความเสีย่งและการจัดการความเสี่ยงดา้นการ
ผลิตการเกษตร ราคาและตลาดการเกษตร และการเงินในการเกษตร รวมทั้งการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร
และการวเิคราะห์การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 

 Concepts of risk and uncertainty, Risk and risk management in agricultural production, 
agricultural price and market and agricultural finance, Corporate risk management and agricultural risk 
management analysis.  
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ก.ศฐ. 416 : การจัดการฟาร์มขัน้สูง  3(3-0-6) 

AEC 416   : Advanced Farm Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) หรือ ก.ศฐ. 310 (351310) 

 การประยุกต์ใชท้ฤษฎีและเครือ่งมือในการวเิคราะหธ์ุรกิจฟาร์ม และการวางแผนเพื่อการ
จัดการทรัพยากรการเกษตรในระดับฟารม์อยา่งมีประสิทธภิาพ 
 Application of theories and tools for farm business analysis and planning for efficient 
management of agricultural resources at farm level. 
 
ก.ศฐ. 418 : ประสิทธภิาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 

AEC 418 :    Economic Efficiency of Agricultural Production 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสทิธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตทางการเกษตร ประเดน็ใน
การวัดและข้อมูลทีน่ ามาใช้ ผลิตภาพโดยรวม การวิเคราะห์เส้นหอ่หุม้ข้อมลู ความสมัพนัธระหวาง
ประสิทธิภาพทางเทคนิคกับคุณภาพของปัจจยัการผลติ และการประยุกต์ใชว้ิธีการวัดประสิทธภิาพการผลติ
เชิงเศรษฐศาสตรใ์นภาคการเกษตร 
  Concepts of economic efficiency measurement in agricultural production. Data and 

measurement issues. Total factor productivity. Data envelopment analysis. Relationship between technical 

efficiency and quality of production factors. Applications of methods for economic efficiency measurement 

in agricultural production sector. 

 
ก.ศฐ. 421 : เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิค้าเกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 

AEC 421   : Intermediate Economics of Agricultural Marketing   
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 321 (351321) 

 อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้การเกษตรชนิดใดชนิดหนึง่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตัง้ราคา   
วิถีการแจกจา่ยสินคา้ ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกป้ัญหาการตลาดผลติผลชนดิใดชนดิหนึง่โดยเฉพาะ 
 Demand and supply of selected agricultural products. Price formation, channels of 
distribution; problems and solutions of marketing specific products. 
 
ก.ศฐ. 424 : เศรษฐศาสตร์การกระจายธัญญาหาร  3(3-0-6) 

AEC 424   : Economics of Food Distribution 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 321 (351321) 

 เป็นการวเิคราะห์ถึงอุปสงคใ์นอาหารของผู้บริโภค โครงสรา้งของตลาดและความส าคญั
ในทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการกระจายธัญญาหาร วิเคราะห์ถึงการด าเนิน และประสิทธภิาพในการตั้ง
ราคา 
 Analysis of consumer demand for foods: market structures, and economic significance of 
the food distribution firms; analysis of their operational and pricing efficiency. 
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ก.ศฐ. 426 : ราคาผลิตผลเกษตร   3(3-0-6) 

AEC 426   : Agricultural Prices 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 321 (351321) 

 วิเคราะห์และตีความของปัจจยัที่กระทบกระเทือนตอ่ราคาของผลผลิตเกษตร ซึง่เป็นการ
วิเคราะห์แบบระยะยาว วัฏจกัร ฤดูกาล และการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสัน้ ตลอดจนถงึการคาดคะเนอุป
สงคแ์ละราคาของผลผลิตด้วย 
 Analysis and interpretation of factors affecting prices of agricultural products; analysis of 
long-term, cyclical, seasonal and short-term price movements; methods of forecasting demand and 
prices. 
 
ก.ศฐ. 441 : วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

AEC 441   : Research Methods in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร  

 ศึกษาถงึวิธีการทางวิทยาศาสตรข์องการวจิัยหลายๆ ชนิดทีใ่ช้ในเศรษฐศาสตรเ์กษตร การ
ก าหนดปัญหา การตั้งขอ้สมมตุิฐาน และการทดสอบ การรวบรวมข้อมูล การสุม่ตัวอย่าง การสรา้ง
แบบสอบถาม และเทคนิคในการสอบถาม ตลอดจนถงึการวเิคราะห์ตัวเลขในทางสถิติ 
 A study of various scientific methods of research used in the field of agricultural 
economics; definition of problems, hypothesis formulation and testing, collection of data, sampling, 
questionnaire construction and interviewing techniques; statistical analysis of data. 
 
ก.ศฐ. 442 : การวิเคราะห์ทางปริมาณในเศรษฐศาสตรเ์กษตร 3(3-0-6) 

AEC 442   : Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร  

 ให้รู้ถึงการใช้วเิคราะห์ทางปรมิาณ เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตร และปรับปรุงการตดัสนิใจใน
ระดับไรน่า ในระดับทอ้งถิ่นและในระดับชาติ 
 An introduction to the use of techniques of quantitative analysis in solving economic 
problems of agriculture and in improving decision making at the farm, regional and national levels. 
 
ก.ศฐ. 443  : โปรแกรมเชงิคณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและ 3(3-0-6) 
    ธุรกิจเกษตร   
AEC 443   : Mathematical Programming for Agricultural Economics and 

Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.คณ. 171 (206171) 

 บทน าการสร้างแบบจ าลอง พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว  โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม โปรแกรมไม่ใช่เชิงเส้น การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใชแ้บบจ าลองเชิงคณติศาสตรใ์นเศรษฐศาสตรเ์กษตรและธุรกิจเกษตร 
 Introduction to model-building. Basic linear algebra. Introduction to linear programming. 
Sensitivity analysis. Integer programming. Nonlinear programming. Problem solving using computer 
software. Applications of mathematical programming model for agricultural economics and agribusiness. 
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ก.ศฐ. 451 : ปัญหาและนโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 

AEC 451   : Agricultural Problems and Policies 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 302 (351302) หรือ ศศ. 308 (751308) 

 ให้รู้ถึงปัญหาทางการเกษตร ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิ การเมือง และสังคมที่ก่อใหเ้กิด
มีนโยบายขึน้ จดุประสงค ์และการพัฒนานโยบายเกษตร วเิคราะห์ถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อการเกษตร 
 Economic problems of agriculture; interrelationships among economic, political and social 
factors in shaping up policies; objectives and development of agricultural policies; analysis of the policies 
of the government as they affect agriculture. 
 

ก.ศฐ. 461 : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร  3(3-0-6) 

AEC 461   : Agricultural Resource Development and Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301)  

 ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรดิน น้ า และพลังงานในภาคการเกษตร แนวคิดและ
โมเดลในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร ปัจจัยทางดา้นสถาบันและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรเกษตร เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ดิน การจัดการน้ าและการจัดการพลังงานในภาคเกษตร 
ผลประโยชน์และผลกระทบของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร การประยุกต์ใชเ้ครื่องมือในการ
วิเคราะห์การวัดผลของตน้ทุนและรายได้ของการจัดการทรพัยากรดิน น้ า และพลงังานในระดับฟารม์ 
 Importance of soil, water and energy resource management in agricultural sector. 
Concepts and models in agricultural resource  development and management. Institutional and 
technological factors related to agricultural resource  management. Economics of soil conservation. Water 
and energy management in agricultural sector. Benefits and impacts of agricultural resource development 
and management. Application of analytical tools in measuring cost and benefit of soil, water and energy 
resource management at farm level. 
  
ก.ศฐ. 463 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกจิ  3(3-0-6) 

AEC 463   : Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 364 (351364) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการและกจิกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตใินด้าน
คุณภาพชวีิตและคุณคา่ชีวติมนุษย์ ถึงแนวความคดิ ข้อก าหนดตามกฎหมาย แนวทางและวิธีประเมนิผล
กระทบ และการวเิคราะหม์าตรการป้องกันเพื่อหลีกเลีย่งหรอืลดผลกระทบ 
 Environmental impacts of natural resource development projects and activities on the 
quality of life and human life values, concepts, legal requirements, impact assessment approach and 
methodology, and analysis of mitigating measures to avoid or reduce the impacts. 
 

