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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วิทยาเขต   -     
คณะ  เกษตรศาสตร์   
ภาควิชา   เศรษฐศาสตรเ์กษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร  

 

หมวดท่ี 1. ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตร  
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in Agricultural Economics 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเตม็   วทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
  : ชื่อยอ่    วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
 ภาษาองักฤษ : ชื่อเตม็   Bachelor of Science (Agricultural Economics) 
  : ชื่อยอ่    B.S. (Agricultural Economics) 
 
3. วิชาเอก    
 -   

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 140 หน่วยกติ  
 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ  

   เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 4 ปี   
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      5.2 ภาษาท่ีใช้  

   ภาษาไทย   
 5.3 การรบัเข้าศึกษา  

   นกัศกึษาไทย  
   นกัศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถ ฟงั พดู อ่าน เขยีนภาษาไทยได ้

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
   เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัฯ ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา  
   ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2554 
 สภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที่ 10/2553    
       เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2553 
 สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่9/2553 
       เมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2553 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน  
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2555 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา (สมัพนัธก์บัสาขาวิชา)  

 บรษิทัเอกชน นายธนาคารพาณชิย ์ นายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     
พนกังานบรษิทัส่งออกสนิคา้เกษตร   พนกังานบรษิทัทีท่ าธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้เกษตร หรอื
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร 

 รบัราชการ คร ู อาจารย ์นกัวชิาการ หรอืนกัวจิยั ในสถาบนัการศกึษาทางการเกษตรและ
หน่วยงานต่างๆ ดา้นการเกษตรและดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 อาชพีส่วนตวั เจา้ของกจิการทางดา้นธุรกจิเกษตรหรอืธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้เกษตร  
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9. ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  

ช่ือ-นามสกลุ 
 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ สาขา, 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1.  รศ.ไพฑรูย ์  รอดวนิิจ วท.บ.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร),2516  
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 2518 

3100501521384 

2.  อ.ดร.พรสริ ิ สบืพงษ์สงัข ์ บช.บ. (บญัช)ี, 2537 
บธ.ม. (การเงนิ), 2541 
Ph.D. (Agricultural Economics), 2547 

3500100063241 

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

ในสถานทีต่ ัง้ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
การพฒันาประเทศโดยรวมและภาคการเกษตรตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมากว่า 40 ปี ส่งผลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในภาคการเกษตรของประเทศเป็น
อยา่งมาก กล่าวคอื การเกษตรได้วิวฒันาการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรเพ่ือยงัชีพไปสู่
การเกษตรก่ึงพาณิชยแ์ละการเกษตรเชิงพาณิชย ์ตามล าดบั  ทัง้นี้ เพื่อใหม้ขีดีความสามารถในการ
แขง่ขนัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดการคา้ระหว่างประเทศ และใหด้ ารงความเป็นประเทศผูผ้ลติ
อาหารเลีย้งประชาคมโลก 

ภาคการเกษตรของประเทศส่วนหน่ึงไดป้รบัตวัไปสู่การผลติทีมุ่ง่ตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดหรอืผูบ้รโิภคควบคู่ไปกบัการใชว้ทิยาการหรอืเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั มกีารจดัการบรหิารทีด่ ี
มปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึผลตอบแทนทางเศรษฐกจิเป็นส าคญั และสนบัสนุนการผลติในดา้นปจัจยั
การผลติ การแปรรปูและการคา้ใหก้ารผลติเป็นไปโดยราบรืน่ มมีลูค่าเพิม่สงูขึน้ มตีน้ทุนลดลง มกีาร
พฒันาคุณภาพและมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั สรา้งโอกาสและความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้พิม่มากขึน้ 
ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการและใหค้วามพอใจแก่ผูบ้รโิภคไดย้ิง่ขึน้ 

ในขณะทีก่ารพฒันาประเทศทัง้โดยส่วนรวมและในภาคการเกษตรไดใ้ชท้รพัยากรอนัไดแ้ก่ปา่ไม ้
ทีด่นิ และแหล่งน ้า เป็นตน้   โดยขาดการจดัการทีด่ ีท าให้ ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ภาวะจ ากดั
และเส่ือมลงอยา่งรวดเรว็  
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11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่  10 (พ.ศ.2550-2554) กล่าวถงึ การเปลีย่นแปลง
ดา้นสงัคม ทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายประเทศก าลงัเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุส่งผลใหป้ระเทศไทยมโีอกาส
ในการพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ น ามาสรา้งมลูค่าเพิม่ เพื่อการขยายตลาดสนิคา้เพื่อสุขภาพและการ
ใหบ้รกิารดา้นอาหารสุขภาพ การเคล่ือนย้ายของคนอย่างเสรี  มกีารเดนิทางท่องเทีย่ว และท าธุรกจิ 
การเคลื่อนยา้ยแรงงาน ผูป้ระกอบการ และบุคลากรทีม่คีวามรู ้ส่งผลใหเ้กดิมาตรการส่งเสรมิคนไป
ท างานต่างประเทศ และดงึชาวต่างประเทศเขา้มาท างานในประเทศ การเปล่ียนแปลงด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ สรา้งแรงกดดนัต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อสภาพภมูอิากาศ เกดิภยัธรรมชาต ิการระบาดของ
เชือ้โรค น าไปสู่ขอ้ตกลงระหว่างประเทศในการดแูลทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มโลก รวมไปถงึ การกีดกนั
ทางการค้า ประเทศไทยจงึตอ้งพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากร การจดัการสิง่แวดลอ้มใหไ้ดร้ะดบั
มาตรฐาน ปรบัรปูแบบการผลติสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพิม่ประสทิธภิาพการใช้
พลงังาน และพฒันาพลงังานทางเลอืก 
 ผลการวเิคราะหส์ถานะดา้นสงัคมของประเทศ พบว่าประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศทีม่กีาร
พฒันาในระดบักลาง มกีารขยายตวัเชงิปรมิาณดา้นการพฒันาคุณภาพคนดา้นการศกึษา มกีารขยาย
โอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติ แต่การเชื่อมโยงน าความรูไ้ปปรบัปรงุใชย้งัอยูใ่นระดบัต ่า มคีุณภาพ
การศกึษาไมเ่พยีงพอ ในการปรบัตวัใหเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงเขา้สู่สงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้
นอกจากนัน้แลว้ยงัประสบกบัวกิฤตค่านิยมทีข่าดการคดักรองและเลอืกรบัวฒันธรรมทีด่งีาม ท าให้
คุณธรรมและจรยิธรรมลดลง เน้นวตัถุนิยมและบรโิภคนิยมมากขึน้  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 1 1.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ

สถาบนั  

12.1. การพฒันาหลกัสตูร  

 จากสถานการณ์ภายนอกทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ส่งผลต่อการพฒันาหลกัสตูรให้
มคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ เท่าทนัวทิยาการ  เทคโนโลย ีและระบบเศรษฐกจิทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ท าใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรู้  ความเขา้ใจและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์
ต่าง ๆ  ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ อนัจะก่อใหเ้กดิการ
พฒันาคุณภาพชวีติ สงัคม สภาพแวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศกึษาตามแนว
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542 ทีม่จีดุประสงคห์ลกั เพื่อพฒันาสงัคมของคนในชาติ
ใหม้วีถิกีารด าเนินชวีติในบรบิทของสงัคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ และ
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี  พ.ศ. 2548 ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ซึง่
มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามเขา้ใจตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม มคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรอบรู้
กวา้งขวาง ครอบคลุมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิาค และระดบัโลก 
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12.2. ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั  

 จากสถานการณ์ภายนอกทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม เกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของ     
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในดา้นการจดัการศกึษา ซึง่มหีลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นความเป็น
เลศิทางวชิาการ ตรงตามความตอ้งการของตลาด บณัฑติเป็นคนด ีคนเก่ง รูจ้รงิ ปฏบิตัไิด ้มคีวาม
เป็นสากล และเป็นผูน้ าทางดา้นการวจิยั ดา้นบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 
13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  

13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน  
     หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
     หมวดวชิาเฉพาะ 
       หมวดวชิาเลอืกเสร ี

13.2. กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืนมาเรียน
เป็น  
 วชิาศกึษาทัว่ไป 
 วชิาเฉพาะ 
 วชิาเลอืกเสร ี

13.3. การบริหารจดัการ  
  การบรหิารจดัการเป็นแบบสหวทิยาการ  (Interdisciplinary) โดยมเีป้าหมาย  วตัถุประสงค์
เป็นไปตามค าอธบิายลกัษณะกระบวนวชิาใน มคอ. 3 
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หมวดท่ี 2. ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.1 ปรชัญา  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตร เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่หวงัสรา้งบณัฑติ

ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรู้ ความสามารถในการน าเอาหลกัวทิยาการ ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรเ์กษตร ตลอดจน
มนุษยศ์าสตร ์และสงัคมศาสตรม์าประยกุตใ์ชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อทัง้ภาครฐัและเอกชนในการพฒันาเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศ       
โดยกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม มุง่เน้นให้
ผูเ้รยีนมทีกัษะและประสบการณ์ดา้นการจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สามารถดแูลจดัการกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร   
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งดใีหก้ารพฒันาเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื พรอ้มทัง้เป็นบณัฑติ
ทีม่จีรยิธรรม   คุณธรรมและเหตุผลทีจ่ะใชค้วามรู้  ความสามารถช่วยในการพฒันาภาคการเกษตรของ
ประเทศใหก้า้วหน้าและมัน่คง น าพาเกษตรกรใหห้ลุดพน้จากความยากจนและมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

1.2 วตัถปุระสงค ์ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตร มุง่สรา้งบณัฑติทีม่คีุณสมบตัิ 

ดงันี้ 
  1.  มคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะดา้นการพฒันาเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศอยา่ง
ครบถว้นทัง้ระบบ จากภาคส่วนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นตน้น ้า ไปสู่ภาคส่วนเศรษฐกจิ
การเกษตรในดา้นการผลติ การตลาด ธุรกจิเกษตร และการบรโิภคทีเ่ป็นกลางน ้าและปลายน ้า 

2.  มคีุณธรรม จรยิธรรม ความรูค้วามสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการใชห้ลกัทางวชิาการ
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาการเกษตรของประเทศ 

3.  มแีนวคดิทนัตามกระแสสงัคม ครอบคลุมแนวคดิและวทิยาการใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น 
เศรษฐกจิพอเพยีง ห่วงโซ่อุปทาน โลจสิตคิ และแผนกลยทุธ ์เป็นตน้ 

 
2.   แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง  กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรทุก 5 ปี
โดยพจิารณาจาก KPI ทีอ่ยูใ่น
การประเมนิคุณภาพการ 
ศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

รวบรวมตดิตามผลการ
ประเมนิ QA ของหลกั 
สตูรรวมทุก 5 ปี ในดา้น
ความพงึพอใจและภาวะ 
การไดง้านของบณัฑติ 

- รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี ่ 
  ไดง้านท าและการประกอบอาชพี 
  อสิระภายใน 1 ปี 
- รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี ่
  ไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้เป็นไปตาม 
  เกณฑ ์
- ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง 
  ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา  
1.1 ระบบ  

ระบบทวภิาค 
1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  

ไมม่ ี     
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

ไมม่ ี
 
2. การด าเนินการหลกัสตูร  

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ระบบทวภิาค 

ภาคการศกึษาที ่1 ตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถงึ ตุลาคม 
ภาคการศกึษาที ่2 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ถงึ มนีาคม 

ในเวลาราชการ 
2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  

ส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าและมคีุณสมบตัอิื่นๆ เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมว่่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
       การปรบัตวัจากการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา  
2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จดัการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่แนะน าการวางเป้าหมายชวีติ เทคนิคการเรยีนใน
มหาวทิยาลยั และการแบ่งเวลา  

 จดัใหม้รีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดแูล ตกัเตอืน ใหค้ าแนะน าแก่
นกัศกึษา และใหเ้น้นย า้ในกรณทีีน่กัศกึษามปีญัหาตามขา้งตน้เป็นกรณพีเิศษ  

 จดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธข์องนกัศกึษาและการดแูลนกัศกึษา 
ไดแ้ก่ วนัแรกพบระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย ์วนัพบผูป้กครอง การตดิตามการเรยีนของ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 จากอาจารยผ์ูส้อนและจดักจิกรรมเสรมิถา้จ าเป็น 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชัน้ปีที ่1 40 40 45 45 50 
ชัน้ปีที ่2  40 40 45 45 
ชัน้ปีที ่3   40 40 45 
ชัน้ปีที ่4    40 40 
รวม 40 80 125 170 180 
คาดว่าจะส าเรจ็การศกึษา    40 40 

 

 
2.6 งบประมาณตามแผน   
 1)  รายงานขอ้มลูงบประมาณ 3 ปียอ้นหลงั โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหวัขอ้การเสนอตัง้

งบประมาณ 
 

 ปีงบประมาณ 
แผนงาน 2550 2551 2552 

 งบประมาณ 
แผน่ดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผน่ดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,733,500  4,745,000  5,790,000 6,581,144 
เงนิอุดหนุน พนกังาน
มหาวทิยาลยั 

    6,240,500 200,000 

เงนิอุดหนุน  703,900  900,000  1,362,100 
ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,900 1,010,000 85,500 1,781,900 85,500 4,800,000 
ค่าจา้งชัว่คราว    98,446  105,044 
ครุภณัฑ ์   99,900 480,000 365,000 314,000 
ค่าสาธารณูปโภค  50,000  100,000  200,000 
รวมทัง้ส้ิน 3,548,300 8,290,746 26,043,288 

      2)  ค่าใชจ้า่ยต่อหวั (ใชข้อ้มลูจากกองแผนงาน)   
ปี 2549 153,423  บาท  
ปี 2550 146,072  บาท  

     
       2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชัน้เรยีน 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  

1) กระบวนวชิาทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะพจิารณารบัโอน  จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาทีม่เีนื้อหา
อยูใ่นระดบัเดยีวกนัหรอืมคีวามใกลเ้คยีงกบักระบวนวชิาทีก่ าหนดไวใ้นโครงสรา้งหลกัสตูร
สาขาวชิาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หรอืเป็นกระบวนวชิาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนของ
นกัศกึษา และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะพจิารณาโอนกระบวนวชิา  จ านวนหน่วยกติ  ล าดบัขัน้ของ
กระบวนวชิาทีน่กัศกึษาเรยีนมาจากมหาวทิยาลยัอื่น  โดยความเหน็ชอบของคณะที่
เกีย่วขอ้ง  ทัง้นี้  อาจตอ้งมกีารพจิารณาปรบัเขา้สู่ระบบล าดบัขัน้ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน  

3.1 หลกัสตูร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า                 140 หน่วยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
                     (1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 35 หน่วยกติ 
                              - กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกติ 
                              - กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 18 หน่วยกติ 
                              - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
                              - กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 2 หน่วยกติ 
                     (2) หมวดวชิาเฉพาะ                    ไมน้่อยกว่า                         99 หน่วยกติ 
                              - วชิาแกน 38 หน่วยกติ 
                              - วชิาเอก 61 หน่วยกติ 
                                          เอกบงัคบั 46 หน่วยกติ 
                                          เอกเลอืก             ไมน้่อยกวา่ 15 หน่วยกติ 
                              - วชิาโท                          ไมม่ ี -  
                     (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี                ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 
3.1.3 กระบวนวิชา    

                         1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                              35 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                                              12 หน่วยกิต 
          001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
                     Listening and Speaking in English  
          001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
                     Reading and Writing in English  
          001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 
                     Critical Reading and Effective Writing  
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          001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 
                     English in Professional Contexts  
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์                          18    หน่วยกิต 
          011100 มนุษยก์บัปรชัญา                                                                              3(3-0-6) 
                     Man and Philosophy  
 หรอื          011251 ตรรกศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 
 หรอื 

                    Logic 
         011257 จรยิศาสตร ์
                    Ethics 

 
3(3-0-6) 

          050103 สงัคมและวฒันธรรมไทย 
                    Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

 
 
 หรอื 

         127100 การเมอืงในชวีติประจ าวนั 
                    Political in Everyday Life  
         128100 การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลพืน้ฐาน 
                    Basic Good Governance in Administration     
         176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม่ 
                    Law & Modern World 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

          701103 การบญัชทีัว่ไป 
                    General Accounting 

3(3-0-6) 
 

          703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้ 
                    Introduction to Entrepreneurship and Business 
 

3(3-0-6) 
 

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                                3 หน่วยกิต 
          204100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชวีติสมยัใหม ่ 3(2-2-5) 
                     Information Technology and Modern Life  
 หรอื          201115 ชวีติและพลงังาน 3(3-0-6) 
                     Life and Energy  
 หรอื          400110 พฒันาการทางเทคโนโลยกีบัการเปลีย่นแปลงของโลก                                   3(3-0-6) 
                     Technology Development and Global Change  
   
     1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม                                            2 หน่วยกิต 
          400100 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 1  1(0-3-1) 
                     Learning Through Activities I            
          400101 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 2 1(0-3-1) 
                                Learning Through Activities II           
 
หมายเหต ุ นกัศกึษาสามารถไปเรยีนกระบวนวชิาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของสถาบนัการศกึษา  
ทัง้ในและต่างประเทศ แลว้น ามาเทยีบโอนหน่วยกติแทนกระบวนวชิาศกึษาทัว่ไปทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร
ไดโ้ดยความเหน็ชอบของสาขาวชิา 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     ไมน้่อยกว่า               99 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาแกน                                                                             38 หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร ์                                                24 หน่วยกิต 
          202111 ชวีวทิยา 1 

                    Basic Biology I 
4(3-3-6) 

          203111 เคม ี1  3(3-0-6) 
                     Chemistry I  
          203115 ปฏบิตักิารเคม ี1            1(0-3-0) 
                     Chemistry Laboratory I  
          206171 คณติศาสตรท์ัว่ไป 1  3(3-0-6) 
                     General Mathematics I  
          206172 คณติศาสตรท์ัว่ไป 2  3(3-0-6) 
                     General Mathematics II  
          207181 ฟิสกิสส์ าหรบันกัศกึษาเกษตรศาสตร ์ 3(3-0-6) 
                     Physics for Agricultural Students  
          207191 ปฏบิตักิารฟิสกิสส์ าหรบันกัศกึษาเกษตรศาสตร ์ 1(0-3-0) 
                     Physics Laboratory for Agricultural Students  
          208263 สถติเิบือ้งตน้ 

                    Elementary Statistics 
3(3-0-6) 

          208373 สถติทิางการเกษตร 3(3-0-6) 
                     Statistics for Agriculture 

 
 

      2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร ์                                                   8     หน่วยกิต 
          353210 หลกัการเพาะปลกู  2(1-2-3) 
                     Principles of Crop Production  
 หรอื          359210 หลกัการพชืสวน 

                    Principles of Horticulture 
2(1-3-2) 

          356210 สตัวศาสตรเ์บือ้งตน้  2(2-0-4) 
                     Introduction to Animal Science  
          361210 ปฐพศีาสตรแ์ละอนุรกัษ์ศาสตรเ์บือ้งตน้  2(2-0-4) 
                     Introduction to Soil Science and Conservation  
          400190 การฝึกงาน  1  1(0-6-0) 
                     Practical Training I  
          400290 การฝึกงาน  2  1(0-6-0) 
    Practical Training II 
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      2.1.3 วิชาแกนเศรษฐศาสตร ์                                                  6             หน่วยกิต 

          751101 หลกัเศรษฐศาสตร ์1  3(3-0-6) 
                     Principles of Economics I  
          751102 หลกัเศรษฐศาสตร ์2   3(3-0-6) 
 
 

                    Principles of Economics II 
 
2.2 วิชาเอก                                     ไมน้่อยกว่า                            61 

 
 

หน่วยกิต 
                       ในจ านวนหน่วยกติดงักลา่วน้ี จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 ขึน้ไป ไมน้่อยกว่า 36 
หน่วยกติ และในจ านวนน้ี จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ขึน้ไป  ไมน้่อยกว่า 18 หน่วยกติ 
 
      1. วิชาเอกบงัคบั                                                                      46 หน่วยกิต 
          351201 หลกัเศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(3-0-6) 
                     Principles of Agricultural Economics  
          351211 การจดัการธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
                     Agricultural Business Management  
          351301 เศรษฐศาสตรเ์กษตรวเิคราะห ์1  3(3-0-6) 
                     Agricultural Economics Analysis I  
          351321 หลกัการตลาดการเกษตร  3(3-0-6) 
                     Principles of Agricultural Marketing  
          351364 หลกัเศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  3(3-0-6) 
                     Principles of Natural Resource and Environmental  

                    Economics 
 

          351390 การฝึกทกัษะวชิาชพีสาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
                    Professional Skill  Training in Agricultural  
                    Economics 

2(0-12-0) 

          351441 วธิวีจิยัทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(3-0-6) 
                     Research Methods in Agricultural Economics  
          351451 ปญัหาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
                     Agricultural Problems and Policies  
          351466 เศรษฐกจิการพฒันาการเกษตร  3(3-0-6) 
                     Economics of Agricultural Development  
          351497 สมัมนา  1  1(1-0-2) 
                     Seminars I  
          351498 สมัมนา 2  1(1-0-2) 
                     Seminars II  
          751301 ทฤษฎเีศรษศาสตรจ์ลุภาค 1 3(3-0-6) 
                     Microeconomic Theory I  
          751302 ทฤษฎเีศรษศาสตรจ์ลุภาค 2 3(3-0-6) 
                     Microeconomic Theory II  
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          751308 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาค 1 3(3-0-6) 
                     Macroeconomic Theory I  
          751309 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาค 2  3(3-0-6) 
                     Macroeconomic Theory II 

 
 

              และใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนกลุ่มสหกจิศกึษาหรอืกลุ่มแบบฝึกหดัการวจิยั 
           กลุ่มแบบฝึกหดัการวิจยั 
          351499 แบบฝึกหดัการวจิยั  3(0-18-0) 
                     Research Exercise  
 และ    351442 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

                    Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
3(3-0-6) 

 หรือ  กลุ่มสหกิจศึกษา 
         351490 สหกจิศกึษาทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
                    Cooperative Education in Agricultural Economics 
 

 
6(0-36-0) 

          2. วิชาเอกเลือก                     ไมน้่อยกว่า                               15 หน่วยกิต 
          204202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2  3(2-2-5) 
                     Information Technology II  
          208348 สถตินิอนพาราเมตรกิ  3(3-0-6) 
                     Nonparametric Statistics  
          351302 เศรษฐศาสตรเ์กษตรวเิคราะห ์2  3(3-0-6) 
                     Agricultural Economic Analysis II  
          351310 การจดัการธุรกจิฟารม์  3(2-3-4) 
                     Farm Business Management  
          351317 เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการระบบห่วงโซ่มลูค่าสนิค้าเกษตร 

                    Economics and Management of Agricultural Value  
                    Chain 

3(3-0-6) 

          351331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบนัการเกษตร  3(3-0-6) 
                     Agricultural Cooperation and Institution  
          351371 วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง  3(3-0-6) 
                     Sufficiency Economy Paths  
          351412 การวเิคราะหแ์ละการจดัการตลาดธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
                     Agribusiness Marketing Analysis and Management  
          351413 ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสทิธิ ์ 3(3-0-6) 
                     Futures & Options Markets  
          351417 นวตักรรมการจดัการลอจสิตกิสเ์กษตร 3(3-0-6) 
                     Innovation in Agricultural Logistics Management  
          351419 การบรหิารเชงิกลยทุธท์างการเกษตร 

                    Strategic Management for Agriculture 
3(3-0-6) 
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          351421 การตลาดผลติผลการเกษตร  3(3-0-6) 
                     Marketing of Agricultural Products  
          351426 ราคาผลติผลเกษตร  3(3-0-6) 
                     Agricultural Prices  
          351431 ธนกจิการเกษตร  3(3-0-6) 
                     Agricultural Finance  
          351461 การพฒันาทรพัยากรการเกษตร  3(3-0-6) 
                     Development of Agricultural Resources  
          351463 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางสงัคมเศรษฐกจิ 

                    Environmental Impact Assessment in Socio-   
                    Economics 

3(3-0-6) 

          351464 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
                     Natural Resource Economics  
          352311 หลกัการส่งเสรมิการเกษตร  3(2-3-4) 
                     Principles of Agricultural Extension  
          751202 ประวตัลิทัธเิศรษฐกจิ 

                    History of Economic Thought 
3(3-0-6) 

          751209 คณติเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  3(3-0-6) 
                     Introduction to Mathematical Economics  
          751303 การคลงัสาธารณะ 3(3-0-6) 
                     Public Finance  
          751330 การเงนิและการธนาคาร 3(3-0-6) 
                     Money and Banking  
          751401 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
                     International Economics  
          751410 เศรษฐมติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
                     Introduction to Econometrics  
          751420 การเงนิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
                     International Finance  
          751427 การวางแผนเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
                     Economic Planning  
          751434 การธนาคารพาณชิย์ 3(3-0-6) 
                     Commercial Banking  
          751442 เศรษฐศาสตรภ์มูภิาค    3(3-0-6) 
                     Regional Economics  
          751446 เศรษฐกจิของประเทศไทย 3(3-0-6) 
                     Economy of Thailand 
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 (3) วิชาเลือกเสรี                                      ไมน้่อยกว่า        6           หน่วยกิต 
   
              จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   ไมน้่อยกว่า    140                             หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 
  รหสักระบวนวชิาทีใ่ชก้ าหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถงึคณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ทีก่ระบวนวชิานัน้สงักดั 
2. เลข 3 ตวัทา้ย จ าแนกไดด้งันี้ 

1) เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึระดบัของกระบวนวชิา 
     “1” แสดงถงึ     กระบวนวชิาในระดบัปีที ่1 
     “2” แสดงถงึ     กระบวนวชิาในระดบัปีที ่2 
     “3” แสดงถงึ     กระบวนวชิาในระดบัปีที ่3 
     “4” แสดงถงึ     กระบวนวชิาในระดบัปีที ่4 

2) เลขตวักลาง (หลกัสบิ) แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวชิา 
3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวชิา 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ     

Listening and Speaking in English                        
3(3-0-6) 

หรอื 001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ     
Reading and Writing in English                                

3(3-0-6) 

 202111 ชวีวทิยา 1                   
Biology I                                         

4(3-3-6) 

 203111 เคม1ี  
Chemistry I                                                            

3(3-0-6) 

 203115 ปฏบิตักิารเคม1ี  
Chemistry Laboratory I                                   

1(0-3-0) 

 206171 คณติศาสตรท์ัว่ไป 1 
General Mathematics I 

3(3-0-6) 

 751101 
 

หลกัเศรษฐศาสตร ์1       
Principles of Economics I 

3(3-0-6) 
 

              วชิาวทิยาศาสตร/์คณติศาสตร ์
             Sciences/Mathematics 

3 

  รวม 20 
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ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ          

Listening and Speaking in English 
3(3-0-6) 

หรอื 001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ     
Reading and Writing in English                                

3(3-0-6) 

 127100 การเมอืงในชวีติประจ าวนั        
Politics in Everyday Life  

3(3-0-6) 

หรอื      128100 การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลพืน้ฐาน  
Basic Good Governance in Administration 

3(3-0-6) 

 206172 คณติศาสตรท์ัว่ไป 2                
General Mathematics II                                          

3(3-0-6) 

 353210 หลกัการเพาะปลกู 
Principles of Crop Production 

2(1-2-3) 

หรอื 359210 หลกัการพชืสวน     
Principles of Horticulture      

2(1-3-2) 

 751102      หลกัเศรษฐศาสตร ์2           
Principles of Economics II 

3(3-0-6) 

 400100   การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 1 
Learning Through Activities I          

1(0-3-1) 

หรอื 400101 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 2              
Learning Through Activities II           

1(0-3-1) 

 400190 การฝึกงาน 1   
Practical Training I                                                                  

1(0-6-0) 

              วชิามนุษยศาสตร ์
             Humanities 

3 

    
  รวม 19 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล          

Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

หรอื 001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี    
English in Professional Contexts 

3(3-0-6) 

 176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม่ 
Law & Modern World                                    

3(3-0-6) 

 351201 หลกัเศรษฐศาสตรเ์กษตร      
Principles of Agricultural Economics  

3(3-0-6) 

 356210 สตัวศาสตรเ์บือ้งตน้ 
Introduction to Animal Science  

2(2-0-4) 

 703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้     
Introduction to Entrepreneurship and Business                              

3(3-0-6) 

 751301 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 1             
Microeconomic Theory I 

3(3-0-6) 

    
  รวม 17 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล  

Critical Reading and Effective Writing                                                           
3(3-0-6) 

 หรอื 001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี    
English in Professional Contexts                                  

3(3-0-6) 

 050103 สงัคมและวฒันธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

 207181 ฟิสกิสส์ าหรบันกัศกึษาเกษตรศาสตร์ 
Physics for Agricultural Students 

3(3-0-6) 

 207191 ปฏบิตักิารฟิสกิสส์ าหรบันกัศกึษาเกษตรศาสตร์    
Physics  Laboratory for Agricultural Students                                                 

1(0-3-0) 

 351211 การจดัการธุรกจิการเกษตร  
Agricultural Business Management                                              

3(3-0-6) 

 361210 ปฐพศีาสตรแ์ละอนุรกัษ์ศาสตรเ์บือ้งตน้    
Introduction to Soil Science and Conservation                                                  

2(2-0-4) 

 751308 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาค 1     
Macroeconomic Theory  I                                        

3(3-0-6) 

 400100   การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 1 
Learning Through Activities I           

1(0-3-1) 

หรอื 400101 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 2              
Learning Through Activities II           

1(0-3-1) 

 400290 การฝึกงาน 2          
Practical Training II                                                                                                                                 

1(0-6-0) 

    
  รวม 20 
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 208263 สถติเิบือ้งตน้                 

Elementary Statistics                                             
3(3-0-6) 

 351301 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์1             
Agricultural Economic Analysis I                                        

3(3-0-6) 

 351321 หลกัการตลาดการเกษตร     
Principles of Agricultural Marketing                                         

3(3-0-6) 

 701103      การบญัชทีัว่ไป                 
General Accounting                                               

3(3-0-6) 

 751302 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 2      
Microeconomic Theory II                                      

3(3-0-6) 

  วชิาเอกเลอืก 
Major Elective 

3 

  วชิาเลอืกเสร ี 
Free Elective 

3 

  รวม 21  
 
ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 208373 สถติทิางการเกษตร       

Statistics for Agriculture  
3(3-0-6) 

 351364 หลกัเศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
Principles of Natural Resource and Environmental Economics 

3(3-0-6) 

 351451 ปญัหาและนโยบายการเกษตร  
Agricultural Problems and Policies                                          

3(3-0-6) 