ก.ศฐ. 464 : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

AEC 464   : Natural Resource and Environmental Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201)   

 ลักษณะและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม บทบาทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกจิสังคม แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรร
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ทรัพยากรในสงัคม สาเหตุของความไมม่ีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักเศรษฐศาสตร์
และการประยุกตใ์ช้ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะห์และประเมิน
มูลคา่โครงการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

 Characteristics and classification of natural resources and environment. Roles of natural 
resources and environment on socio-economic development. Concepts and theories related to resource 
allocation in society. Causes of inefficiency in natural resource management. Economic principles and its 
application to management and development of natural resources and environment. Project analysis and 
evaluation related to natural resources and environment.  
 
ก.ศฐ. 466 : เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 

AEC 466   : Economics of Agricultural Development 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 302 (351302) หรอื ศศ.308 (751308) 

 ศึกษาถงึบทบาทของการเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกจิส่วนรวม หรอืทัง้หมด วิเคราะหถ์งึ
โครงสรา้ง ในความเก่ียวพันธร์ะหว่างสาขาเกษตร และสาขาอื่นๆ ปัจจยัทางสถาบันและสังคมที่
กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาการเกษตร วิธีการและเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาการเกษตร 
 Role of agriculture in the over-all economic development; analysis of the structural 
interdependence among agricultural and non-agricultural sectors; institutional, social and external factors 
affecting agricultural development; agricultural development planning. 
 

ก.ศฐ. 467 : เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรท่ีดิน 3(3-0-6) 

AEC 467   : Economics of Land Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 364 (351364) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ทรัพยากรที่ดิน การประยุกตแ์นวความคดิและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจดัการทรัพยากร
ที่ดินในด้านปรมิาณ คุณภาพ การจัดสรร การใช้ การอนุรักษ์และการพัฒนาทีย่ั่งยืน โครงการหรืองานการ
พัฒนาและการจดัการทรัพยากรที่ดินที่ส าคัญ และสถาบันที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน 
 Land resources, application of economic concepts and theories to land resource 
management in terms of quantity, quality, allocation, uses, conservation and sustainable development, 
key land resource development and management projects or programs, and land resource institutions. 
 

ก.ศฐ. 468 : เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3(3-0-6) 

AEC 468   : Economics of Forest Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 364 (351364) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ทรัพยากรป่าไม ้การประยุกตแ์นวความคดิและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ในดา้นกายภาพ สงัคมและเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ การใช้และการอนุรักษ์ โครงการ
หรอืงานการพัฒนาและจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญ และสถาบันที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ 
 Forest resources, application of economic concepts and theories to forest resource 
management in terms of physical, social and economic aspects especially management, uses and 
conservation, key forest resource development and management projects or programs, and forest 
resource institutions. 
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ก.ศฐ. 469 : เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

AEC 469   : Economics of Water Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 364 (351364) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 ทรัพยากรน ้าการประยุกต์แนวความคดิและทฤษฎีเศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรน ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระแส การเก็บกัก การจัดสรร ประสิทธภิาพการใช ้การลงทุน การพัฒนาลุ่มน ้าและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการหรอืงานการพัฒนาและจดัการทรัพยากรน ้าที่ส าคัญ และสถาบันที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้า 
 Water resources, application of economic concepts and theories to water resource 
management particularly in flow, stock, allocation, use efficiency, investment, basin development and 
sustainable development, key water resource development and management projects and programs, and 
water resource institutions. 
 
ก.ศฐ. 487 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1  1(1-0-2) 

AEC 487   : Selected Topics in Agricultural Economics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 หัวข้อใหม่ที่นา่สนใจเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
 
ก.ศฐ. 488 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2  2(2-0-4) 

AEC 488   : Selected Topics in Agricultural Economics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 หัวข้อใหม่ที่นา่สนใจเก่ียวกับเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
 
ก.ศฐ. 489 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3  3(3-0-6) 

AEC 489   : Selected Topics in Agricultural Economics 3 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 หัวข้อใหม่ที่นา่สนใจเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
 
ก.ศฐ. 490 : สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 6 หน่วยกิต 

AEC 490   : Cooperative Education in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) และนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 การท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรอืภาคเอกชน ในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ปฏิบัติงานเสมอืนพนกังานไม่น้อยกวา่ 16 สัปดาหอ์ย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การ
ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้งทีไ่ด้รับการมอบหมายจากหน่วยงานและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร การใหล้ าดับขั้นเป็นที่พอใจ (Satisfactory=S หรอืไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory=U) 
 Working at the organization of a public or private sector as a temporary member staff at 
least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and 
Agricultural Economics division Grading will be given or  Satisfactory (S) and Unsatisfactory (U) basis. 
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ก.ศฐ. 497 : สัมมนา 1  1(1-0-2) 

AEC 497   : Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาปีท่ี 4 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 การน าเสนอประเดน็ต่างๆ ของเศรษฐศาสตรเ์กษตร การวิเคราะห์ขอ้มลูและอภิปรายใน
ประเด็นที่น าเสนอ โดยผ่านการใช้สื่อตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรอืไม่
เป็นที่พอใจ (U) 
 Presentation of the issues of agricultural economics. Data analysis and discussion in the 
topic of presentation by effectively using of various media. Grading will be given on satisfactory (S) or 
unsatisfactory (U) basis. 
 

ก.ศฐ. 498 : สัมมนา 2   1(1-0-2) 

AEC 498   : Seminar 2  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 497 (351497) และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4    

 การเสนอรายงานการวจิัยอยา่งมีประสิทธิภาพ และการอภปิรายเก่ียวกับหัวข้อทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรขัน้สูง การให้ล าดับขัน้เป็นที่นา่พอใจ (Satisfactory: S) หรอืไม่เป็นทีน่่าพอใจ 
(Unsatisfactory: U)  
 Effective presentation and discussion in the advanced issues of Agricultural Economics. 
Grading will be given of satisfactory or unsatisfactory basis. 
 
ก.ศฐ. 499 : ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0) 

AEC 499   : Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4    

 การศึกษาและการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใต้
การดูแลและแนะน าจากอาจารย์ที่ปรกึษา ตั้งแต่การศึกษาที่มาของปัญหาจากสภาพพื้นที่ ความเป็นไปได้ของ
การด าเนินโครงการ การวางแผนออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา โดยมีการประเมินผลเป็นที่
พอใจ (S) หรอืไม่เป็นทีพ่อใจ (U) 

Studying and presenting the research finding of Agricultural Economics students under 
the consultation of advisors. The project includes research problems in study site, feasible study, research 
design, research analysis and conclusion.  Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) 
basis. 
 

ก.สส. 313 : การส่งเสรมิเกษตรที่สูง 3(3-0-6) 

AET 313   : Highland Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  

 แนวทางการสง่เสรมิและการพัฒนาเกษตรที่สูง ความส าคญัของเกษตรที่สูงและการส่งเสรมิ
การเกษตร วิถชีีวติความเป็นอยู่ของชนเผา่ ระบบการผลิตเกษตรที่สูง ลักษณะทางกายภาพภาคเหนอื ปัญหา
บนที่สูงภาคเหนือ การลดการเผาในที่โล่ง องคก์รและบทบาทด้านการส่งเสรมิเกษตรทีสู่ง การส่งเสรมิ
การเกษตรที่สูงในปัจจุบนั แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพัฒนาการและ
รูปแบบการส่งเสรมิการเกษตรที่สูง เครื่องมอืในการส่งเสรมิการเกษตร การส่งเสรมิการผลิตพืชอยา่งยั่งยนื
และการสร้างความมัน่คงทางอาหาร และแนวทางการส่งเสรมิการเกษตรทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
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 Approach of highland agricultural extension and development, importance of highland 
agriculture and agricultural extension, hill tribes livelihoods, highland agricultural production systems, 
physical characteristics of the North, problems on highland in the North, reduction of open field burning, 
organizations and their roles in promoting highland agricultural extension, present highland agricultural 
extension, development approach in national economic and social development, development and models 
of highland agricultural extension, tools in agricultural extension, promotion of sustainable crops production 
and food security and extension approach in eco-tourism. 
 