 351497 สมัมนา  1        
Seminars I        

1(1-0-2) 

 751309 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาค 2     
Macroeconomic Theory  II                                 

3(3-0-6) 

  วชิาเอกเลอืก 
Major Elective                                                        

6 

  รวม 19   
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1. ส าหรบันักศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษา 
 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   
 351390 การฝึกทกัษะวชิาชพีสาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

Professional Skill  Training in Agricultural Economics 
2(0-12-0) 

 351441 วธิวีจิยัทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Research Methods in Agricultural Economics 

3(3-0-6) 

 351466 เศรษฐกจิการพฒันาการเกษตร        
Economics of Agricultural Development                            

3(3-0-6) 

 351498 สมัมนา 2        
Seminars II                                                          

1(1-0-2) 

  วชิาเอกเลอืก 
Major Elective 

6 

  วชิาเลอืกเสร ี
Free Elective 

3 

  รวม 18 
 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2   
 351490 สหกจิศกึษาทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

Cooperative Education in Agricultural Economics 
6(0-36-0) 

  รวม 6    
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2. ส าหรบันักศึกษาท่ีเลือกแบบฝึกหดัวิจยั 

 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   

 351390 การฝึกทกัษะวชิาชพีสาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Professional Skill  Training in Agricultural Economics 

2(0-12-0) 

 351441 วธิวีจิยัทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Research Methods in Agricultural Economics 

3(3-0-6) 

 351442 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Quantitative Analysis in Agricultural Economics 

3(3-0-6) 

 351466 เศรษฐกจิการพฒันาการเกษตร          
Economics of Agricultural Development 

3(3-0-6) 

 351498 สมัมนา 2  
Seminars II                                                                      

1(1-0-2) 

  วชิาเลอืกเสร ี 
Free Elective                            

3 

  รวม 15  
 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2   

 351499 แบบฝึกหดัวจิยั 
Research Exercise 

3(0-18-0) 

  วชิาเอกเลอืก  
Major Elective 

6 

  รวม 9    
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3.1.5 ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
            ระบุไวใ้นภาคผนวก 
 

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

(เลขประจ าตวัประชาชน) 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ สาขาวิชา, 

สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอน/สปัดาห ์

ปัจจบุนั เม่ือเปิดสอน/
ปรบัปรงุ
หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 รศ.ไพฑรูย ์  รอดวนิิจ* 

(3100501521384) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2516 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2518 

6 6 6 7 

2 อ.ดร.พรสริ ิ สบืพงษ์สงัข*์ 
(3500100063241) 

บช.บ. (บญัช)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2537 
บธ.ม. (การเงนิ) ส.บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์2541 
Ph.D. (Agricultural Economics)  
University of Hohenhiem 2547 

6 6 6 6 

3 รศ.ดุษฎ ี  ณ ล าปาง 
(3509900533984) 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2516 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2521 

4 4.5 4 4.5 

4 รศ.ร าไพพรรณ อภชิาตพงศช์ยั 
(3759900039457) 

วท.บ. (พชืสวน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2514 
วท.ม. (ส่งเสรมิการเกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์2523 
M.Ed. (Community Development and Adult Education) 
University of Manchester 

4.5 3 4.5 3 

5 อ.จามจุร ีโสตถกิุล 
(3509900278224) 

วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2533 
วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2528 6 6 6 6 

 
3.2.2 อาจารยป์ระจ า   

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

(เลขประจ าตวัประชาชน) 
คณุวฒิุการศึกษา สาขาวิชา, 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอน/สปัดาห ์

ปัจจบุนั เม่ือเปิดสอน/ปรบัปรงุ
หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 
รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสงิห ์
(3509901240948) 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
 Michigan State University 

6 6 6 6 

2 
ศ.ดร.อาร ี  วบิลูพงศ ์
(3509900148797) 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
University of Illinois 

6 6 6 6 

3 
รศ.ไพฑรูย ์  รอดวนิิจ 
(3100501521384) 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 6 6 7 

4 
รศ.ดร.พฒันา  เจยีรวริยิะพนัธ ์
(3509901462614) 

Ph.D. (Food And Resource Economics) 
University of Florida 

6 6 6 3 

5 
ผศ.ศรนัย ์ อารยะรงัสฤษฎ ์
(3509900150805) 

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 6 6 6 

6 
ผศ.ดร.กมล  งามสมสุข 
(3409900353928) 

Ph.D. (Agricultural Economics)  
University of The Philippines Los Banos 

6 6 6 6 
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ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

(เลขประจ าตวัประชาชน) 
คณุวฒิุการศึกษา สาขาวิชา, 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอน/สปัดาห ์
ปัจจบุนั เม่ือเปิดสอน/ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

7 
ผศ.ดร.เยาวเรศ  เชาวนพนูผล 
(5500190007725) 

Ph.D. (Economics)  
University of New England 

6 6 6 6 

8 
อ.ดร.จริวรรณ   กจิชยัเจรญิ 
(3539900162200) 

Ph.D. (Agricultural Economics)  
University of Hohenheim 

6 6 6 6 

9 
อ.ดร.พรสริ ิ สบืพงษ์สงัข ์
(3500100063241) 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
University of Hohenhiem 

6 6 6 6 

 
3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  

ท่ี 
ช่ือสกลุ 

(พรอ้มทัง้ต าแหน่งทาง
วชิาการ) 

หน่วยงานท่ีสงักดั 
คณุวฒิุ
สงูสดุ 

สาขาวิชา 
ศกัยภาพในการสอน

หลกัสตูรน้ี หมายเหตุ 
สอนกระบวนวชิา คุมวจิยั 

1 นายอนุสนธิ ์อตัตปญัโญ ขา้ราชการบ านาญ ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรเ์กษตร √   
2 นางลกัษม ีวรชยั ขา้ราชการบ านาญ ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรเ์กษตร √   
3 นางสาวนฤมล ทกัษอุดม ผูอ้ านวยการกาแฟ

ชาวไทยภเูขา  
(ฮลิลค์อฟฟ์) 

ปรญิญาโท การจดัการตลาด √   

 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลกัสตูรก าหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาการฝึกงาน  การฝึกทกัษะวชิาชพี  และ / หรอื 
สหกจิศกึษา  ตามสาขาวชิาทีส่งักดั  ประกอบดว้ยการฝึกปฏบิตัิ  ดงูาน  และ /หรอื  ท างานในหน่วยงาน
ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืสถานประกอบการภาคเอกชน 

 4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษา มดีงันี้ 
                มรีะเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลา เขา้ใจและสามารถปรบัตวัเขา้กบัวถิอีงคก์ร 
                สามารถบรูณาการความรูจ้ากชัน้เรยีนกบัการเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัจิรงิ 
                สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร  
      มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสามารถแกไ้ขปญัหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า 
                มมีนุษยสมัพนัธ ์ เสยีสละ  อดทน สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
                สามารถถ่ายทอดความรูจ้ากประสบการณ์ภาคสนามใหผู้อ้ื่นได ้

 4.2 ช่วงเวลา   
     วชิาการฝึกงาน 1 ช่วงปิดภาคเรยีนที ่1 
 วชิาการฝึกงาน 2 วนัพุธ ภาคเรยีนที ่1 หรอื 2 หรอื ช่วงปิดภาคเรยีนที ่1  
 การฝึกทกัษะวชิาชพี หรอื สหกจิศกึษา ภาคฤดรูอ้น หรอื ภาคเรยีนที ่1 หรอื ภาคเรยีนที ่2 
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4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  

        วชิาการฝึกงาน 1 ก าหนดฝึกงานทุกวนั เป็นเวลา 12 วนั ตัง้แต่เวลา 8.30 – 17.00 น. แบ่ง
นกัศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ย เพื่อรบัการฝึกในสาขา/องคค์วามรูท้ีจ่ดัให ้
 วชิาการฝึกงาน 2 ก าหนดฝึกงานทุกวนัพุธ หรอืช่วงปิดภาคเรยีนที ่1 ในเวลาราชการ ตาม
ตารางการฝึกของแต่ละโครงการทีน่กัศกึษาเลอืกฝึก 

 การฝึกทกัษะวชิาชพี หรอื สหกจิศกึษา ก าหนดการและตารางการฝึก ขึน้กบัการจดัการของ
หน่วยงานหรอืสถานประกอบการ 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
 นกัศกึษาสามารถเลอืกลงทะเบยีนเรยีนวชิ า แบบฝึกหดัการวจิยั  ซึง่เป็นการเรยีนรูแ้ละฝึกการ
คน้ควา้และด าเนินงานวจิยั  หรอืงานส ารวจทีส่นใจ  ภายใตค้ าแนะน าและการดแูลของอาจารยห์รอื
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาทีน่กัศกึษาสงักดั และจดัท ารายงานในรปูแบบเอกสารวชิาการ 

 5.2 ผลการเรียนรู้ สมัพนัธก์บั Mapping 
 ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูข้องการท าแบบฝึกหดังานวจิยัของนกัศกึษา มดีงันี้ 
  มคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวจิยั สามารถท าวจิยัเบือ้งตน้ได้ 
  สามารถศกึษาดว้ยตนเองภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  มคีวามซื่อสตัยใ์นการน าเสนอขอ้มลูจรงิ 
  สามารถวเิคราะหข์อ้มลูและวเิคราะหส์ถติจิากขอ้มลู 
  สามารถวเิคราะหแ์ละอธบิายผลการศกึษาได้ 
  สามารถจดัท ารายงานตามรปูแบบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 5.3 ช่วงเวลา  
  ชัน้ปีที ่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   
  3 หน่วยกติ 

 5.5 การเตรียมการ   
 มอบหมายอาจารยท์ีป่รกึษาใหน้กัศกึษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยท์ีป่รกึษา ใหค้ าปรกึษาในการเลอืกหวัขอ้ กระบวนการศกึษา การวางแผนงานวจิยั การ
เกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล 
 นกัศกึษา คน้ควา้ขอ้มลูเบือ้งตน้จากเอกสาร ก่อนด าเนินงานวจิยั ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล    
ประเมนิผลการวจิยัจากรายงานในรปูแบบเอกสารทางวชิาการ หรอืประเมนิจากการน าเสนอผล

การศกึษาวจิยั โดยอาจารยท์ีป่รกึษา 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คณุลกัษณะ)  

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา  

มคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะดา้น
การพฒันาเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศ 

 

ก าหนดใหห้ลกัสตูรมวีชิาบงัคบัทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัการ
พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศ  เช่น 
เศรษฐกจิการพฒันาการเกษตร    เศรษฐศาสตร์ -
เกษตรวเิคราะห ์    ปญัหาและนโยบายการเกษตร    
การจดัการธุรกจิเกษตร เป็นตน้ นอกจากนี้ในส่วนของ
วชิาเอกเลอืก ไดม้กีารก าหนดรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันาเศรษฐกจิการเกษตรหลายวชิาใหน้กัศกึษา
สามารถเลอืกเรยีนได ้เช่น เศรษฐศาสตรแ์ละการ
จดัการระบบห่วงโซ่มลูค่า -สนิคา้เกษตร   สหกรณ์
การเกษตรและสถาบนั -การเกษตร   วถิเีศรษฐกจิ
พอเพยีง  การพฒันา- ทรพัยกรการเกษตร เป็นตน้ 

มคีุณธรรม จรยิธรรม 

มกีารสอดแทรกในหลายกระบวนวชิา  และในกลุ่มวชิา
ศกึษาทัว่ไป  ( จรยิศาสตร ์   การพฒันาคุณภาพ
นกัศกึษาดว้ยกจิกรรม ) ก าหนดใหน้กัศกึษาเขา้รว่ม
กจิกรรม  เช่น  เกษตรบ าเพญ็  และ  ลกูชา้งเชอืกใหม่
ปลอดเหลา้เขา้วดั เป็นตน้ 

มแีนวคดิทนัตามกระแสสงัคม ครอบคลุม
แนวคดิและวทิยาการใหม ่ๆ 

ก าหนดใหห้ลกัสตูรมวีชิาในกลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไป
เกีย่วกบั เทคโนโลยสีารสนเทศและชวีติสมยัใหม ่  
และมกีารน าแนวคดิ กฎ ทฤษฎ ีวทิยาการใหม ่ๆ 
สอดแทรกในเน้ือหาการสอนในหลายกระบวนวชิา เช่น 
ในหลายกระบวนวชิาก าหนดใหน้กัศกึษาอ่านบทความ
งานวจิยัทีไ่ดม้กีารศกึษาวจิยัมาไมเ่กนิ 5 ปีและ
น าเสนอความรูท้ีไ่ดจ้ากการอ่านงานวจิยันัน้ เป็นตน้  
นอกจากนี้ก าหนดใหน้กัศกึษาตอ้งศกึษาวชิาการ
สมัมนา โดยที ่การสมัมนาของนกัศกึษานัน้ตอ้งศกึษา 
คน้ควา้ในหวัขอ้ทีม่คีวามทนัสมยัในเน้ือหา 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คณุธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณทาง      
วชิาการและวชิาชพี 

มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและ ขอ้บงัคบั
ต่างๆ ขององคก์รและสงัคม  

มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั 
 เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์
 2.1.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 สอดแทรกความซื่อสตัยส์ุจรติ จดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ในภาคบรรยายของ
กระบวนวชิา 
 2.1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม  จริยธรรม  
 ประเมนิตนเอง ประเมนิโดยเพื่อน อาจารย ์ หรอืวทิยากร  
 วธิกีารประเมนิ การสงัเกตพฤตกิรรม ประเมนิความรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ประเมนิจากการสอบถาม หรอืแบบสอบถาม หรอืแบบประเมนิ  
 

2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา 
 สามารถวเิคราะหป์ญัหา  รวมทัง้ประยกุตค์วามรูท้กัษะ  และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการ
แกไ้ขปญัหา 
 สามารถศกึษาตามความกา้วหน้าทางวชิาการ และมคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษา 
เพื่อเลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ 
 สามารถบรูณาการความรูใ้นทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 2.2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มกีจิกรรมภาคบรรยาย  หลกัการทางทฤษฎ ีและปฏบิตักิารในชัน้เรยีน โดยอาจารย ์หรอื  
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ในสาขานัน้ ๆ  
 ก าหนดใหม้กีารฝึกปฏบิตัภิาคสนามหรอืดงูาน ในแหล่งฝึก สถานประกอบการ และชุมชน  
 มกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีจิกรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง เน้นใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่ม 
เรยีนรูจ้ากกรณศีกึษา หรอืสถานการณ์จรงิ 
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 2.2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 การวดัความรูโ้ดยใชข้อ้สอบ  การน าเสนอรายงานในชัน้เรยีน รายงานการศกึษาคน้ควา้  
รายงานการท าโครงงานหรอืปญัหาพเิศษ รายงานการฝึกงานหรอืสหกจิศกึษา 
 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
 คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
 สามารถสบืคน้ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปญัหา เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหา
อยา่งสรา้งสรรค์ 
 สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.3.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 จดักจิกรรมการสอนใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและแกไ้ขปญัหา มกีารอภปิรายกลุ่ม การท า
โครงงาน การใชก้รณศีกึษา และการฝึกปฏบิตัใินชัน้เรยีนและภาคสนาม 
 2.3.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 การประเมนิทกัษะโดยใชข้อ้สอบหรอืการสอบถาม ประเมนิผลระหว่างการอภปิรายกลุ่มหรอื
ปฏบิตังิาน การน าเสนอรายงานในชัน้เรยีน 
 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความสามารถในการ
รบัผิดชอบ  
 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ      
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม และเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ใน
การแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของ
กลุ่ม 

มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 2.4.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 
 จดักจิกรรมการสอนใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม ใหม้กีาร
ประสานงานกบัผูอ้ื่น มกีารคน้ควา้จากแหล่งขอ้มลู มกีารมอบหมายภาระงานใหร้บัผดิชอบด าเนินการ
และเรยีนรูด้ว้ยตนเองและรว่มกบัผูอ้ื่น 
  
 
 



 28 
         2.4.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 
 ประเมนิพฤตกิรรม การแสดงออก และทกัษะความสมัพนัธ ์ในแต่ละบทบาทของผูเ้รยีนในชัน้
เรยีน หรอืระหว่างท ากจิกรรม ประเมนิผลงานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปจัจบุนัต่อการท างานทีเ่กีย่วกบัการใช ้
สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 
 สามารถแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตร ์หรอืน าสถติมิาประยกุตใ์ชใ้นการ 
แกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์
 สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน  เลอืกใชร้ปูแบบของสื่อการ
น าเสนออยา่งเหมาะสม 
 2.5.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จดักจิกรรมการสอนใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กประสบการณ์การวจิยั การแกป้ญัหาจากกรณศีกึษา หรอื
สถานการณ์ในภาคสนาม มกีจิกรรมส่งเสรมิผูเ้รยีนใหไ้ดฝึ้กทกัษะการสื่อสาร การน าเสนอ 
 2.5.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเมนิผลงานหรอืพฒันาการ การใชเ้ทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบหรอืการ
ตรวจสอบจากรายงาน ประเมนิทกัษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอในชัน้เรยีน และจาก
รายงาน   
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  
    

รหสั  ชือ่กระบวนวชิา(ภาษาไทย)  
 คุณธรรม จรยิธรรม   ความรู ้  ทกัษะทางปญัญา  

 ทกัษะ   ทกัษะการวเิคราะห ์ 

 ความสมัพนัธ ์  ตวัเลข การสือ่สาร  

 ระหว่างบุคคลและ   และการใช ้ 

 ความรบัผดิชอบ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

127100 การเมอืงในชวีติประจ าวนั      

128100 การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลพืน้ฐาน           

176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่      

011100 มนุษยก์บัปรชัญา        

011251 ตรรกศาสตร ์        

011257 จรยิศาสตร ์      

703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้                

050103 สงัคมและวฒันธรรม     
 

701103 การบญัชทีัว่ไป             

001101 การฟงัและพดูภาษาองักฤษ   

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ   
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รหสั  ชือ่กระบวนวชิา(ภาษาไทย)  
 คุณธรรม จรยิธรรม   ความรู ้  ทกัษะทางปญัญา  

 ทกัษะ   ทกัษะการวเิคราะห ์ 

 ความสมัพนัธ ์  ตวัเลข การสือ่สาร  

 ระหว่างบุคคลและ   และการใช ้ 

 ความรบัผดิชอบ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

001201 
การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอย่างมี
ประสทิธผิล   

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี   

204100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชวีติสมยัใหม ่         

201115 ชวีติและพลงังาน                

400100 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 1              

400101 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 2              

400110 พฒันาการทางเทคโนโลยกีบัการเปลีย่นแปลง

ของโลก 
              



203111 เคม1ี  

203115 ปฏบิตักิารเคม1ี  

208263 สถติเิบือ้งตน้          

208373 สถติทิางการเกษตร                 

206171 คณศิาสตรท์ัว่ไป1 

206172 คณติศาสตรท์ัว่ไป2 
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รหสั  ชือ่กระบวนวชิา(ภาษาไทย)  
 คุณธรรม จรยิธรรม   ความรู ้  ทกัษะทางปญัญา  

 ทกัษะ   ทกัษะการวเิคราะห ์ 

 ความสมัพนัธ ์  ตวัเลข การสือ่สาร  

 ระหว่างบุคคลและ   และการใช ้ 

 ความรบัผดิชอบ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

202111 ชวีวทิยา1             

207181 ฟิสกิสส์ าหรบันกัศกึษาเกษตรศาสตร ์   

207191 ปฏบิตักิารฟิสกิสส์ าหรบันกัศกึษาเกษตรศาสตร ์             

353210 หลกัการเพาะปลกู         

359210 หลกัการพชืสวน                 

356210 สตัวศาสตรเ์บือ้งตน้ 

361210 ปฐพศีาสตรแ์ละอนุรกัษ์ศาสตรเ์บือ้งตน้     

400190 การฝึกงาน1          

400290 การฝึกงาน2        

751101 หลกัเศรษฐศาสตร1์            

751102 หลกัเศรษฐศาสตร2์            



351201 หลกัเศรษฐศาสตรเ์กษตร      
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รหสั  ชือ่กระบวนวชิา(ภาษาไทย)  
 คุณธรรม จรยิธรรม   ความรู ้  ทกัษะทางปญัญา  

 ทกัษะ   ทกัษะการวเิคราะห ์ 

 ความสมัพนัธ ์  ตวัเลข การสือ่สาร  

 ระหว่างบุคคลและ   และการใช ้ 

 ความรบัผดิชอบ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

351211 การจดัการธุรกจิเกษตร     

351301 เศรษฐศาสตรเ์กษตรวเิคราะห1์ 

351321 หลกัการตลาดการเกษตร           

351364 
หลกัเศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม      

351390 การฝึกทกัษะวชิาชพีสาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร      

351441 วธิวีจิยัทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร   

351451 ปญัหาและนโยบายการเกษตร    

351466 เศรษฐกจิการพฒันาการเกษตร   

351497 สมัมนา1                       

351498 สมัมนา2                            

351499 แบบฝึกหดัการวจิยั             

351442 
การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร    
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รหสั  ชือ่กระบวนวชิา(ภาษาไทย)  
 คุณธรรม จรยิธรรม   ความรู ้  ทกัษะทางปญัญา  

 ทกัษะ   ทกัษะการวเิคราะห ์ 

 ความสมัพนัธ ์  ตวัเลข การสือ่สาร  

 ระหว่างบุคคลและ   และการใช ้ 

 ความรบัผดิชอบ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

351490 สหกจิศกึษาทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร                                

751301 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ุลภาค1        

751302 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ุลภาค2        

751308 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาค1        

751309 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาค2        

204202 เทคโนโลยสีารสนเทศ2                

208348 สถตินิอนพาราเมตรกิ        

352311 หลกัการส่งเสรมิการเกษตร   

351302 เศรษฐศาสตรเ์กษตรวเิคราะห2์       

351310 การจดัฟารม์ธุรกจิฟารม์    

351317 
เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการระบบห่วงโซ่
มลูค่าสนิคา้เกษตร    

351331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบนัการเกษตร      

351371 วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง   

 

 

 

 

 



 

 

34 
 

 

รหสั  ชือ่กระบวนวชิา(ภาษาไทย)  
 คุณธรรม จรยิธรรม   ความรู ้  ทกัษะทางปญัญา  

 ทกัษะ   ทกัษะการวเิคราะห ์ 

 ความสมัพนัธ ์  ตวัเลข การสือ่สาร  

 ระหว่างบุคคลและ   และการใช ้ 

 ความรบัผดิชอบ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

351412 การวเิคราะหแ์ละการจดัการตลาดธุรกจิเกษตร 
351413 ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสทิธิ ์ 

351417 นวตักรรมการจดัการลอจสิตกิสเ์กษตร 

351419 การบรหิารเชงิกลยุทธท์างการเกษตร 

351421 การตลาดผลติผลการเกษตร 

351426 ราคาผลติผลเกษตร  

351431 ธนกจิการเกษตร      

351461 การพฒันาทรพัยากรการเกษตร 

351463 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางสงัคม
เศรษฐกจิ   

351464 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาต ิ 

751202 ประวตัลิทัธเิศรษฐกจิ                

751209 คณติเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้           

751303 การคลงัสาธารณะ   
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รหสั  ชือ่กระบวนวชิา(ภาษาไทย)  
 คุณธรรม จรยิธรรม   ความรู ้  ทกัษะทางปญัญา  

 ทกัษะ   ทกัษะการวเิคราะห ์ 

 ความสมัพนัธ ์  ตวัเลข การสือ่สาร  

 ระหว่างบุคคลและ   และการใช ้ 

 ความรบัผดิชอบ   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

751330 การเงนิและการธนาคาร     

751401 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ            

751410 เศรษฐมติเิบือ้งตน้         

751420 การเงนิระหว่างประเทศ           

751427 การวางแผนเศรษฐกจิ   

751434 การธนาคารพาณชิย ์                

751442 เศรษฐศาสตรภ์มูภิาค    

751446 เศรษฐกจิของประเทศไทย            
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี  
คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  มจีรรยาบรรณทางวชิาการ
และวชิาชพี 

1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา  และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั
ต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

1.3 มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั 

1.4 เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 
ความรู้ 

2.1 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา  
2.2 สามารถวเิคราะหป์ญัหา  รวมทัง้ประยกุตค์วามรูท้กัษะ  และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการ

แกไ้ขปญัหา 
2.3 สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ  และมคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษา

เพื่อใหเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  
2.4 สามารถบรูณาการความรูใ้นทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทกัษะทางปัญญา 
3.1 คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3.2 สามารถสบืคน้  รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และสรปุประเดน็ปญัหา  เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหา

อยา่งสรา้งสรรค ์
3.3 สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4.2 สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม  และเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ใน

การแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม  พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเอง
และของกลุ่ม 

4.3 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง  
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปจัจบุนัต่อการท างานทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศ
และเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 

5.2 สามารถแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตร ์หรอืน าสถติมิาประยกุตใ์ชใ้นการ
แกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์

5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน  เลอืกใชร้ปูแบบของสื่อการ
น าเสนออยา่งเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน  

ใชร้ะบบล าดบัขัน้ และค่าล าดบัขัน้ในการวดัและประเมนิผล นอกจากกระบวนวชิาทีก่ าหนดใหว้ดั
และประเมนิผลดว้ยอกัษร S และ U เป็นล าดบัขัน้ ซึง่ไมม่คี่าล าดบัขัน้ 
 สญัลกัษณ์และความหมายของการวดัและประเมนิผลกระบวนวชิาต่างๆ ใหก้ าหนดดงันี้ 
 (1) อกัษรล าดบัขัน้ทีม่คี่าล าดบัขัน้ ใหก้ าหนดดงันี้ 
                    อกัษรล าดบัขัน้  ความหมาย   ค่าล าดบัขัน้ 
  A  ดเียีย่ม (EXCELLENT)   4.00 
  B+  ดมีาก (VERY GOOD)   3.50 
  B  ด ี(GOOD)    3.00 
  C+  ดพีอใช ้(FAIRLY GOOD)  2.50 
  C  พอใช ้(FAIR)    2.00 
  D+  อ่อน (POOR)    1.50 
  D  อ่อนมาก (VERY POOR)  1.00 
  F  ตก (FAILED)    0.00 
 (2) อกัษรล าดบัขัน้ทีไ่มม่คี่าล าดบัขัน้ ใหก้ าหนดดงันี้  
                    อกัษรล าดบัขัน้  ความหมาย 
  S  เป็นทีพ่อใจ (SATISFACTORY) 
  U  ไมเ่ป็นทีพ่อใจ (UNSATISFACTORY) 
  V  ผูเ้ขา้รว่มศกึษา (VISITOR) 
  W  การถอนกระบวนวชิา (WITHDRAWN) 
  CE  หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการทดสอบ (CREDITS FROM EXAMINATION) 
  CP  หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
    (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
  CS  หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน  
    (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
  CT  หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการประเมนิหรอือบรมทีจ่ดัโดยหน่วยงานต่างๆ 
    (CREDITS FROM TRAINING) 
  CX  หน่วยกติทีไ่ดร้บัจากการยกเวน้การเรยีน   
    (CREDITS FROM EXEMPTION) 
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 (3) อกัษรล าดบัขัน้ทีก่ารวดัและประเมนิผลยงัไมส่ิน้สุด ใหก้ าหนดดงันี้  
                    อกัษรล าดบัขัน้  ความหมาย 
  I  การวดัผลยงัไมส่ิน้สุด (INCOMPLETE)  
  P  การเรยีนการสอนยงัไมส่ิน้สุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวชิาทีน่กัศกึษาไดล้ าดบัขัน้  A, B+, B, C+, C, D+, D หรอือกัษร S เท่านัน้ จงึจะนบั     
หน่วยกติของกระบวนวชิานัน้เป็นหน่วยกติสะสม 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
การทวนสอบในระดบัรายวชิา โดยใหน้กัศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนและคุณภาพ  

ผลการเรยีนรู ้เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
ก าหนดใหม้คีณะกรรมการในแต่ละสาขาวชิาประเมนิขอ้สอบ วธิกีารวดัประเมนิผล และ

การใหค้ะแนน/ล าดบัขัน้ 
การทวนสอบในระดบัหลกัสตูร ด าเนินการโดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

สถาบนั ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดในหลกัสตูร และ แบบรายงาน มคอ 7 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 

  ประเมนิการไดง้านท าทีส่มัพนัธก์บัสาขา ระยะเวลาในการไดง้าน 
  ประเมนิความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมัน่ใจในการประกอบอาชพี 
  ประเมนิความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ หรอืผูบ้งัคบับญัชา 
  ส ารวจการส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 
 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
  1. ตอ้งเรยีนกระบวนวชิาต่างๆ  ใหค้รบตามหลกัสตูรและเงือ่นไขของสาขาวชิา  และตอ้ง
ไมม่กีระบวนวชิาใดทีไ่ดร้บัอกัษรล าดบัขัน้ I หรอื P 
  2. ตอ้งใชเ้วลาเรยีนไมน้่อยกว่า 6 ภาคการศกึษา 
  3. มคี่าล าดบัขัน้สะสมเฉลีย่ในวชิาเอก  ไมน้่อยกว่า 2.00 และมคี่าล าดบัขัน้สะสมเฉลีย่     
ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 2.00 
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หมวดท่ี 6. การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
(1) มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครแูก่อาจารยใ์หม ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของ

สถาบนั คณะตลอดจนในหลกัสตูรทีส่อน 
(2) ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและ   

การวจิยัอยา่งต่อเนื่อง การสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและวชิาชพีในองคก์ร
ต่างๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
(1) ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอน

และการวจิยัอยา่งต่อเนื่อง การสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและ
วชิาชพีในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลา
เพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

(2) การเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 
2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรู้
และคุณธรรม 

(2) มกีารกระตุน้อาจารยท์ าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
(3) ส่งเสรมิการท าวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน

และมคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี 
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หมวดท่ี  7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การบริหารหลกัสตูร 
 เป็นไปตามระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 มคีณะกรรมการการบรหิารหลกัสตูรประจ าสาขาวชิา เศรษฐศาสตร์เกษตรท าหน้าทีพ่จิารณาให้
ความเหน็ชอบการจดัการเรยีนการสอน การเปิด และปิดหลกัสตูร การปรบัปรงุหลกัสตูรและกระบวนวชิา 
และรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน 
 มคีณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร ท าหน้าทีว่ดัประเมนิผลการจดัการศกึษา ประเมนิหลกัสตูร น า
ผลการประเมนิมาปรบัปรงุหลกัสตูร และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 มกีารจดัท าแผนการสอน และเกณฑก์ารวดัและประเมนิผล  
 มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะและความรูแ้ก่นกัศกึษา 
 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ  