ก.สส. 323 : การพัฒนาชุมชนและการพฒันาการเกษตร  3(3-0-6) 

AET 323   : Community Development and Agricultural Development 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3    

 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการพัฒนา ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องชีว้ัดการพัฒนา 
ความส าคัญ องคป์ระกอบ โครงสรา้ง ประเภท หน้าที ่และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ปรัชญา แนวความคดิ 
หลักการ และวิธดี าเนนิการพฒันาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาที่จะก่อใหเ้กิดการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ยนื 
 General knowledge about development; history, concepts, theories, and indicators of 
development; importance, elements, structure, types, functions and settlement of community; philosophy, 
concepts, principles and methods of community and agricultural development; rural development and 
development process leading to sustainable development of community and agriculture. 
 
ก.สส. 431 : หลักการประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6) 

AET 431   : Principles of Public Relations and Communication in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.สส. 311 (352311) หรอืนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

หลักการประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ ประเภทการติดต่อสื่อสารทาง

การเกษตร วิธีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และในองค์กรไม่แสวงผล

ก าไร และกรณตีัวอย่างการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 

Principles of public relations; process of public relations; types of communication in 
agriculture; methods of public relations and communication in business organization, government 
organization and non-profit organization; and case study of public relations and communication in 
agriculture. 

 
ก.พร. 210 : หลักการเพาะปลูก  2(1-3-2) 

AGRO 210  : Principles of Crop Production 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ความส าคัญ หลักการทั่วไป ในการผลิตพืชไร ่การเจริญเตบิโต พนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม
ของพืชและการตอบสนอง พฒันาการ การปรับปรุงพันธุ์และการจัดการการผลติพืชไร่ 
 General principles of crop production with emphasis on ecological relationship between 
crop and their environment. 
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ก.สศ.210 : สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบื้องต้น  2(2-0-4) 

ANS 210  : Introduction to Animal and Aquatic Sciences 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ความส าคัญของปศุสตัว์และสัตว์น้ า การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ ์การเจริญเติบโต อาหาร
และการย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว ์การเพาะเลีย้งสัตวน์้ า โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศสุัตว์
และสตัว์น้ า และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตวน์้ า 
 Importance of livestock and aquatic animals, breeds and breeding, reproduction, growth, 
feed and digestion, livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation, livestock and aquatic 
animals biotechnology and their products. 
 
ก.กฏ. 210 : แมลงศัตรูทางการเกษตร 2(1-3-2) 

ENT 210   : Agricultural Insect Pests 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.ชว. 111 (202111)  
 ความส าคัญของแมลงศัตรูทางการเกษตร กายวิภาค การเจรญิเติบโตและการถอดรูปของ
แมลง แนวทางการจ าแนกอนัดับของแมลง ความส าคัญทางเศรษฐกจิของแมลงศตัรูส าคญัทางพืชไร ่พืชผัก 
ไม้ผลและผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว แมลงศัตรสู าคัญในชุมชนเมือง รวมทั้งหลักการในการบรหิารแมลงศัตรู
ส าคัญทางเศรษฐกจิ 
 Significant roles of agricultural insect pests, insect growth, insect anatomy, and 
metamorphosis. Classification and identification in insect orders. Economic importance of insect pests of 
field crops, vegetables, orchard trees, and postharvest products. Urban insects of economic importance. 
Including principles of insect pest management. 
 
ก.พส.202 : พืชและอาหารปลอดภัย  3(3-0-6) 

HORT 202  : Plant and Food Safety 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ศึกษาระบบผลิตแบบต่างๆ ทางการเกษตร ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพชื 
อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหาร ระบบความปลอดภยัดา้นอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพชืที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร 
 Study on agricultural production systems, type of agrochemical pesticide, hazard from 
food contamination, food safety systems, good agricultural practices, pesticide residue test in agricultural 
product and toxic substance test in food. 
 
ก.พส.210 : หลักการพืชสวน  2(1-3-2) 

HORT 210  : Principles of Horticulture 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ลักษณะโครงสรา้งพืช การเจรญิเติบโตของพืชสวน พืชผัก ไม้ผล ไมด้อกไม้ประดับ พืช
อุตสาหกรรม และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการผลติพืชสวน 
 Plant structure, growth and development of horticultural crops, vegetable crops, fruit 
crops, ornamental plants, industrial crops and modern technology in horticultural crops production. 
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ก.ปฐ.210 : ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องตน้ 2(2-0-4) 

SOIL 210   : Introduction to Soil Science and Natural Resources Management 
เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.คม. 111 (203111) และ ว.คม. 115 (203115) 

 หลักการก าเนิดดิน คุณสมบตัทิางกายภาพ เคม ีและชีวภาพของดนิ ความอุดมสมบูรณข์อง
ดิน และธาตอุาหารพืช รวมทัง้การส ารวจและจ าแนกดนิ การประยุกต์วิทยาศาสตรท์างดินในการจัดการดนิ 
และทรัพยากร ธรรมชาต ิใหค้งประโยชน์ยัง่ยนืเพื่อปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 
 Fundamental of soil genesis, soil physics, soil chemistry, soil biology, soil fertility and 
plant nutrients including soil survey and classification, application of soil science to sustainable land, water 
and natural resources management in order to improve agricultural productivity and environmental 
quality. 
 
ก.ปฐ. 341 : ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องตน้ส าหรับการเกษตร  3(2-3-4) 

SOIL 341   : Introduction to Spatial Information Systems for Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ปฐ. 201 (361201) หรือ ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  

   หรือ ก.ปฐ. 212 (361212)  

 พืน้ฐานและบทบาทของระบบข้อมูลเชิงพืน้ทีส่ าหรับการเกษตร การจัดการและองคป์ระกอบ
ของระบบข้อมูลเชิงพืน้ที ่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงพืน้ที ่รูปแบบข้อมูลเชิงพืน้ที่การวิเคราะหแ์ละแสดงผลขอ้มลู 
ตลอดจนตัวอยา่งการประยุกต์ใชร้ะบบข้อมลูเชิงพืน้ที่ส าหรบัทางเกษตรในด้านต่างๆ 
 Fundamentals and roles of spatial information systems for agriculture, including 
organization and components of spatial information systems, acquisition of spatial data, spatial data 
model, spatial analysis and query, and application of spatial information systems in agriculture. 
 
ก.อร. 211 : หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

CONS 211  : Principles of Conservation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี  

 ปัญหาทั่วไปเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ปา่ไม ้สตัว์ปา่ ดนิ พืช พรรณไม้ แร ่และ
อื่นๆ 
 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 
methods of management and conservation of natural resources. 
   
ก.ธก. 200 : ส่องโลกธุรกจิเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 

ABM 200   : Agri - Food Business World in Vision 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 
 บทบาทของการจัดการที่มีต่อธุรกิจเกษตรและอาหาร ระบบธุรกิจเกษตรและอาหารต่างๆ 
ได้แก ่ข้าว ธัญพืช ปศุสตัว์ปกี ยางพารา ผลติภัณฑ์ พืชพลงังาน ไม้ผล ผัก ไม้ดอก อาหารแปรรูป อุปกรณ์และ
วัสดุเกษตร และบริการการเกษตร เป็นตน้ ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มมูลคา่ นักศึกษา
จะได้เรยีนรูจ้ากสถานการณใ์นประเทศและต่างประเทศ ผา่นการบรรยายและการสือ่สารอื่นๆ ตลอดจนการดู
งาน 
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 Introduction to the role of management in food and agribusiness, various food and 
agribusiness systems i.e. rice, grain, livestock poultry, rubber, products, energy crop, fruit, vegetable, 
flower, process food, farm equipment and supplies and agri-services etc.; the role of biotechnology in 
raising value added to food and agribusiness. Lectures, visual aids and study excursion are instruction 
means for the course. 
 