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 ด าเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัหาทรพัยากรสนบัสนุนการเรยีนการสอนอยา่งเหมาะสม
รวมถงึการส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
หอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร 
 มกีารวางแผนการใชห้อ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร  
 มกีารบ ารงุรกัษาหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร  
 มกีารประเมนิสภาพและประสทิธภิาพการใชห้อ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร  
อุปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งสบืคน้ขอ้มลู 
 มกีารวางแผนการใชแ้ละบ ารงุรกัษาอุปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอน  
 มกีารประเมนิการใชแ้ละบ ารงุรกัษาอุปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอน  
 มเีครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละแหล่งสารสนเทศส าหรบัการสบืคน้  
 มหีอ้งสมดุส าหรบัการคน้ควา้  

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 มกีารวางแผนเพื่อตดิตาม ส ารวจความตอ้งการ จดัสรรงบประมาณ และจดัหาทรพัยากรการ
เรยีนการสอน โดย 
 คณะ/สาขาวชิามกีารส ารวจความตอ้งการในการใชว้สัดุอุปกรณ์และครภุณัฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเรยีน การสอน เช่น คอมพวิเตอร ์ LCD เครือ่งฉายสไลด ์เครือ่งฉายภาพ และโปรเจกเตอร ์เป็น
ตน้ ซึง่ก าหนดไวเ้ป็นโครงการในแผนปฏบิตังิาน และการเสนอขอ้จดัตัง้งบประมาณแต่ละปี ของแต่ละ
สาขาวชิา/หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้งบประมาณเงนิแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิได ้และน าเสนอผูบ้รหิาร
ประจ าคณะเพื่อพจิารณาจดัสรรงบประมาณ (เงนิรายได)้ 
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 ในส่วนของหนงัสอืและต ารานัน้ หอ้งสมดุของคณะเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบในการจดับรกิารแก่
คณาจารย ์นกัศกึษา และเจา้หน้าทีท่ ัว่ไป 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

1. มกีารประเมนิและตดิตามความเพยีงพอของหนงัสอื ต ารา วารสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน
การสอน ซึง่ด าเนินการโดยหอ้งสมดุของคณะ ดงันี้ 
1.1 สอบถามความพงึพอใจและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุเป็นประจ าทุกปี 
1.2 เปิดโอกาสใหค้ณาจารยแ์ต่ละท่านเสนอใหห้อ้งสมดุพจิารณาสัง่ซือ้/จดัหา หนงัสอื ต ารา 
วารสารทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามจ าเป็นและมปีระโยชน์ใหบ้รกิาร 

 2.  ในแต่ละปีการศกึษาคณะ/สาขาวชิาจะมกีารส ารวจและตดิตามความเพยีงพอของอุปกรณ์    
     การเรยีน การสอน และทรพัยากรต่างๆทีช่ ารดุหรอืใชก้ารไมได ้หรอืยงัไมเ่พยีงพอต่อ   
     ความตอ้งการจากอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
ในการรบัอาจารยใ์หมเ่ขา้ปฏบิตังิาน สาขาวชิา เศรษฐศาสตรเ์กษตร เป็นผูก้ าหนดคุณวุฒแิละ

คุณสมบตั ิทัง้นี้ตอ้งมคีุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาเอก ทางดา้นเศรษฐศาสตรเ์กษตรหรอืเศรษฐศาสตร ์โดย
เป็นไปตามทีป่ระชุมของสาขาวชิา  ซึง่จะพจิารณาถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาหลกัสตูรของสาขาวชิาในอนาคต แลว้น าเสนอคณบดเีพื่อใหค้วามเหน็ชอบ ก่อนน าเสนอ
มหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตั ิเมือ่มหาวทิยาลยัอนุมตัแิลว้คณะจะด าเนินการประกาศรบัสมคัรต่อไป 

ในกระบวนการคดัเลอืกมกีารก าหนดหวัขอ้ใหท้ดสอบการสอน เมือ่ผ่านกระบวนการทดสอบการสอน
แลว้ จงึจะเขา้สู่กระบวนการสอบสมัภาษณ์ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (จ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80) และผูส้อน  

จะตอ้งประชุมรว่มกนัในการวางแผนจดัการเรยีนการสอนประเมนิผลและใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผล
ทุกกระบวนวชิา  เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูร  ตลอดจนปรกึษาหารอื
แนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร  และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค ์โดยความเหน็ชอบของคณะและมหาวทิยาลยั 

3.3 การแต่งตัง้อาจารยพิ์เศษ  
มกีารเสนอขอแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษโดยสาขาวชิาเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัมิคีวามรู ้

ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในสาขาวชิา หรอืในกระบวนวชิา ซึง่สาขาวชิาตอ้งการใหม้าเป็นผูร้ว่ม
สอน หรอืรบัผดิชอบในกระบวนวชิาทีข่าดผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในเรือ่งนัน้ๆ 
โดยตรง เสนอค ณบด ีเพื่อพจิารณา น าเสนอมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาออกค าสัง่แต่งตัง้เป็นอาจารย์
พเิศษ โดยอธกิารบด ี
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4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
มกีารก าหนดคุณสมบตับิุคลากรใหค้รอบคลุมภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการ

คดัเลอืกบุคลากร ก่อนรบัเขา้ท างาน  
4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
มกีารพฒันาบุคลากรใหม้พีฒันาการเพิม่พนูความรู้  สรา้งเสรมิประสบการณ์ในภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

สามารถสนบัสนุนบุคลากรสายวชิาการหรอืหน่วยงานใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง โดยการอบรม     
ดงูาน ทศันศกึษา และการวจิยัสถาบนั  

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน  โดยนกัศกึษาสามารถปรกึษา

กบัอาจารยท์ีป่รกึษาในการวางแผนการเรยีน การแนะน าแผนการเรยีนในหลกัสตูร การเลอืกและวางแผน
ส าหรบัอาชพี และการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั โดยอาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา  
(Office Hours) เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ปรกึษาได้  นอกจากนี้  ตอ้งมทีีป่รกึษากจิกรรมเพื่อใหค้ าปรกึษา
แนะน าในการจดัท ากจิกรรมแก่นกัศกึษา 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
นกัศกึษาทีถู่กลงโทษ มสีทิธยิืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรบัทราบ

ค าสัง่ลงโทษ โดยค ารอ้งตอ้งท าเป็นหนงัสอืพรอ้มเหตุผลประกอบ และยืน่เรือ่งผ่านงานวนิยั กองพฒันา
นกัศกึษา และใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์ พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื
อุทธรณ์ โดยค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณ์ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

6.1 มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ของประเทศ และโลก 
เพื่อศกึษาทศิทางของตลาดแรงงานทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ และประเทศ  

6.2 ใหม้กีารส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติก่อนการ
ปรบัปรงุหลกัสตูร 

 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ ัง้หมดอยูใ่นเกณฑด์ต่ีอเน่ือง 2 ปีการศกึษาเพื่อ
ตดิตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้นี้ เกณฑก์ารปะเมนิผ่าน คอื มกีารด าเนินงานตามขอ้ 1-5 
และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีก้ารด าเนินงานทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80      
มสี่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2. มรีายละเอยีดของ หลกัสตูร  ตามแบบ มคอ. 2      
ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุตฺสาขา/สาขาวชิา 

X X X X X 
3. มรีายละเอยีดของ กระบวนวชิา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวน
วชิา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาค
การศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกกระบวนวชิา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุด  ปี
การศกึษา 

X X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวชิา
ทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน 
กลยทุธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จาก
ผลการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปี
ทีแ่ลว้ 

 

X X X X 

8. อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ
หรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 
9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทาง

วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน    
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี       
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/
บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไมน้่อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   
X X 
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12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอ

บณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

    
X 

13. นกัศกึษามงีานท าภายใน 1 ปี หลงัจากส าเรจ็
การศกึษา ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 

    X 
14. บณัฑติทีไ่ดง้านท าไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ไมต่ ่า

กว่าเกณฑท์ี ่ก.พ. ก าหนด 
    X 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรงุแผนกลยทุธก์ารสอน  

 มกีารประเมนิผลการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา และน าผลการประเมนิมาวเิคราะหเ์พื่อ
หาจดุอ่อนและจดุแขง็ในการสอนของอาจารยผ์ูส้อน เพื่อปรบักลยทุธก์ารสอนใหเ้หมาะสม 
โดยอาจารยแ์ต่ละท่าน 

 มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการสอบ  
 มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการปฏบิตังิานกลุ่ม  
 วเิคราะหเ์พื่อหาจดุอ่อนและจดุแขง็ในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา เพื่อปรบักลยทุธก์ารสอนให้

เหมาะสมกบันิสติแต่ละชัน้ปี โดยอาจารยแ์ต่ละท่าน 
 1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน  

            ใหน้กัศกึษาไดป้ระเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทัง้ในดา้นทกัษะ กลยทุธก์าร
สอน และการใชส้ื่อในทุกกระบวนวชิา 

 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

 ประเมนิโดยนกัศกึษาปีสุดทา้ย 
 ประเมนิโดยบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 
 ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร  
 การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี  ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที่  7 ขอ้ 7 
โดยคณะกรรมการประเมนิอยา่งน้อย  3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาอยา่งน้อย  1 คน ที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากมหาวทิยาลยั 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ  

ใหก้รรมการวชิาการประจ าสาขาวชิา /ภาควชิา รวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิการเรยีนการสอน
ของอาจารย ์นกัศกึษา บณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติ และขอ้มลูจาก มคอ.  5, 6, 7 เพื่อทราบปญัหาของการ
บรหิารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา และน าไปสู่การด าเนินการปรบัปรงุกระบวนวชิาและ
หลกัสตูรต่อไป ส าหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูรนัน้จะกระท าทุกๆ 5 ปี ทัง้นี้ เพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวามทนัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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ภาคผนวก 
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ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวิชาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

1. คณะมนุษยศาสตร ์
001101  การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 

Listening and Speaking in English 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
          การสื่อสารภาษาองักฤษ โดยเน้นทกัษะการพดูและการฟงั เพื่อการปฏสิมัพนัธใ์นบรบิททาง
สงัคมและวชิาการ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction 
and lifelong learning  
 

001102  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ  
Reading and Writing in English  

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
          การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเน้นการเรยีนรูค้ าศพัท ์การทบทวนไวยากรณ์อยา่งเป็น
ระบบ การพฒันาโครงสรา้งประโยคทีม่คีวามหลากหลาย รปูแบบและวตัถุประสงคข์องยอ่หน้า เพื่อการ
สื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary 
expansion, systematic grammar review, development of sentence structure and sentence 
variety, forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful 
context.  
 

001201 การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล  
Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
            ทกัษะภาษาองักฤษส าหรบัการอ่านเชงิวเิคราะหจ์ากแหล่งขอ้มลูและสื่อต่างๆและการเขยีน                     
อยา่งมปีระสทิธผิล ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รยีน   
            English language skills for critical reading from different sources and media and 
effective writing on topics of students’ interests. 
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001202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ       

English in Professional Contexts                                     
3(3-0-6)
  

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  

             ลกัษณะเฉพาะทางภาษา  องคป์ระกอบทางภาษาและทกัษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะ
สาขาอาชพี 
             Specific language features, language components of professional texts and language 
skills for professional texts. 
 

011100  มนุษยก์บัปรชัญา 
Man and Philosophy 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
              ศกึษาใหเ้ขา้ใจ ความหมาย คณุค่า เหตุทีม่า ก าเนิด วธิกีาร จดุมุง่หมาย และขอบขา่ยของ
ปรชัญาเปรยีบเทยีบ ปรชัญากบัศาสตรอ์ื่น ๆ ตลอดจนแนวคดิว่าดว้ยสถานภาพ ภาระหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ ความหมายและจดุมุง่หมายของมนุษย์ 
              The Study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; 
philosophy in comparison with other related sciences; philosophical concepts of man's place in 
society and the universe, responsibilities, meanings and ultimate aims. 
 

011251  ตรรกศาสตร ์       
Logic  

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
               ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร ์มนุษยก์บัความรู ้มนุษยก์บัเหตุผล การอา้งและ
การใชเ้หตุผลทีถู่กตอ้ง การอา้งเหตุผลบกพรอ่ง การใชเ้หตุผลในชวีติประจ าวนั  
               The meaning and scope of logic. Man and knowledge. Man and reason. Correct 
inference and argumentation. Fallacies. Daily life and reason. 
 

011257  จริยศาสตร ์
Ethics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
               แนวคดิทางจรยิศาสตร ์พฒันาการของทฤษฎจีรยิศาสตร ์ทฤษฎแีละปญัหาจรยิศาสตร ์
ปญัหาจรยิธรรมในสงัคมปจัจบุนั 
               Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical theories and problems. 
Moral problems in contemporary society. 
 
 



 

 

50 
050103                                                          สงัคมและวฒันธรรมไทย       

Thai Society and Culture            
3(3-0-6) 

                                             เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
             การศกึษาเชงิแนะน าเกีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย โดยอาศยัเครือ่งมอืการวเิคราะหท์ีม่า
จากมรดกทางปญัญาของไทย รวมทัง้การเสนอในเชงิวพิากษ์เกีย่วกบัทฤษฎทีีม่าจากโลกทรรศน์
ตะวนัตกทีใ่ชใ้นการศกึษาสงัคม และวฒันธรรมไทย และทางเลอืกอื่น ๆ ของความเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิสงัคมของไทย 
              An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from 
Thai intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture 
arisen from Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes. 
 
2. คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ 

127100 การเมืองในชีวิตประจ าวนั          
Politics in Everyday Life           

3 (3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
               หน้าทีข่องพลเมอืงในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัรฐัและระดบัโลก  ความเป็นประชาธปิไตย  หน้าที่
ของพลเมอืงในการมสี่วนรว่มทางการเมอืง  การปกครองตนเอง การกระจายอ านาจ  ผลกระทบของ
การเมอืงโลกทีม่ต่ีอชวีติประจ าวนั  บทบาทหน้าทีข่ององคก์ารระหว่างประเทศ  การคา้เสร ี การ
ด ารงชวีติในภาวะโลกา ภวิตัน์   
 

128100 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลพื้นฐาน   
Basic Good Governance in Administration     

3 (3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
             ศกึษาแนวคดิและหลกัการการบรหิารงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ  องคก์ารมหาชนและองคก์ารไม่
แสวงหาก าไรในระดบัต่างๆ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่  แนวคดิและหลกัการของธรรมาภบิาล 
การน าหลกัธรรมาภบิาลมาส่งเสรมิใหส้งัคมไดเ้หน็ความส าคญัและความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารน าไปใชใ้น
การบรหิารงานองคก์ารภาครฐัทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัทอ้งถิน่ และระดบัภมูภิาค 
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3. คณะนิติศาสตร ์

176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม่         
Law and Modern World                                            

3 (3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
              แนวคดิทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกบับทบาทในสงัคม กฎหมายกบัสงัคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกบัปญัหาทอ้งถิน่ และกฎหมายกบัสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดบั
ทอ้งถิน่ ระดบัสงัคมเมอืง และบทบาทของกฎหมายในยคุโลกาภวิตัน์ ศกึษาวเิคราะหป์ญัหาจาก
กรณศีกึษาต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายและโลกสมยัใหม่ 
              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. Studying and analyzing cases relating to law 
and modern world. 
 
4. คณะวิทยาศาสตร ์

201115 ชีวิตและพลงังาน         
Life and Energy                                            

3 (3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  : ไมม่ ี  
              แหล่งก าเนิดพลงังาน ความสมัพนัธข์องพลงังานกบัชวีติ วถิกีารเปลีย่นรปูพลงังานใน
สิง่มชีวีติ วถิกีารเปลีย่นรปูพลงังานในสิง่ไมม่ชีวีติ  วฏัจกัรของพลงังานและการเปลีย่นรปูพลงังาน การ
ถ่ายทอดพลงังานระหว่างพชื สตัว ์และมนุษยใ์นระบบนิเวศ กระบวนการอนุรกัษ์พลงังานใน
ชวีติประจ าวนั ความปลอดภยัของการใชพ้ลงังานในชวีติประจ าวนั  
              Energy sources, Energy relating to life, Pathways of energy conversion of living 
things, Pathways of energy conversion of non-living things, Cycle of energy and its 
transformation, The flow of energy through plants, animal and human in ecosystem, 
Conservation of energy in daily life and Safety of energy in daily life 
 

202111  ชีววิทยา 1 
Basic Biology I 

4(3-3-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
                หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นเคมขีองชวีติ  เซลล ์พนัธุศาสตร ์พนัธุศาสตรป์ระชากรและ
แนวคดิเชงิววิฒันาการ ประวตัศิาสตรว์วิฒันาการของความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวทิยา 
                Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and 
its evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 
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203111 เคมี 1 

Chemistry I 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ไมม่ ี  
                ปรมิาณสมัพนัธท์างเคม ีโครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมใีนสารประกอบประเภทต่างๆ อุณ
หพลศาสตรเ์ชงิเคม ีเคมไีฟฟ้า แก๊ส ของเหลว และของแขง็ สารละลาย กรด-เบส และสมดุลไอออนิก 
จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ี
                Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, 
chemical thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and 
ionic equilibrium, chemical kinetics. 
 

203115 ปฏิบติัการเคมี 1 
Chemistry  Laboratory I 

1(0-3-0) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ไมม่ ี  
              ปฏกิริยิาของทองแดง ความรอ้นของปฏกิริยิา การแยกสบายดว้ยไฟฟ้า เซลลก์ลัวานิก และ
เซลลค์วามเขม้ขน้ ค่าคงทีข่องก๊าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัหลกัการลดลงของจดุเยอืกแขง็ 
โครงสรา้งผลกึ การไทเทรตระหว่างกรด-เบส และแบบรดีอกซ ์สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดว้ยน ้า 
ค่าผลคณูการละลาย จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ีและการทดลองพเิศษ 
               Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, 
gas constant, determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, 
acid-base and redox titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical 
kinetics, and special experiment. 
 

204100  เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมยัใหม่    
Information Technology and Modern Life 

3(2-2-5) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี  

          คอมพวิเตอรก์บัการใชง้านในชวีติประจ าวนั  การประมวลผลขอ้มลูและการจดัการสารสนเทศ  
ซอฟตแ์วรส์ านกังานอตัโนมตัสิ าหรบัชวีติสมยัใหม ่ อนิเทอรเ์น็ตและการสรา้งเวบ็เพจ  

Computer in everyday life, Data processing and information management, Office 
automation software for modern life and Internet and webpage construction. 
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204202  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

Information Technology II 
3(2-2-5) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน :  ไมม่ ี  
              แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบสื่อสารและเกณฑว์ธิ ีเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
เวลิดไ์วดเ์วบ็ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละโปรแกรมคน้หา ระบบยนูิกซแ์ละค าสัง่พืน้ฐาน  การสรา้งเวบ็
เพจ การพฒันางานประยกุตบ์นเวบ็ 
             Information technology concepts. Communication system and protocol. Internet 
network, World Wide Web, e-mail and search engines. UNIX system and basic commands. 
Creating web pages. Web application development. 
 

206171  คณิตศาสตรท์ัว่ไป 1 
General Mathematics I 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
          เมตรกิและดเีทอรม์นินัท ์โปรแกรมเชงิเสน้ การทดสอบโดยโปรแกรมเชงิเสน้ ลมิติและความ
ต่อเน่ือง อนุพนัธข์องฟงักช์ัน่ และ การประยกุต ์

Matrices and determinants. Linear programming. Solving methods of linear 
programming. Transportation problems. Limits and continuity of functions. Derivative of 
functions. Applications of the derivative.  
 

206172  คณิตศาสตรท์ัว่ไป 2 
General Mathematics II 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:   ว.คณ. 171  
          การอนิตรเิกรตแบบอนิเดฟฟินิต แบบเดฟฟินิต และการประยกุต ์สมการดฟิเฟอรเ์รนเชยีล    
อนัดบัหนึ่ง อนัดบัสอง และการประยกุต์ 

Indefinite integrals. Definite integrals and applications. Partial derivatives. First order 
differential equations. Second order differential equations. Difference equations and applications.  
 

207181  ฟิสิกสส์ าหรบันักศึกษาเกษตรศาสตร์ 
Physics for Agricultural Students 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
              กลศาสตรแ์ละกลศาสตรข์องของไหล คลืน่และเสยีง ความรอ้น ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส และอุณ
หพลศาสตร ์ไฟฟ้าสถติ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั ทศันศาสตร ์ฟิสกิสย์คุใหม ่และฟิสกิส์
นิวเคลยีร ์
              Mechanics and fluid mechanics. Waves and sound, heat, kinetic theory of gases and 
thermodynamics. Electricity, direct current and alternating current. Optics, modern physics and 
nuclear physics. 
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207191 ฟิสิกสส์ าหรบันักศึกษาเกษตรศาสตร์ 
Physics Laboratory for Agricultural Students 

1(0-3-0) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.ฟส. 181  
              กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคการทดลองพืน้ฐานและการประยกุตท์างฟิสกิสส์ าหรบั
นกัศกึษาเกษตรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ยการทดลองต่าง ๆ ทางกลศาสตร ์ความรอ้น คลื่นกล ไฟฟ้า 
ทศันศาสตร ์และฟิสกิสย์คุใหม ่ทีเ่ป็นไปตามเนื้อหาของกระบวนวชิา ว.ฟส. 181 
              A laboratory course dealing with basic experimental techniques and applications in 
physics for agricultural students, consisting of various experiments in mechanics, thermal 
physics, mechanical waves, electricity, optics and modern physics in accordance with course 
content in PHYS 181. 
 

208263 สถิติขัน้พื้นฐาน 
Elementary Statistics  

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
              ระเบยีบวธิสีถติ ิทบทวนสงักปัการแจกแจงความถี ่การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลาง การวดั
การกระจายและสมัประสทิธิข์องการกระจาย โมเมนต ์ความเบแ้ละความโคง้ การแจกแจงทวนิาม การ
แจกแจง  ปวัซองส ์การแจกแจงปกต ิทฤษฎกีารสุ่มตวัอยา่งเบือ้งตน้ การทดสอบสมมตุฐิาน และระดบั
นยัส าคญั การทดสอบไคสแควส ์การปรบัเสน้โคง้ ทฤษฎสีหสมัพนัธ ์ การวเิคราะหแ์วรเ์รยีน 
               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. 
 

208348  สถิตินอนพาราเมตริก 
Nonparametric Statistics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ว.สถ. 263 หรอื  ว.สถ. 272  
            ความหมายของสถตินิอนพาราเมตรกิ การเลอืกการทดสอบสถติเิหมาะสมในการวจิยั การ
ทดสอบส าหรบัตวัอยา่งชุดเดยีว การทดสอบส าหรบัตวัอยา่ง 2 ชุดทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและเป็นอสิระต่อ
กนั การทดสอบส าหรบัตวัอยา่ง k ชุดทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและเป็นอสิระต่อกนั 
             Meaning of nonparametric statistics. Choosing an appropriate statistical test in 
research. Test for one sample, test for two related samples and two independent samples, test 
for k related samples and k independent samples. 
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208373 สถิติทางการเกษตร 

Statistics for Agriculture 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:    ว.สถ. 263  
             ทบทวนหลกัการกระจายตวัอยา่ง เทคนิคการสุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการทดลอง  รเีกรตชัน่ 
ธรรมดา และมลัตริเีกรตชัน่ การวเิคราะห ์ขอ้มลูทีม่เีวลาเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดชันี การควบคุมคุณภาพทาง
สถติ ินอนพาราเมตรกิสถติ ิ

   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. 
 
4. คณะเกษตรศาสตร ์

351201  หลกัเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Principles of Agricultural Economics  

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:   ศ.ศ. 101  
             ศกึษาถงึหลกัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรเ์กษตร และการประยกุตใ์นการผลติทางเกษตร 
การตลาดการเกษตร การถอืครองทีด่นิ ธนกจิการเกษตร และปญัหาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
             A study of the principle of agricultural economics and its application to agricultural 
production. marketing, land tenure, credit and other related problems. 
 

351211  การจดัการธรุกิจเกษตร 
Agricultural Business Management 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ศ.ศ. 101  
            การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรแ์ละธุรกจิในการตดัสนิใจ การแกป้ญัหาทีเ่ผชญิกบัการประกอบ
ธุรกจิการเกษตร ปญัหาการไดม้า การจดัรปูและการจดัการทีด่นิ 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. 
 

351301   เศรษฐศาสตรเ์กษตรวิเคราะห ์1 
Agricultural Economics Analysis I 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ก.ศฐ. 201  
               การประยกุตท์ฤษฎกีารผลติและเทคนิคในการผลติ เพื่อแกป้ญัหาในการผลติและการใช้
ทรพัยากรในการเกษตรภายใตภ้าวะสิง่แวดลอ้มต่างๆ กนั เช่น อุปทานและอุปสงคข์องทรพัยากรใน
การเกษตร การเสีย่งภยัและความไมแ่น่นอนในการเกษตร 
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               An application of production theory and technological principles to the problems of 
production and resource uses in agriculture under various conditions; supply and demand for 
agricultural resources; risk and uncertainty in agriculture. 
 

351302   เศรษฐศาสตรเ์กษตรวิเคราะห ์2 
Agricultural Economic Analysis II 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ก.ศฐ. 301  
               ศกึษาถงึการเกษตรทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกจิ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและอุปสงค์
รวมของการบรโิภคอาหารและผลติผลทางการเกษตร การจดัสรรรายไดใ้นสาขาเกษตร         
 

351310 การจดัการธรุกิจฟารม์ 
Farm Business Management 

3(2-3-4) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ก.ศฐ. 201  
             กระบวนการตดัสนิใจ สภาพแวดลอ้มกบัธรุกจิฟารม์ หลกัเศรษฐศาสตรแ์ละเครือ่งมอืการ
ตดัสนิใจ การจดัเกบ็ขอ้มลูและธุรกจิภายใตค้วามเสีย่ง นกัศกึษาจะไดร้บัประสบการณ์จากปฏบิตักิารและ
ดงูาน 
             Decision processes, farm business environments, economic principles and decision 
tools, farm information acquisition, business analysis, planning and managing farm resources 
and enterprises under risk. Laboratory and study tours are provided. 
 

351317  เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการระบบห่วงโซ่มลูค่าสินค้าเกษตร  
Economics and Management of Agricultural Value Chain 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201    
             ความหมายของระบบหว่งโซ่มลูคา่สนิคา้เกษตรและโลจสิตกิส ์การวเิคราะหอุ์ปสงคข์องผูซ้ือ้
สนิคา้เกษตร การตอบสนองต่อลกูคา้อยา่มปีระสทิธภิาพ ระบบตลาดสนิคา้เกษตรและการบรหิารห่วงโซ่
อุปทาน ระบบการขนส่งในประเทศ การตดัสนิใจเชงิเศรษฐศาสตรใ์นการท าคลงัสนิคา้ การจดัการ
ระบบโลจสิตกิสอุ์ตสาหกรรมเกษตรและการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการจดัการโลจสิตกิส์  การ
ท า e-commerce กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและจรยิธรรม การประเมนิผลเชงิเศรษฐกจิและสงัคม และ
กรณศีกึษา 
 

351321  หลกัการตลาดการเกษตร 
Principles of Agricultural Marketing   

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201 หรอื ก.ศฐ.200  
              ใหรู้ถ้งึหน้าทีก่ารตลาด วถิกีารตลาด สถาบนัและวธิกีารก าหนดราคา โครงสรา้งส าหรบัการ
วเิคราะหป์ญัหาการตลาด ผลผลติและการพฒันาผลผลติ การส่งเสรมิการตลาดและการแบ่งตลาด 
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บทบาทของรฐับาล  ในการตลาด 
               Marketing functions, channels, institutions and methods of price determination; 
framework for analysis of marketing problems; product and product development; market 
promotion and segmentation; roles of government in marketing. 
 

351331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบนัการเกษตร  
Agricultural Cooperation and Institution 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
           ประวตั ิปรชัญา และหลกัการขององคก์าร และสถาบนัของสหกรณ์ ทฤษฎ ีและแนวทางการ
ปฏบิตั ิ     ในการจดัรปูและการจดัการ เพื่อใหส้หกรณ์และสถาบนัการเกษตรอื่นๆ เป็นผลส าเรจ็ 
           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. 
 

351364  หลกัเศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
Principles of Natural Resources and Environmental 
Economics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:   ศ.ศ. 101  
              ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความส าคญัทางเศรษฐกจิ แนวความคดิและทฤษฎี
เศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง อุปทานและอุปสงค ์ตลาด ราคา การพฒันา การจดัการ และสถาบนัภาควชิา 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร คณะเกษตรศาสตร ์
              Natural resources and the environment, economic importance, relating economic 
concepts and theory, supply and demand, markets, prices, development, management and 
institutions. 
 

351371  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                                      
Sufficiency Economy Paths                          

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาชัน้ปีที ่3  
            ระบบภมูสิงัคมและธุรกจิ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปรชัญาฯ กบัหลกัศาสนา แนวทาง  ใน
การประยกุตใ์ชใ้นระดบัปจัเจก ครวัเรอืน ชุมชน ธุรกจิ อุตสาหกรรมและภาครฐัเพื่อการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนืบนฐานภมูสิงัคมทีแ่ตกต่าง แบบจ าลองและยทุธศาสตร ์กรณศีกึษาเพื่อการเรยีนรูแ้ละการวเิคราะห์  
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351390  การฝึกทกัษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร                                       

Professional Skill  Training in Agricultural Economics                         
2(0-12-0) 

 เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน: ก.กษ. 290  
               การฝึกงานภาคสนามของนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร เป็นการฝึก
ปฏบิตังิานดา้นเศรษฐศาสตรเ์กษตร และ/หรอืดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง ในหน่วยงานของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ และ
ธุรกจิเอกชน เพื่อเพิม่ประสบการณ์การท างานในสาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางดา้นเศรษฐศาสตรเ์กษตรกบัการปฏบิตังิานจรงิ  ตลอดจนการศกึษาดงูานและการบรรยายจาก
ผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นเศรษฐศาสตรเ์กษตรและการฝึกอบรมทางดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
             This course is designed for the filed work of Agricultural Economics students. Special 
training at the government office, enterprises, and private firms to increase the work experience 
in agriculture economics. Special lectures by Agricultural Economics specialists and training in 
computer program using in an agriculture economics analysis are also included. 
 