ก.ธก. 211 : การจัดการธุรกจิการเกษตร  3(3-0-6) 

ABM 211   : Agricultural Business Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ศศ. 100 (751100) หรือ ศศ. 101 (751101)  

 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร ์และธุรกิจในการตดัสินใจ การแก้ปัญหาที่เผชิญกับการ
ประกอบธุรกิจการเกษตร ปัญหาการได้มา การจัดรูป และการจัดการที่ดิน แรงงานและทุน 
 An Application of Economic Principles and Business Methods in Decision Making to 
Problems Confronting Agricultural Business; Problems in Acquisition, Organization and Management of 
Land, Labor and Capital. 
 
ก.ธก. 310 : การประยุกต์ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจฟาร์ม  3(2-3-4) 

ABM 310   : Applications of Economic Theories for Farm Business 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200)  

 การจัดการธุรกจิฟารม์ กระบวนการตัดสินใจ การจัดเก็บข้อมูลฟารม์ การประเมิน
สภาพแวดล้อมของธุรกิจฟาร์ม  การประยุกต์ใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะหธ์ุรกิจฟาร์ม การจัดท า
งบประมาณ การวางแผน และการลงทุน รวมทั้งการปฏิบัตกิารและดูงานในธุรกิจฟาร์ม 

  Farm business management. Decision making processes. Farm information acquisition. 
Farm business environments evaluation. Applications of economic theories in business analysis. 
Budgeting, planning and investment. Laboratory and farm business study tours are provided.  
 
ก.ธก. 317 : เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มูลคา่สินคา้เกษตร  3(3-0-6) 

ABM 317   : Economics and Management of Agricultural Value Chain 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200)  

 ความหมายของระบบห่วงโซม่ลูคา่สินคา้เกษตรและโลจิสตกิส์ การวเิคราะห์อุปสงคข์องผู้ซือ้
สินคา้เกษตร การตอบสนองตอ่ลูกค้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบตลาดสนิคา้เกษตรและการบรหิารห่วงโซ่
อุปทาน ระบบการขนสง่ในประเทศ การตดัสนิใจเชิงเศรษฐศาสตรใ์นการท าคลงัสนิคา้ การจัดการระบบลอจิ
สติกส์อตุสาหกรรมเกษตรและการประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการลอจสิติกส์ การท า e-
commerce กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจรยิธรรม การประเมนิผลเชิงเศรษฐกิจและสังคม และกรณศีึกษา 
 Definition of value chain and logistics. Analyzing the consumers’ demand of agricultural 
goods. Efficient consumer response. Agricultural marketing system and supply chain management. 
Domestic transportations systems. Economic inventory decision. Logistics system management. 
Applications of software programs to logistic management. E-Commerce. Relevant regulations and ethics. 
Economic and social evaluation and case studies. 
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ก.ธก. 331 : การเงนิธุรกิจเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) 

ABM 331   : Agri - Food Business Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ธก. 310 (368310) 
 หน้าที่ของการเงินธุรกิจฟาร์มและธุรกิจเกษตร การวเิคราะห์รายการทางการเงิน ระบบขอ้มูล
ฟารม์และบัญชีฟาร์ม เทคนิคการวเิคราะห์ทางการเงิน รวมทั้งความเสีย่งทางการเงนิ ตน้ทุนของทนุและการ
ตัดสนิใจการวางแผนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และจริยธรรมในการจัดการการเงิน 
 Function of finance in farm and agribusiness, financial statement analysis; farm 
information system and farm accounting; financial analysis techniques including financial risk, cost of 
capital and farm/agribusiness decision, using computerized program for decision making and ethics in 
financial management. 
 
ก.ธก. 391 : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวชิาธุรกิจเกษตร  3(0-18-0) 

ABM 391   : Professional Skill Training in Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.กษ. 290 (400290)   
 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตร เป็นการฝึกปฏิบัติงานดา้นธุรกจิ
เกษตร และ/หรอืดา้นที่เกี่ยวขอ้ง ในหน่วยงานของรัฐบาล รฐัวิสาหกจิ และธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์
การท างานในสาขาธุรกจิเกษตร และด้านการประยุกตใ์ช้ความรูท้างด้านธุรกิจเกษตรกับการปฏิบัติงานจรงิ  
และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจเกษตร และการฝกึอบรมทางดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตรเ์กษตรหรอืดา้นธุรกิจเกษตร การใหล้ าดับขัน้เป็นที่พอใจ 
(Satisfactory=S) หรอืไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory=U) 

 Field work of agribusiness students. Special training at the government, government 
enterprises, and private sector to increase the work experience in agribusiness and how to apply the 
agribusiness knowledge. Special lectures by agribusiness specialists and training in computer program 
used in agricultural economics or agribusiness analysis. Grading will be given on Satisfactory (S) or 
Unsatisfactory (U) basis. 
 

ก.ธก. 411 : การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 

ABM 411   : Intermediate Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ธก. 211 (368211)  

 ขอบเขต หน้าที่ และภารกจิของการจัดการธุรกิจเกษตร องค์กรและบรบิทของการจัดการธุรกจิ
เกษตร การจัดการการตลาด  การจัดการทางการเงิน  การจัดการการด าเนนิงาน  และการบริหารทรัพยากร
มนุษยส์ าหรับธุรกิจเกษตร 
 Scope, functions, and tasks of agribusiness management. Organizations and context of 
agribusiness management. Marketing management. Financial management. Operations management. 
Human resource management for agribusiness. 
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ก.ธก. 412 : การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

ABM 412   : Agribusiness Marketing Analysis and Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200) 
 หน้าที่ของการจัดการและกระบวนการวางแผน วิเคราะห์การตลาดในด้านต่างๆ การแขง่ขนั 
ผู้ซือ้และพยากรณต์ลาด การก าหนดกลยุทธ์ การจัดการสว่นผสมการตลาด และความเสี่ยง การตลาดสินคา้
เกษตรระหว่างประเทศ 
 Management functions and the marketing planning process. Methods for analyzing 
marketing: competition, buyers and forecasting. Management strategies in marketing mix and risk. 
International marketing of agricultural products. 
 
ก.ธก. 416 : แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

ABM 416   : Agribusiness Plan and Investment Project 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
 แนวคิดและการวเิคราะห์ของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ การเขียนแผนธุรกิจของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การจัดการต้นทนุและการท างบประมาณ
โครงการ การประเมินและการเลือกโครงการลงทุนทางธุรกจิเกษตร การควบคุมโครงการ และกรณศีึกษา 
 Concepts and analysis of agribusiness investment project. Project feasibility study. Writing 
agribusiness investment project plan. Project cost management and budgeting. Evaluation and selection of 
agribusiness investment project. Project control. Case study. 
 
ก.ธก. 417 : นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร 3(3-0-6) 

ABM 417   : Innovation in Agricultural Logistics Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ธก. 317 (368317) 
 การจัดการและการตดัสนิใจในลอจสิติกส์เกษตร เทคนิคของโปรแกรมคณิตศาสตร ์ตัวแบบ
ในการขนสง่และการวเิคราะหร์ะบบอุตสาหกรรมเกษตร ตัวแบบการจัดการคลังสินคา้เกษตร การตัดสินใจทาง
เศรษฐกจิเพื่อเลือกแหลง่วัตถดุิบเกษตร การก าหนดปรมิาณสินคา้และกระจายสินค้า การก าหนดราคาและ
การจัดการรายได้ในห่วงโซอ่ปุทานเกษตร การออกแบบฐานข้อมลูและสารสนเทศในการจัดการห่วงโซส่ินคา้
เกษตร การออกแบบการจัดการห่วงโซอุ่ปทานเกษตรทัง้ระบบ 
 Management and decision in agricultural logistics. Mathematical programming 
techniques. Transportation models and analysis of agro-industry systems. Models for inventory 
management. Economic decision on input sourcing and design. Determining optimal product level and 
distribution centers. Pricing and revenue management in agricultural supply chain. Design Management 
Information System (MIS) in agricultural supply chain. Aggregate planning in agricultural supply chain. 
 
ก.ธก. 418 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

ABM 418   : Strategic Planning and Management in Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

 การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจเกษตร การวเิคราะห์เชิงกลยุทธข์อง
สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจเกษตร การวางแผนเชงิกลยทุธ์ของหน่วยธุรกิจเกษตร การวเิคราะห์
อุตสาหกรรมธุรกิจเกษตร กลยุทธ์ระดับโลกเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจเกษตร บทบาทของผูบ้รหิารที่มีต่อการ
จัดการเชิงกลยุทธใ์นธุรกิจเกษตร และกรณีศึกษาการวางแผนเชงิกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 
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 Strategic analysis of internal agribusiness environment. Strategic analysis of external 
agribusiness environment. Strategic planning of agribusiness unit. Analysis of agribusiness industry. Global 
strategy for adapting the business model. Board's roles in strategic management in agribusiness. Case 
studies of strategic planning and management in agribusiness. 
 
ก.ธก. 421 : การเจรจาตอ่รองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 

ABM 421   : Negotiation in Agri-Food Business  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
 ธรรมชาติของความขัดแย้งในธุรกิจเกษตรและอาหาร และการใช้ประโยชน์จากการเจรจา
ต่อรอง การรับรู ้การคิดและการสื่อสารในการเจรจาตอ่รอง การบรหิารความสมัพันธใ์นการเจรจาต่อรอง 
วัฒนธรรมในธุรกิจเกษตรและอาหาร วัฒนธรรมในธุรกิจเกษตรและอาหารกับวิธสีู่ความส าเร็จของการเจรจา
ต่อรอง จรยิธรรมในการเจรจาต่อรอง และกรณศีึกษาการเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 
 The nature of conflict in Agri-Food business and the use of negotiation, Perception, 
cognition and communication in negotiation, Relationships management in negotiation, Cultural in Agri-
Food business and approaches of negotiation to success, Ethics in negotiation, Case studies in negotiation 
in Agro-Food business. 
 
ก.ธก. 431 : การจัดการการเงินส าหรับธรุกิจเกษตร  3(3-0-6) 

ABM 431   : Financial Management for Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรอื ก.ศฐ. 200 (351200)  

 หลักเศรษฐศาสตรก์ารจัดการในการใช้สินเชื่อในภาคการเกษตร เครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร แหล่งเงินกู้และค่าใช้จา่ยใน
การกู้เงินส าหรับธุรกิจเกษตร บทบาทของเครดิตในการพัฒนาการเกษตร และบทบาทของรัฐบาลในเรื่อง
สินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 Economic principle related to credit management in the agricultural sector. Tools of 
financial analysis. Financial planning and controlling for agribusiness. Sources and cost of credit in 
agribusiness. Roles of credit in agricultural development. Roles of the government in the field of 
agricultural credit. 
 
ก.ธก. 433 : ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสทิธ์  3(3-0-6) 

ABM 433   : Futures and Options Markets 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 101 (751101) และนักศกึษาชั้นปีท่ี 4 

 แนวคิดของตลาดล่วงหนา้และตลาดตราสารสิทธิ ์กลไกของตลาด และการก าหนดราคา
สินคา้และหลักทรัพยใ์นตลาดทั้งสอง กลยุทธ์การลดความเสี่ยง กลยุทธ์การวิเคราะห์และการจัดท าธุรกรรม 
โดยประยุกต์ใชก้ับสนิคา้เกษตร 
 Concepts of futures and options markets. Mechanisms and price determination in the 
markets. Hedging strategies. Analysis and management strategies. Applications for agricultural 
commodities. 
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ก.ธก. 441 : วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกจิเกษตร     3(2-3-4) 

ABM 441   : Quantitative Methods for Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.สถ. 373 (208373) หรือ ก.สถ. 312 (354312) หรือ  

    ก.สศ. 261 (356261)   

 แนวทางในการจัดการข้อมูลและแบบจ าลองเชิงปริมาณ แนวคดิของความน่าจะเปน็ การ
ทดสอบขอ้สมมุตฐิาน การวเิคราะห์โดยใช้สมการถดถอย การวเิคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวน
รว่ม การพยากรณ์ และโปรแกรมคณิตศาสตร ์การประยุกต์ใชว้ิธีการเหลา่นีก้ับการจัดการธุรกิจเกษตร 
 Approaches to data management and quantitative model. Probability, hypothesis testing, 
regression analysis, analysis of variance and co-variance, forecasting and mathematical programming. 
Applications to agribusiness management. 
 
ก.ธก. 487 : หัวข้อเลอืกสรรทางธุรกิจเกษตร 1  1(1-0-2) 

ABM 487   : Selected Topics in Agribusiness 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 หัวข้อใหม่ที่นา่สนใจเก่ียวกับธรุกิจเกษตร 
 Current topics of interest in agribusiness 
 
ก.ธก. 488 : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2  2(2-0-4) 

ABM 488   : Selected Topics in Agribusiness 2 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 หัวข้อใหม่ที่นา่สนใจเก่ียวกับธรุกิจเกษตร  
 Current topics of interest in agribusiness 
 
ก.ธก. 489 : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3  3(3-0-6) 

ABM 489   : Selected Topics in Agribusiness 3 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 หัวข้อใหม่ที่นา่สนใจเก่ียวกับธรุกิจเกษตร  
 Current topics of interest in agribusiness 
 
ก.ธก. 490 : สหกิจศึกษาทางธุรกิจเกษตร 6 หน่วยกิต 

ABM 490   : Cooperative Education in Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) และนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 การท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรอืภาคเอกชน ในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ปฏิบัติงานเสมอืนพนกังานไม่น้อยกวา่ 16 สัปดาหอ์ย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การ
ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรกึษาและพนักงานพี่เลีย้งที่ได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานและสาขาวิชาธุรกจิ
เกษตร การให้ล าดับขั้นเป็นที่พอใจ (Satisfactory=S หรอืไมเ่ป็นที่พอใจ (Unsatisfactory=U) 

 Working at the organization of a public or private sector as a temporary member staff at 
least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and 
Agribusiness division. Grading will be given on Satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 
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ก.ธก. 497 : สัมมนา 1  1(1-0-2) 

ABM 497   : Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 การสืบค้น ตรวจเรยีบเรียงเอกสารในหัวขอ้ที่เกี่ยวข้องกับความกา้วหน้า การเปลี่ยนแปลง
หรอืปัญหาในทางธุรกิจเกษตรเพื่อน าเสนอและอภิปรายในรูปแบบของการสัมมนา การให้ล าดับขั้นเป็นทีน่่า
พอใจ (Satisfactory: S) หรอืไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory: U)  
 Finding and screening secondary data related to progression, problems or changing in 
agribusiness. Seminar is conducted to present students’ findings. Grading will be given on satisfactory or 
unsatisfactory basis. 
 
ก.ธก. 498 : สัมมนา 2   1(1-0-2) 

ABM 498   : Seminar 2 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.ธก. 497 (368497) และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 
 การเสนอรายงานการวจิัยอยา่งมีประสิทธิภาพ และการอภปิรายเก่ียวกับหัวข้อทางธุรกิจ
เกษตรขัน้สูง การให้ล าดับขั้นเป็นท่ีนา่พอใจ (Satisfactory: S) หรือไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ (Unsatisfactory: U)  

 Effective presentation and discussion in the advanced issues of agribusiness. Grading will 
be given on satisfactory or unsatisfactory basis.  
 
ก.ธก. 499 : ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 

ABM 499   : Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4   
 การศึกษาและการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในทางการจัดการธุรกจิเกษตรและ
อาหาร 
 Technical report based on the findings of the student research works on selected 
problem in Agri-Food Business Management. 
 