351412  การวิเคราะหแ์ละการจดัการตลาดธรุกิจเกษตร  
Agribusiness Marketing Analysis and Management 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ก.ศฐ. 201   
            หน้าทีข่องการจดัการและกระบวนการวางแผน วเิคราะหก์ารตลาดในดา้นต่างๆ : การแขง่ขนั 
ผูซ้ือ้และพยากรณ์ตลาด การก าหนดกลยทุธ ์การจดัการส่วนผสมการตลาด และความเสีย่ง การตลาด
สนิคา้เกษตรระหว่างประเทศ 
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. 
 

351413   ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์ 
Futures & Options Markets 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศ.ศ 101  และนกัศกึษาปีที4่  
            แนวคดิของการตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสทิธิ ์กลไกของตลาด และการก าหนดราคา
สนิคา้และหลกัทรพัยใ์นตลาดทัง้สอง กลยทุธก์ารลดความเสีย่ง กลยทุธก์ารวเิคราะหแ์ละการจดัท า
ธุรกรรม โดยประยกุตใ์ชก้บัสนิคา้เกษตร 
            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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351417   นวตักรรมการจดัการลอจิสติกสเ์กษตร        

Innovation in Agricultural Logistics Management                             
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 317   
              การจดัและการตดัสนิใจในลอจสิตกิสเ์กษตร เทคนิคของโปรแกรมคณติศาสตร ์ตวัแบบในการ
ขนส่งและวเิคราะหร์ะบบอุตสาหกรรมเกษตร ตวัแบบการจดัการคลงัสนิคา้เกษตร การตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิเพื่อเลอืกแหล่งวตัถุดบิเกษตร การก าหนดปรมิาณสนิคา้และกระจายสนิคา้ การก าหนดราคา
และการจดัการรายไดใ้นห่วงโซ่อุปทานเกษตร การออกแบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศในการจดัการห่วง
โซ่สนิคา้เกษตร การออกแบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานเกษตรทัง้ระบบ 
 

351419  การบริหารเชิงกลยทุธท์างการเกษตร  
Strategic Management for Agriculture 

3(3-0-6) 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  
บทบาทของการท ายทุธศาสตรใ์นภาคเกษตรและธุรกจิเกษตร กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธใ์น

ภาคเกษตร การเตบิโตขององคก์รธุรกจิเกษตรและการก ากบัดแูล การวเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้มภายนอก
ส าหรบัองคก์ร/ธุรกจิเกษตร การวเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้มภายในองคก์รธุรกจิเกษตร การก าหนดกลยทุธ ์
และการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัใินธุรกจิเกษตรและภาคเกษตร การประเมนิผลและการควบคุมกลยทุธธ์ุรกจิ
และภาคเกษตร  การวเิคราะหก์รณศีกึษาในภาคเกษตร 

 
351421  การตลาดผลิตผลการเกษตร  

Marketing of Agricultural Products 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 321  
            ศกึษาถงึอุปสงค ์และอุปทานของสนิคา้การเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเกีย่วกบัการตัง้
ราคา        วถิกีารแจกจา่ยสนิคา้ ตลอดถงึปญัหาและวธิกีารแกป้ญัหาการตลาดของผลติผลชนิดใดชนิด
หนึ่งโดยเฉพาะ 
            Demand for and supply of selected agricultural products, price formation, channels of 
distribution; problems and methods of marketing specific products. 
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351426  

 
ราคาผลิตผลเกษตร 
Agricultural Prices 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 321  
            วเิคราะหแ์ละตคีวามของปจัจยัทีก่ระทบกระเทอืนต่อราคาของผลติผลเกษตร ซึง่เป็นการ
วเิคราะหแ์บบระยะยาว วฏัจกัร ฤดกูาล และการเคลื่อนไหวของราคาระยะสัน้ ตลอดจนถงึการคาดคะเน
อุปสงคแ์ละราคาของผลผลติดว้ย 
            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. 
 

351431  ธนกิจการเกษตร 
Agricultural Finance 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201   
              หลกัเศรษฐศาสตรใ์นการใชเ้ครดติทางการเกษตร แหลง่เงนิกู ้และคา่ใชจ้า่ยในการกูเ้งนิ การ
ลดความเสีย่งภยัและความไมแ่น่นอน บทบาทของเครดติในการพฒันาทางการเกษตร และบทบาทของ
รฐับาลในเรือ่งธนกจิการเกษตร 
              Economic principles underlying the use of credit; sources and cost of credit, 
reduction of risk and uncertainty; and role of credit in the agricultural development, credit 
institution and role of the government in the field of agricultural credit. 

351441  วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Research Methods in Agricultural Economics  

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน : นกัศกึษาปีที ่4 วชิาเอกเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

 

               ศกึษาถงึวธิกีารทางวทิยาศาสตรข์องการวจิยัหลายๆชนิดทีใ่ชใ้นเศรษฐศาสตรเ์กษตร การ
ก าหนดปญัหา การตัง้ขอ้สมมตุฐิาน และการทดสอบ การรวบรวมขอ้มลู การสุ่มตวัอยา่ง  การสรา้ง
แบบสอบถาม และเทคนิคในการสอบถาม ตลอดจนการวเิคราะหต์วัเลขในทางสถติ ิ
               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. 
 

351442  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Quantitative Analysis in Agricultural Economics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาปีที ่4 วชิาเอกเศรษฐศาสตรเ์กษตร  
              รูถ้งึการใชว้ธิวีเิคราะหท์างปรมิาณ เพื่อแกป้ญัหาทางการเกษตรและปรบัปรงุการตดัสนิใจใน
ระดบัไรน่า ในระดบัทอ้งถิน่และในระดบัชาติ 
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               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. 
 

351451  ปัญหาและนโยบายการเกษตร 
Agricultural Problems and Policies   

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 302  หรอื ศ.ศ. 308   
              ใหรู้ถ้งึปญัหาทางการเกษตร ความสมัพนัธร์ะหว่างเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมทีก่่อใหเ้กดิ
นโยบายขึน้ จดุประสงคแ์ละการพฒันานโยบายเกษตร วเิคราะหถ์งึนโยบายของรฐับาลทีม่ผีลต่อ
การเกษตร 
               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. 
 

351461  การพฒันาทรพัยากรการเกษตร 
Development of Agricultural Resources 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 301   
              ศกึษาถงึความส าคญัและวธิกีารอนุรกัษด์นิและน ้า ผลประโยชน์ทีเ่อกชนและชุมชนจะไดร้บั
จากการพฒันา และอนุรกัษ์ทรพัยากร เศรษฐกจิการอนุรกัษ์ดนิและน ้า การประยกุตเ์ครือ่งมอืในการ
วเิคราะหก์ารวดัผลของตน้ทุน และรายไดข้องการอนุรกัษ์ดนิและน ้าในไรน่าของกสกิร 
               Importance and methods of soil and water conservation; public interest and private 
benefit of resource development and conservation; economics of soil and water conservation; 
application of analytical tools in measuring benefit and cost of soil and water conservation 
programs of individual farms. 
 

351463  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสงัคมเศรษฐกิจ  
Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 364   หรอืตามความเหน็ชอบของ
ผูส้อน 

 

              ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเน่ืองจากโครงการและกจิกรรมการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใินดา้น
คุณภาพชวีติและคุณค่าชวีติมนุษย ์ถงึแนวความคดิ ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย แนวทางและวธิปีระเมนิผล
กระทบ และการวเิคราะหม์าตรการป้องกนัเพื่อหลกีเลีย่งหรอืลดผลกระทบ  
              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. 
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351464  เศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาติ 

Natural Resources Economics 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201  
             เป็นการประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พื่อแกป้ญัหาในการใชก้ารจดัการและการพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาต ิวธิกีารและเทคนิคในการวางแผนโครงการ และการประเมนิผล โดยเน้นหนกัถงึการ
พฒันา การเกษตร   
             An application of economic principles to the problems of utilization, management and 
development of natural resources; methods and techniques for project planning and evaluation; 
emphasis on river basin development benefit-cost analysis. 
 

351466  เศรษฐกิจการพฒันาการเกษตร  
Economics of Agriculture Development 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 302  หรอื ก.ศฐ. 308   
             ศกึษาถงึบทบาทของการเกษตรในการพฒันาเศรษฐกจิสว่นรวม หรอืทัง้หมดวเิคราะหถ์งึ
โครงสรา้งในความเกีย่วพนัธร์ะหว่างสาขาเกษตรและสาขาอื่นๆ ปจัจยัทางสถาบนัและสงัคมที่
กระทบกระเทอืนต่อการพฒันาการเกษตร วธิกีารและเทคนิคในการวางแผนการพฒันาการเกษตร 
             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. 
 

351490   สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
Cooperative Education in Agricultural Economics 

6(0-36-0)        

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  
              การฝึกทกัษะการท างานในองคก์รธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐศาสตรเ์กษตร ในต าแหน่งงานที่
ปฏบิตังิานโดยใชค้วามรูค้วามสามารถดา้นเศรษฐศาสตรห์รอืเศรษฐศาสตรเ์กษตร  
 Cooperative education is integrating classroom studies with learning through 
productive work experiences.  Each student is recognized as a temporary member staff by the 
employer. Evaluations of the co-op program is determined by the employer in accordance with 
the academic program committees of Agricultural Economics division. 
 

351497  สมัมนา 1   
Seminars l 

1(1-0-2) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาปีที ่4   
              ใหรู้ถ้งึการเสนอรายงานการวจิยั และการอภปิรายปญัหาในทางเศรษฐศาสตร์ 
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351498  สมัมนา 2  

Seminars ll  
1(1-0-2) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาปีที ่4   
              ใหรู้ถ้งึการเสนอรายงานการวจิยั และการอภปิรายปญัหาในทางเศรษฐศาสตร์ 
 

351499  แบบฝึกหดัการวิจยั 
Research Exercise 

3(0-18-0) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาปีที ่4   
              ใหเ้รยีนรู ้และหาประสบการณ์ในการท าการศกึษาวจิยัคน้ควา้ในทางเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
 

352311  หลกัการส่งเสริมการเกษตร 
Principles of Agricultural Extension 

3(2-3-4) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาปีที ่3  
            หลกัและวธิกีารของการสง่เสรมิเกษตรทัว่ไป การพฒันาในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
            Principles and Method of Agricultural Extension. The development of economics and 
community. 
 

353210  หลกัการเพาะปลกู                          
Principles of Crop Production                                          

2(1-2-3) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
              ศกึษาหลกัการทัว่ ๆ ไป ในการผลติพชืไร ่โดยเน้นถงึความสมัพนัธใ์นเชงินิเวศวทิยาระหวา่ง
พชืกบัสิง่แวดลอ้ม 
              General principles of crop production with emphasis on ecological relationship 
between crop and their environment. 
 

356210 สตัวศาสตรเ์บือ้งต้น        
Introduction to Animal Science                     

2(2-0-4) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ไมม่ ี  
              ความส าคญัของปศุสตัว ์การปรบัปรงุพนัธุ ์การสบืพนัธุ ์การเจรญิเตบิโต การใหน้ม อาหาร
และการยอ่ยอาหาร การผลติสตัวเ์ศรษฐกจิ โรคสตัว ์การสุขาภบิาล เทคโนโลยชีวีภาพทางสตัวแ์ละ
ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์                             
              Importance of livestock, breeds and breeding, reproduction, growth lactation, feed 
and digestion, livestock production animal disease, sanitation, animal biotechnology and their 
products. 
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359210  หลกัการพืชสวน                  

Principles of Horticulture                                           
2(1-3-2) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
             ลกัษณะโครงสรา้งพชื การเจรญิเตบิโตของพชืสวน พชืผกั ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั พชื
อุตสาหกรรม และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารผลติพชืสวน  
             Plant structure, growth and development of horticultural crops, vegetable crops, fruit 
crops, ornamental plants, industrial crops and modern technology in horticultural crops 
production 
 

361210  ปฐพีศาสตรแ์ละอนุรกัษ์ศาสตรเ์บือ้งต้น  
Introduction to Soil Science an conservation  

2(2-0-4) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: นกัศกึษาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและนกัศกึษาต่างคณะ 
              หลกัการก าเนิดดนิ ฟิสกิสข์องดนิ เคมขีองดนิ จลุนิทรยีด์นิ ความอุดมสมบรณ์ูของดนิและ
ธาตุอาหารพชื รวมทัง้การส ารวจและจ าแนกดนิ การประยกุตว์ทิยาศาสตรข์องดนิในการจดัการดนิ น ้า
และทรพัยากรธรรมชาตใิหค้งประโยชน์ยัง่ยนื เพื่อปรบัปรงุศกัยภาพการผลติทางการเกษตรและปรบัปรงุ
สิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ 
              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. 
 

400100  การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 1    
Learning Through Activities II           

1(0-3-1) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  :  ไมม่ ี  

              การเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคณุภาพนกัศกึษา การเสรมิทกัษะและ
ประสบการณ์ชวีติต่างๆ ทีถู่กจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นส่วนประกอบทีด่ทีีท่ าให้
นกัศกึษามสี่วนรว่มในช่วง เวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลยั กจิกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถท าให้
นกัศกึษาประยกุตใ์ชก้ารเรยีนรูจ้ากกจิกรรมต่างๆ ไปพฒันาในดา้นเกีย่วกบัการสรา้งจติส านึกทีด่ ี
ตระหนกัในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ มกีารพฒันาบุคลกิภาพ เขา้ใจการท างานเป็นทมี  มคีุณธรรม 
จรยิธรรม สามารถน าไปใช ้เป็นแบบอยา่งในการด ารงชพีในอนาคตไดอ้ยา่งมคีวามสุขทัง้รา่งกายและ
จติใจพรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ ส านึกและรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 
 The “Student Quality Development through Activities” is a general education course 
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. 
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. 
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400101 การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2 1(0-3-1) 

 Learning Through Activities II  
เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี

 

              การเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพนกัศกึษา การเสรมิทกัษะและ
ประสบการณ์ชวีติต่างๆทีถู่กจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นส่วนประกอบทีด่ทีีท่ าให้
นกัศกึษามสี่วนรว่มในช่วงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลยั  กจิกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถท าให้
นกัศกึษาประยกุตใ์ชก้ารเรยีนรูจ้ากกจิกรรมต่างๆไปพฒันาในดา้นเกีย่วกบัการสรา้งจติส านึกทีด่ ี
ตระหนกัในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ มกีารพฒันาบุคลกิภาพ เขา้ใจการท างานเป็นทมี  มคีุณธรรม 
จรยิธรรม สามารถน าไปใช ้เป็นแบบอยา่งในการด ารงชพีในอนาคต ไดอ้ยา่งมคีวามสุขทัง้รา่งกายและ
จติใจ  พรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ ส านึกและรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 

The “ Student Quality Development through Activities” is a general education course 
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. 
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. 
 

400190  การฝึกงาน 1 
Practical Training I  

1(0-6-0) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
             ฝึกปฏบิตัใินหอ้งสมดุ ฝึกงานในสถาบนัการเกษตรกรหรอืในฟารม์เกษตรกร เรยีนรูก้ารอยู่
รว่มกนั 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. 
 