ก.กษ.100 : การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 1  1(0-3-1) 

AGRI 100  : Learning Through Activities 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและ
ประสบการณชี์วติต่างๆ ที่จัดขึน้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษามีสว่นรว่มกจิกรรมใน
ช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กจิกรรมต่างๆ เหลา่นีส้ามารถท าให้นักศึกษาประยุกต์ใชก้ารเรียนรู้
จากกจิกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านเก่ียวกับการสร้างจติส านึกที่ดี ตระหนักในคุณคา่ความเป็นมนุษย์ มีการ
พัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการท างานเปน็ทีม มีคุณธรรม จรยิธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารง
ชีพในอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งรา่งกายและจิตใจ พรอ้มทั้งมีจติสาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 The “Student Quality Development through Activities” is a general education course 
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. In order to 
promote skills/moral and ethical behaviors in addition to the development of personality, art and culture, 
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local wisdom, environmental preservation, as well as community-based economy by students under 
supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 
 
ก.กษ.101 : การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2  1(0-3-1) 

AGRI 101  : Learning Through Activities 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี  

 การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและ
ประสบการณชี์วติต่างๆ ที่จัดขึน้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษามีสว่นรว่มกจิกรรมใน
ช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กจิกรรมต่างๆ เหลา่นีส้ามารถท าให้นักศึกษาประยุกต์ใชก้ารเรียนรู้
จากกจิกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านเก่ียวกับการสร้างจติส านึกที่ดี ตระหนักในคุณคา่ความเป็นมนุษย์ มีการ
พัฒนาบุคลิกภาพเข้าใจการท างานเปน็ทีม มีคุณธรรม จรยิธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารง
ชีพในอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งรา่งกายและจิตใจ พรอ้มทั้งมีจติสาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
  The “Student Quality Development through Activities” is a general education course 
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. In order to 
promote skills/moral and ethical behaviors in addition to the development of personality, art and culture, 
local wisdom, environmental preservation, as well as community-based economy by students under 
supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 
 
ก.กษ. 110 : พัฒนาการทางเทคโนโลยีกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก  3(3-0-6) 

AGRI 110  : Technology Development and Global Change 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ผลของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคต่างๆ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อการเกดิสังคมมนุษย์ ยุคเคร่ืองจักรกับการปฏิวัติเขยีว ปฏิชีวนะ
สารกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ยนีเทคโนโลยีกับชีวติยุคใหม่ ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับมลภาวะ
และปัญหาโลกร้อน แนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบนัและอนาคต 
 Effects of technology on human societies and global changes in different eras are 
discussed. Development of agricultural technology and human community formation, machine era and 
green evolution, antibiotics and world changes, gene technology and modern way of life. Effects of 
industrial development on pollution and global warming. Present and future prospects for problem solving. 
 
ก.กษ.190 : การฝึกงาน 1  1(0-3-0) 

AGRI 190   : Practical Training 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ฝึกปฏิบัติในห้องสมดุ ฝึกงานในสถาบนัการเกษตรหรอืในฟาร์มเกษตรกร เรียนรูก้ารอยู่
รว่มกัน การท างานเป็นทมีในกจิกรรมทางการเกษตร และฝึกภาคสนามในชุมชนเกษตร 
 Practical work on searching academic documents in the library, practical work in the 
agricultural institution or private farm. Experiencing communal living and team working. Field work in 
agricultural community. 
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ก.กษ. 290 : การฝึกงาน 2  1(0-3-0) 
AGRI 290   : Practical Training 2 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ก.กษ. 190 (400190) 
 การฝึกงานภาคสนามจ านวน 100 ชั่วโมงเก่ียวกับการใชท้รพัยากรทางการเกษตรเพื่อการ
ผลิตตัง้แต่เร่ิมตน้กจิกรรมไปจนถงึตลาดของผลติผลทางการเกษตร ฝึกหัดวิเคราะห์การด าเนินการเกษตรใน
เชิงธุรกิจ 
 Field work minimum 100 hours. Focusing at utilization of agricultural resources for 
agricultural products from starting of the process to marketing. Practicum on introduction to agribusiness 
management. 
 
อ.วท. 201 : หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร 3(3-0-6) 
FST 201   : Principles of Food Processing and Preservation 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาถงึองคป์ระกอบและคุณคา่ทางอาหาร สาเหตุของการเน่าเสยีของอาหาร อาหารเป็น
พิษ หลักการของกรรมวิธีการถนอมรักษาอาหาร และกรรมวิธีการแปรรูปตลอดจนถงึวิธกีารควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานของอาหารนั้น 
 Introduction to foods and products. Food loses, storage and utilization. General principles 
of food processing and preservation through food industry, including quality control and standards. 
 
อ.ทพ. 201 : อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
PDT 201   : Introduction to Agro-Industry 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมเกษตร คุณภาพของวตัถุดิบทีม่ีผลตอ่การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑแ์ละการเก็บรักษา ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการตลาดและ
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
 Importance of agro-industry, qualities of raw materials affecting the agro-industrial 
products and their processes, packaging and storage and product development systems, principles of 
agro-industrial marketing and management. 
 
บธ.บช.181 : การบัญชีส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นกับัญชี 3(3-0-6) 
ACC 181   : Accounting for Non Accountants 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร กับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชี และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี และกรอบแนวคิด
ทางการบัญชี การจ าแนกรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้  และค่าใช้จ่าย การบัญชีส่วนบุคคล 
กระบวนการบันทึกและปรับปรุงบัญชีส าหรับธุรกิจ งบการเงินส าหรับธุรกิจ อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การวเิคราะห์งบการเงิน และการประยุกต์ใชข้้อมูลทางการบัญชีจากรายงานที่จัดท า 



 91 

 The relationship between financial accounting, managerial accounting and business. 
Related law in accounting and ethics of accounting profession. Definition, objectives of accounting and 
accounting framework. Classification of assets, liabilities, capital, revenues and expenses. Personal 
accounting. Accounting process and adjusting entries for business. Financial statements for business which 
include statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in 
equity, cash flow statement and notes. Financial statements analysis and applying accounting information 
from the report. 
 

บธ.กจ.103 : การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 

MGMT 103 : Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ โอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจงูใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ 
หลักการจัดการ การจดัการดา้นการตลาด การผลติ การเงนิ บัญช ีภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และจรยิธรรมส าหรบัผู้ประกอบการ 
 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, 
forms of business, business plans, principle of management, marketing management, production 
management, financial management, accounting, taxation, business law, international business and 
business ethics for entrepreneur. 
 
บธ.กจ.191 : การเยี่ยมชมธุรกิจ   1(1-0-2) 

MGMT 191 : Business Site Visit 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

  ความเช่ือมโยงของทฤษฎดี้านบรหิารธุรกิจและการปฏิบัตจิรงิ การเรียนรูจ้ากองคก์รธุรกิจ
โดยตรง และการรายงานผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 Linkage of business administration theories and practices. Direct learning from business 
organization and students’ outcome presentation. 
 
บธ.กต. 191 : ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด   1(1-0-2) 

MKTG 191  : Smart Consumer 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

  บทบาทของการตลาดในชีวติประจ าวัน เขา้ใจกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิ สิทธิและหน้าที่
ของผู้บริโภค การเป็นผู้บรโิภคที่ชาญฉลาดตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 Roles of marketing in everyday life, understanding business marketing strategies, 
knowing consumer right, knowing how to be a smart consumer in sufficiency economy. 
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ศศ. 101 : หลักเศรษฐศาสตร์ 1  3(3-0-6) 

ECON 101   : Principles of Economics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 แนวความคดิเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีราคาเบือ้งตน้ ทฤษฎีการผลติและปัจจยัการ
ผลิต นโยบายเศรษฐกิจจุลภาค 
 Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer behavior. 
Production theory and factors of production. Microeconomic policy. 
 
ศศ. 102 : หลักเศรษฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 

ECON 102   : Principles of Economics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 101 (751101) 

 รายได้ประชาชาติและผลติภณัฑ์ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาต ิเงินและระดบั
ราคาสินคา้ นโยบายเศรษฐกจิมหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 National income and national product. Income determination. Money and price level. 
Macroeconomic policy. International economics. 
  
ศศ. 202 : ประวัติลัทธเิศรษฐกจิ  3(3-0-6) 

ECON 202   : History of Economic Thought 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :    ศศ.102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ   

 ส ารวจแนวความคดิเศรษฐศาสตรส์มยัโบราณถงึเศรษฐศาสตรส์มยัปัจจุบัน คอื ตั้งแต่
เศรษฐศาสตร์สมยัคัมภีรส์มัยกรีกและโรมัน เศรษฐศาสตรล์ัทธิพาณิชยนิยมของอังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน 
เศรษฐศาสตร์ของลัทธธิรรมชาตินยิม เศรษฐศาสตรส์มัยคลาสสิค เนน้แนวความคดิของนักปรัชญา อิทธิพล
และข้อโต้แยง้ของนักเศรษฐศาสตรส์มัยคลาสสิค เศรษฐศาสตรข์องลัทธอิรรถประโยชนห์น่วยสุดทา้ย 
เศรษฐศาสตร์ของลัทธสิังคมนิยมแบบอดุมคต ิและแบบวิทยาการ เศรษฐศาสตรข์องเคนส์ นักเศรษฐศาสตร์
ทางทฤษฎีวัฏฏจักรธุรกจิ นักทฤษฎีราคา เศรษฐศาสตรส์วสัดิการสมัยเก่าและสมัยใหม่ 
 A survey of economic thoughts from ancient days through contemporary economics. 
Biblical times, Greek and Roman, English-French-German. Mercantilism, Physiocrats and their doctrine. 
Philosophers, disciples, influence and criticism of Classical Economics, Marginal utility Economics, Ideal an 
scientific of Socialism, Keynesian Economics, Business cycletheorist, price theorist, the old and new 
Welfare Economics. 
 
ศศ. 301 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

ECON 301   : Microeconomic Theory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ.101 (751101) หรือ ศศ. 106 (751106); และ ว.คณ. 171 (206171);   

    หรือตามความเห็นชอบของคณะ   

 พฤติกรรมของผู้บริโภค อุปสงค ์อุปทาน ราคาตลาด ความยืดหยุน่ของราคาอรรถประโยชน์
ตามหลักของนิโอคลาสสิค และเสน้อุปสงค์ของผู้บริโภค การวเิคราะห์เส้นแหง่ความพอใจเท่ากันและทฤษฎี
อรรถประโยชน์สมยัใหม ่ศึกษาทางทฤษฎีของหน่วยการผลติ ได้แก ่หน่วยการผลติ และการตัดสนิใจของหน่วย
การผลิต ทฤษฎีการผลิต การเลือกปัจจัยการผลติและผลผลิต ฟงักช่ั์นของต้นทุนและหลกัการของจีเนีย
โปรแกรมมิ่งเบื้องต้น 
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 Consumer behavior, demand, supply, market price, price elasticities, classical utility and 
consumer demand, indifferent-curve analysis and modern utility theory. Theory of the firm: firm and its 
decisions. Theory of production, choices of inputs and outputs, cost function and basic concepts of linear 
programming. 
 
ศศ. 302 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 

ECON 302   : Microeconomic Theory 2 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 301 (751301)   
 การก าหนดราคาและนโยบายราคาในตลาดแบบต่างๆ การก าหนดราคาในตลาดแข่งขนัดุลย
ภาพทั่วไปและสวสัดิการทางเศรษฐกิจ ราคาผูกขาด การก าหนดราคาหลายราคาให้แตกต่างกัน การก าหนด
ราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และราคาปัจจัยการผลิต 
 Price determination and policy in different forms of market. Competitive pricing, general 
equilibrium and economic welfare, monopoly pricing, price discrimination, pricing in imperfect competition 
and prices of factor of production. 
 
ศศ. 303 : การคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 

ECON 303   : Public Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 301 (751301)   
 ศกึษาถงึรายรับและรายจา่ยของรัฐซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องงบประมาณแผ่นดิน ภาษ ีรายจา่ย
ของรัฐบาลและหนีส้าธารณะนอกจากนี้ยงัศึกษาถงึผลของงบประมาณแผ่นดินต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของความส าเร็จที่มีต่อเปา้หมายเศรษฐกิจที่ส าคัญด้านความเจริญเติบโตเสถยีรภาพ 
ความเสมอภาคและประสิทธภิาพ 
 Revenue and expenditure activities of government. It deals with budgets, taxes, 
government expenditures and public debts. Effects of budgets on the economy, particularly the effects on 
the achievements of the major economic objectives; growth, stability, equity and efficiency. 
 
ศศ. 308 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1   3(3-0-6) 

ECON 308   : Macroeconomic Theory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของ 

   คณะ   

 หลักรายได้ประชาชาติ ทฤษฎกีารก าหนดรายได้ประชาชาต ิการจา้งงานในภาวะที่หยุดนิ่ง
และภาวะที่เคลื่อนไหวความผนัผวนขึน้ลงทางธุรกิจ 
 National income concepts, Static and dynamic theories of determination of national 
income and employment and of business fluctuations. 
 
ศศ. 309 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6) 

ECON 309   : Macroeconomic Theory 2 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 308 (751308)   
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเบือ้งตน้ ปัญหาการควบคุมกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจการใช้นโยบายการเงนิและนโยบายการคลังเพื่อสง่เสริมเสถียรภาพและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
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 Fundamentals of Growth Economics. Problems of controlling economic activity Monetary and 
fiscal policies for promoting economic. Stability and growth. 
 
ศศ. 330 : การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 

ECON 330   : Money and Banking 
เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของ

คณะ     
 ลักษณะและหน้าที่ของการเงนิ บทบาทของเงนิ ชนดิของเงนิ มาตรฐานการเงิน หนีส้ิน สนิเช่ือ
และเครื่องมือทางการเงนิ สื่อกลางทางการเงิน ระบบและนโยบายของธนาคารพาณิชย์ บทบาทของธนาคาร
กลาง ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร และไทย เครื่องมือของนโยบาย
การเงิน นโยบายการเงนิและนโยบายการคลัง ตลาดการเงนิและตลาดทุน ตลาดสินเช่ือในประเทศไทย 
 The nature and function of money and finance; the role of money, kinds of money, 
monetary standards, debt, credit and finance instruments, finance, intermediaries, Commercial banking 
system and policy. The role of central bank, central banking system of the U.S.A., U.K. and Thailand. 
Instruments of monetary policy. Monetary policy and fiscal policy. Money market and capital market. 
Credit market in Thailand. 
 
ศศ. 401 : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

ECON 401   : International Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 302 (751302) และ ศศ. 308 (751308)   
 แนวความคดิและทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ และปญัหาทฤษฎีบริสุทธิ ์และ
ทฤษฎีการเงินของการค้าระหว่างประเทศ และทฤษฎีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลติระหวา่งประเทศ เช่น 
ปัญหาการ เคลือ่นยา้ยแรงงานและทุน ตลอดจนผลของการเคลื่อนย้าย ปัจจยัการผลติทีต่กแกท่ั้งประเทศที่
ปัจจัยเคลื่อนย้ายออกและโยกย้ายเข้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เชน่ ตลาดรว่มยโุรปและการรวมตัวทาง
เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา 
 This course is intended to provide general concepts and theories of international trade, 
and related problems. Pure and monetary aspect of international theories. International migration of 
factors of production: labor and capital movement and the effect of factor migration. Economic integration 
among developing countries. 
 