400290 การฝึกงาน 2  
Practical Training II 

1(0-6-0) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ก.กษ.190  
             การฝึกงานภาคสนาม จ านวน 100 ชัว่โมง เกีย่วกบัการใชท้รพัยากรการเกษตร เพื่อการผลติ
ตัง้แต่เริม่ตน้กจิกรรมไปจนถงึตลาดของผลติผลทางการเกษตร ฝึกหดัวเิคราะหก์ารด าเนินการเกษตรใน
เชงิธุรกจิ 
          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. 
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400110 พฒันาการทางเทคโนโลยีกบัการเปล่ียนแปลงของโลก  

Technology Development and Global 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
             ผลของพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยต่ีอสงัคมมนุษยแ์ละการเปลีย่นแปลงของโลกในยดุต่างๆ
พฒันาการของเทคโนโลยทีางการเกษตรต่อการเกดิสงัคมมนุษย ์ยคุเครือ่งจกัรกบัการปฏวิตัเิขยีว  
ปฏชิวีนะสารกบัการเปลีย่นแปลงของโลก ยนีเทคโนโลยกีบัชวีติยคุใหม ่ ผลของพฒันาการทาง
อุตสาหกรรมกบัมลภาวะและปญัหาโลกรอ้น แนวทางในการแกป้ญัหาในปจัจบุนัและอนาคต           
              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. 
 
5. คณะเศรษฐศาสตร ์

751101  หลกัเศรษฐศาสตร ์1   
Principles of Economics I 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
             การศกึษาแนวคดิเบือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎรีาคา ทฤษฎกีารผลติและปจัจยัการผลติ 
รวมทัง้นโยบายเศรษฐกจิจลุภาค 
             Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer behavior. 
Production theory and factors of production. Microeconomic policy. 
 

751102 หลกัเศรษฐศาสตร ์2 
Principles of Economics II 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 101   
            รายไดป้ระชาชาต ิและผลติภณัฑป์ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาต ิเงนิ ระดบัราคา
สนิคา้  นโยบายเศรษฐกจิมหภาค เศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
            National income and national product. Income determination. Money and price level. 
Macroeconomic policy. International economics. 
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751202 ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ 

History of Economic Thought 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 102   
            ส ารวจแนวความคดิเศรษฐศาสตรส์มยัโบราณถงึเศรษฐศาสตรส์มยัปจัจบุนั ตัง้แต่
เศรษฐศาสตรส์มยัคมัภรี ์สมยักรกีและโรมนั เศรษฐศาสตรล์ทัธพิานิชยน์ิยมขององักฤษ-ฝรัง่เศส-
เยอรมนั เศรษฐศาสตรข์องลทัธธิรรมชาตนิิยม เศรษฐศาสตรส์มยัคลาสสคิ เน้นแนวความคดิของนกั
ปรชัญา อทิธพิลและขอ้โตแ้ยง้ของนกัเศรษฐศาสตรส์มยัคลาสสคิ เศรษฐศาสตรข์องลทัธอิรรถประโยชน์
หน่วยสุดทา้ย เศรษฐศาสตรข์องลทัธสิงัคมนิยมแบบอุดมคตแิละแบบวทิยาการ เศรษฐศาสตรข์องเคนส ์
นกัเศรษฐศาสตรท์างทฤษฎ ีวฏัจกัรธุรกจิ นกัทฤษฎรีาคา เศรษฐศาสตรส์วสัดกิารสมยัเก่าและสมยัใหม่ 
             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. 
 

751209  คณิตเศรษฐศาสตรเ์บือ้งต้น 
Introduction to Mathematical Economics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 102  และ ว.คณ.172   
             เทคนิคเชงิปรมิาณทัง้ในเนื้อหาทางคณติศาสตร ์และการทีจ่ะน าหลกัคณติศาสตรไ์ปประยกุต์
กบัปญัหาทางเศรษฐศาสตร ์ลกัษณะของคณติเศรษฐศาสตร ์ชนิดของฟงักช์ัน่ทางเศรษฐศาสตร ์การ
วเิคราะหใ์นสภาพนิ่ง  สภาพนิ่งเปรยีบเทยีบและสภาพเคลื่อนไหว จดุสงู จดุต ่า และอนุพนัธ ์แมททรกิซ์
ดฟิเฟอรเ์รนซแ์ละดฟิเฟอรเรนเชยีลอเีควชัน่ 
             This course aims at furnishing the students of understand, as an introductory course, 
quantitative techniques of economics both in mathematical contexts and as an application to 
economic problems. It covers the nature of mathematical economics, economic models, types 
of economic functions, static (or equilibrium) analysis, comparative statics analysis. Maximal 
and minimal, differentials, dynamic analysis, matrix algebra, difference and differential 
equations. 
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751301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 1 

Microeconomic Theory  I 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 101(751101)  และ ว.คณ. 
171(203171) 

 

            พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค อุปสงค ์อุปทาน ราคาตลาด ความยดืหยุน่ของราคา อรรถประโยชน์
ตามหลกัของนีโอคลาสสกิ และเสน้อุปสงคข์องผูบ้รโิภค การวเิคราะห ์เสน้แห่งความพอใจเท่ากนั และ
ทฤษฎอีรรถประโยชน์สมยัใหม ่ศกึษาทางทฤษฎขีองหน่วยการผลติ ไดแ้ก่ หน่วยการผลติและการ
ตดัสนิใจของหน่วยการผลติ ทฤษฎกีารผลติ การเลอืกปจัจยัการผลติ และผลการผลติ ฟงักช์ัน่ของตน้ทุน 
และหลกัการของลเินียโปรแกรมมิง่เบือ้งตน้ 
             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. 
 

751302  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 2 
Microeconomic Economic Theory II 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 301   
             การก าหนดราคาและนโยบายราคาในตลาดแบบต่างๆ การก าหนดราคาในตลาดแขง่ขนัดุลย
ภาพทัว่ไปและสวสัดกิารทางเศรษฐกจิ ราคาผกูขาด การก าหนดราคาหลายราคาใหแ้ตกต่างกนั การ
ก าหนดราคาในตลาดแขง่ขนัไมส่มบรูณ์และราคาปจัจยัการผลติ 
              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. 
 

751303 การคลงัสาธารณะ 
Public Finance 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 301(751301)  
            ศกึษาถงึรายรบัและรายจา่ยของรฐับาล ซึง่เกีย่วขอ้งกบังบประมาณแผน่ดนิ ภาษรีายจา่ยของ
รฐับาลและหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ยงัศกึษาถงึผลของงบประมาณแผ่นดนิต่อระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผลของความส าเรจ็ทีม่ต่ีอเป้าหมายเศรษฐกจิทีส่ าคญัดา้นความเจรญิเตบิโต 
เสถยีรภาพ ความเสมอภาคและประสทิธภิาพ 
            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. 
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751308  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1  

Macroeconomic Theory I  
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 102   
               หลกัรายไดป้ระชาชาต ิทฤษฎกีารก าหนดรายไดป้ระชาชาต ิการจา้งงานในภาวะหยดุน่ิง 
และภาวะเคลื่อนไหว ความผนัผวนขึน้ลงทางเศรษฐกจิ 
               National income concepts, Static and dynamic theories of determination of national 
income and employment and of business fluctuations. 
 

751309  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 2 
Macroeconomic Theory II 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 308  
              หลกัเศรษฐศาสตรว์่าดว้ยความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเบือ้งตน้ ปญัหาการควบคุม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ  การใชน้โยบายการเงนิและนโยบายการคลงัเพื่อส่งเสรมิเสถยีรภาพและการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
             Fundamentals of Growth Economics. Problems of controlling economic activity 
Monetary and fiscal policies for promoting economic. Stability and growth. 
 

751330  การเงินและการธนาคาร 
Money and Banking 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 102   
            ลกัษณะหน้าทีข่องเงนิและการเงนิ บทบาทของเงนิ ชนิดของเงนิ มาตรฐานเงนิ หน้ีสนิ สนิเชือ่ 
และเครือ่งมอืทางการเงนิ สื่อกลางทางการเงนิ ระบบและนโยบายของธนาคารพาณชิย ์บทบาทของ
ธนาคารกลาง ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร  และไทย เครือ่งมอืของ
นโยบายการเงนิ นโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั ตลาดการเงนิและตลาดทุน ตลาดสนิเชื่อใน
ประเทศไทย 
            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. 
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751401 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 

International Economics 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 302(751302)  และศศ. 
308(751308) 

 

            แนวความคดิและทฤษฎทีัว่ไปเกีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศ และปญัหาทฤษฎบีรสิุทธแ์ละ
ทฤษฎกีารเงนิของการคา้ระหว่างประเทศ และทฤษฎกีารเคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติระหว่างประเทศ เช่น 
ปญัหาการเคลื่อนยา้ยแรงงานและทุน ตลอดจนผลของการเคลื่อนยา้ย ปจัจยัการผลติทีต่กแก่ทัง้ประเทศ
ทีป่จัจยัเคลื่อนยา้ยออกและโยกยา้ยเขา้ การรวมตวัทางเศรษฐกจิ เช่น ตลาดรว่มยโุรป และการรวมตวั
ทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศทีก่ าลงัพฒันา 
            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. 
 

751410  เศรษฐมิติเบือ้งต้น 
Introduction to Econometrics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ว.สถ. 272  และ ว.คณ. 172  
                หลกัการและความเขา้ใจในแบบจ าลองทางเศรษฐมติ ิและการน าวธิกีารนิรนยักบัอุปนยัมา
ใชใ้นทาง   เศรษฐมติ ิเปรยีบเทยีบแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตรก์บัทางเศรษฐมติ ิแบบจ าลองเศรษฐมติิ
จลุภาคและเศรษฐมติมิหภาค แนวความคดิและหลกัเบือ้งตน้ของการวเิคราะห ์ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐศาสตรโ์ดยใชว้ธิเีศรษฐศาสตรป์รมิาณ ความสมัพนัธร์ะหว่างทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรก์บัวชิาสถติิ
แบบจ าลองในสภาพนิ่งและสภาพเคลื่อนไหว วธิทีางปฏบิตัจิรงิในทางเศรษฐมติ ิการประมวลผลหา
ค่าพารามเิตอรท์างเศรษฐกจิ การประมาณและการทดสอบตวัเลขทางสถติ ิ             
                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 organization and evaluation of statistic. Static and dynamic models, 
empirical methods in econometrics; identification of econometric parameters, statistical 
estimation and testing. 
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751420 การเงินระหว่างประเทศ 

International Finance 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 401  
               นโยบายการเงนิทีจ่ะคงดุลยภาพทางการเงนิของการแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศไว ้การ
เลอืกเฟ้นระบบอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะใชเ้ป็นนโยบายต่างประเทศ ระบบอตัราแลกเปลีย่นโดยเสรแีละ
อตัราแลกเปลีย่นทีต่ายตวัตลอดจนระบบการแลกเปลีย่นทีใ่ชด้อลล่ารเ์ป็นหลกั เปรยีบเทยีบคุณภาพ
ภายนอกกบัดุลยภาพภายใน วนิิจฉยัปญัหาส าคญัๆ บางประการ คอื เลอืกการท างานเตม็ทีภ่ายในหรอื
เลอืกเอาดุลยภาพของการช าระเงนิภายนอก      เป็นตน้ 
                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. 
 

751427 การวางแผนเศรษฐกิจ 
Economic Planning 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 309  
               ประเภท วธิกีารและการใชแ้ผนแนวความคดิและความส าคญัของกาวางแผนทีใ่ชไ้ดก้บัการ
พฒันาเศรษฐกจิ การวางแผนเศรษฐกจิของประเทศไทย ส ารวจวธิกีารวางแผนเศรษฐกจิแบบต่างๆ ของ
บางประเทศ 
               Types, methods and applications of planning. Concepts and significance of 
economic planning as relevant to economic development. Economic planning of Thailand. A 
survey of different approaches to economic planning in some other countries. 
 

751434 การธนาคารพาณิชย์ 
Commercial Banking 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน:  ศศ. 330  
              หลกัปฏบิตัแิละนโยบายของการธนาคารพาณชิย ์ประเมนิผลงานของสถาบนัการเงนิ การจดั
องคก์ารและการจดัการของธนาคารในประเทศไทย ไดแ้ก่ เงนิกู ้ส่วนลด การลงทุน และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การตกลง การธนาคารแบบมสีาขา ลกัษณะพเิศษของการบญัชธีนาคาร บทบาทของธนาคารพาณชิย์
ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การแลกเปลีย่นเงนิและระบบการหกั
บญัชรีะหว่างธนาคาร 
               Banking practice and policy; evaluation of Thai banking institutions, banking 
organization and management: deposits, loans, discounts, investments and negotiable 
instruments. Branch banking: special aspects of bank accounting: role of commercial bank 
financing in foreign trade; foreign exchange transaction interbank transaction and clearing 
system. 



 

 

72 
 

751442  เศรษฐศาสตรภ์มิูภาค 
Regional Economics 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 302   
            ทฤษฎเีศรษฐศาสตรภ์มูภิาค การคา้ และการเคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติระหว่างภาค ความ
เตบิโตของเศรษฐกจิของภาค เทคนิคต่างๆ ในการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิของภาคและการวางแผนภาค 
            Regional economic theories, interregional trade and factor mobility regional economic 
growth, regional economic analysis techniques, and regional planning. 

 
751446  เศรษฐกิจของประเทศไทย 

Economy of Thailand 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ศศ. 301  และ ศศ. 308   
            โครงสรา้งของเศรษฐกจิไทยในอดตีและปจัจบุนั การวเิคราะหก์ารใชท้รพัยากรในการผลติ การ
ใชจ้า่ยในการบรโิภคและการลงทุน การคา้ต่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้ปญัหาเศรษฐกจิทีส่ าคญัๆ 
             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. 

 
6. คณะบริหาร 

701103  การบญัชีทัว่ไป        
General Accounting 

3(3-0-6) 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ส าหรบันกัศกึษานอกวชิาเอก  
              ศกึษาถงึวธิี และการบนัทกึรายการบญัชี  ค านิยาม ประวตัคิวามเป็นมา  วตัถุประสงค์ การ
จ าแนกรายการสนิทรพัย์  หนี้สนิและทุน รายรบัและรายจา่ย  การปรบัปรงุบญัชี งบทดลอง งบการเงนิ 
ก าไรขาดทุน ก าไรสะสม และงบดุล บญัชเีงนิสดรายวนัทัว่ไป และบญัชยีอ่ย 

    General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or 
purpose. Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment 
account. Trial balance. Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash 
book. General journal with the subsidiary book. 
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703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกิจเบือ้งต้น     

Introduction to Entrepreneurship and Business                             
3(3-0-6)         

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน: ไมม่ ี  
              บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โอกาสในการประกอบ
ธุรกจิคุณลกัษณะและแรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ สภาพแวดลอ้ม ประเภท รปูแบบและแผนธุรกจิ 
หลกัการจดัการ การจดัการดา้นการตลาด การผลติ การเงนิ บญัช ีภาษ ีกฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหว่าง
ประเทศ และจรยิธรรมส าหรบัผูป้ระกอบการ 
             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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

74 
  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า  เฉพาะในช่วง 5  ปีล่าสดุ 

 
รองศาสตราจารยไ์พฑูรย ์ รอดวินิจ 

ไพฑูรย ์ รอดวินิจ. 2552.  รายงานวจิยั เรือ่งการปรบัปรงุแบบและการศกึษาดา้นการบรหิารจดัการ
องคก์รของศูนยก์ าจดัขยะโซนใต ้จ.เชยีงใหม.่  เทศบาลนครเชยีงใหม.่ 

ไพฑูรย ์ รอดวินิจ. 2551.  รายงานวจิยัเรือ่งการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตรโ์ครงการ
ศูนยข์ยะโซนใต ้จ.เชยีงใหม.่  เทศบาลนครเชยีงใหม.่ 

ไพฑูรย ์ รอดวินิจ. 2550.  รายงานวจิยัเรือ่งคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ . ภาควชิา
เศรษฐศาสตรเ์กษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

ไพฑูรย ์รอดวินิจ . 2550.  รายงานการวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อปรมิาณขยะในเขตเทศบาล
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