ศศ. 410 : เศรษฐมติิเบื้องต้น  3(3-0-6) 

ECON 410   : Introduction to Econometrics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.สถ. 272 (208272) และ ว.คณ. 172 (206172)  

 หลักการและความเข้าใจในแบบจ าลองทางเศรษฐกจิ และการน าวิธีการนิรมยักับอุปมยัมาใช้
ในทางเศรษฐมิติเปรียบเทยีบแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตรก์ับทางเศรษฐมิต ิแบบจ าลองทางเศรษฐมติิจุลภาค 
และเศรษฐมติ-ิมหภาค แนวความคดิและหลักเบือ้งตน้ของการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตรโ์ดย
ใช้วธิีเศรษฐศาสตรป์รมิาณ ความสมัพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรก์ับวชิาสถติิแบบจ าลองในสภาพนิ่ง
และสภาพเคลื่อนไหววธิีการปฏิบัติจรงิในทางเศรษฐมิต ิการประมวลผลหาค่าพารามิเตอร์ทางเศรษฐกจิ การ
ประมาณและการทดสอบตัวเลขทางสถติิ 
 Concepts and understanding econometric models and methods. Deductive and inductive 
methods as applied in econo-metrics, economic vs. econometric models. The ideas and principles of the 
quantitative analysis of economic phenomena. The relation between economic theory and the 
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organization and evaluation of statistic. Static and dynamic models, empirical methods in econometrics; 
identification of econometric parameters, statistical estimation and testing. 
 
ศศ. 420 : การเงินระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

ECON 420   : International Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 401 (751401) 
 นโยบายการเงนิที่จะคงดลุยภาพทางการเงนิของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไว ้การเลือก
เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนทีจ่ะใช้เป็นนโยบายต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนโดยเสรแีละอตัรา
แลกเปลี่ยนทีต่ายตัว ตลอดจนระบบการแลกเปลี่ยนที่ใชด้อลลา่ร์เป็นหลัก เปรียบเทียบดุลยภาพภายนอกกับ
ดุลยภาพภายในวินิจฉัยปัญหาส าคัญๆ บางประการคือ เลอืกการท างานเต็มที่ภายในหรอืเลือกเอาดุลยภาพ
ของการช าระเงินภายนอก เปน็ต้น 
 Financial policies to maintain a monetary equilibrium in its foreign transactions. Choice 
among exchange rent regimes as the first step in making international policy. Free exchange rate and 
fixed exchange rate will be closely studied. The comparison study of internal equilibrium and external 
equilibrium; full employment at home or payments equilibrium. 
 
ศศ. 443 : เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

ECON 443   : Industrial Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
 ลักษณะและขอบเขตของกระบวนการอุตสาหกรรม แบบแผนของการเติบโตทาง
อุตสาหกรรม โครงสรา้งและการท าหน้าที่ของอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมสมัพันธ ์การก าหนดแหลง่
อุตสาหกรรม 
 Nature and scope of the process of industrialization, the patterns of industrial growth the 
structure and functioning of industries and industrial relation, location of industries. 
 
ศศ. 446 : เศรษฐกจิของประเทศไทย  3(3-0-6) 

ECON 446   : Economy of Thailand 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ศศ. 301 (751301) และ ศศ. 308 (751308) 
 โครงสรา้งของเศรษฐกจิไทยในอดตีและปัจจุบนั การวเิคราะห์การใช้ทรัพยากรในการผลติ 
การใชจ้่ายในการบรโิภคและการลงทุน การค้าต่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม เสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิ รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๆ   
 A study of the structure of the Thai economy in the past and at present. Analysis of the 
use of resources in production; expenditure on consumption and investment; foreign trade; economic and 
social development, economic statilization; including major economic problems. 
 

สม. 100 : การสื่อสารเบื้องต้น  3(3-0-6) 

MC 100  : Introduction to Communication 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

 ศกึษาแนวคดิดา้นการสือ่สาร กระบวนการสื่อสาร หนา้ที่และบทบาทของการสือ่สารมวลชน 
สื่อทางเลือกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อสังคม 
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 Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 
communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 
 
ศท.อ. 100 : ชีวติสมัยใหม่กับแอนนิเมชนั  3(3-0-6) 

ANI 100  : Modern Life and Animation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่มี 

  ความเข้าใจเชิงประวตัิศาสตรแ์อนนิเมชันและภาพยนตรแ์อนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ
แอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรา้งแอนนิเมชันเบื้องตน้ เช่น ขั้นเตรยีมการผลิต การผลิตและ
หลังการผลิต การใช้ไฟลใ์นงานแอนนิเมชันต่างๆ เพื่อน าเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอน
นิเมชันเบื้องต้น 
 Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of 
animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, 
production, and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students. And the 
basic design of animation character. 
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2. ผลงานทางวชิาการ การค้นควา้ วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า   

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิร ิ สืบพงษ์สังข์ 

น าเสนอผลงาน  

ปนิดา วรวาท, จริวรรณ กิจชัยเจรญิ และพรสิร ิสืบพงษ์สังข์. 2556. การเปลี่ยนแปลงทางรายได้และ

ปัจจัยที่มผีลตอ่ความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ิน

นอกระบบในจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยร าไพพรรณี. 7(2): 59-66. 

จริวรรณ กิจชัยเจรญิ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ พรสิร ิสืบพงษ์สังข์ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตร

ปัญญา และธัญนันท์ กันทะวงษ์. 2555  ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อระบบเกษตรพันธะ

สัญญาในจังหวัดเชยีงใหม่และล าพูน บทความน าเสนอในการประชุมระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2555 เรื่อง ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 17 กุมภาพันธุ์ 2555. โรงแรมโมษะ. ขอนแก่น. 

เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จริวรรณ กิจชัยเจรญิ พรสิร ิสืบพงษ์สังข์ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตร

ปัญญา และธัญนันท์ กันทะวงษ์. 2555  ผลกระทบของเกษตรพันธะสัญญาต่อครัวเรือนเกษตรที่

มีความเปราะบางในจังหวัดเชยีงใหม่และล าพูน บทความน าเสนอในการประชุมระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2555 เรื่อง ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 17 กุมภาพันธุ์ 2555. โรงแรมโมษะ. ขอนแก่น. 

เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จริวรรณ กิจชัยเจรญิ พรสิร ิสืบพงษ์สังข์ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตร

ปัญญา และธัญนันท์ กันทะวงษ์. 2555. ความเสี่ยงและทัศนคตขิองเกษตรกรต่อความเสี่ยงใน

การเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดเชยีงใหม ่และ ล าพูน บทความน าเสนอในการประชุมระดับชาติ

ในงานประชุมวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การ

อาหาร และธุรกิจการเกษตรวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555. โรงแรมรามา การ์เด้นส์. กรุงเทพฯ. 

พรสิร ิสืบพงษ์สังข์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จริวรรณ กิจชัยเจรญิ ณัฐชนา ถาวรนันท์ สุกัญญา โคตร

ปัญญา และธัญนันท์ กันทะวงษ์. 2555. ผลตอบแทนจากเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดเชยีงใหม่

และล าพูน. บทความน าเสนอในการประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2555 

เรื่อง ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 17 กุมภาพันธุ์ 2555. 

โรงแรมโฆษะ. ขอนแก่น. 

Kitchaicharoen, J., P. Suebpongsang, and V. Jittham. 2014. Risks, Returns and Adaptation of 

Farmers in Swine Contract Farming in Northern Thailand. Paper presented at the 8th 

Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme. Science 

Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food. 26-27 June 2014. 

Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 
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2. อาจารย์ ดร.ประทานทิพย์  กระมล 

ผลงานตีพมิพ์  

ประทานทพิย์ กระมล.2557. ปัจจัยที่มผีลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลผลติเกษตรอินทรีย์และปลอด
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น าเสนอผลงาน  
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การผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรขีันธ์.หน้า 3-12 ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร 

ครั้งที่ 3, วันที่ 18 กรกฎาคม 2557: 
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Factor 0.417)    
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เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5 “การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของ
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สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชยีงใหม่. 

Kitchaicharoen, J., P. Suebpongsang, C. Sangchyoswat, P. Promburom. 2015. Situational Analysis 

in Support of the Development of Integrated Agricultural Systems in the Upland Areas of 

Nan Province, Thailand. Humidtropics. 
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3. ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


