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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   คณะเกษตรศาสตร์ 
   ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Agricultural Economics 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย :  ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
 :  ชื่อย่อ    วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
 ภาษาอังกฤษ :  ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Agricultural Economics) 
 :  ชื่อย่อ    B.S. (Agricultural Economics) 

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
-ไม่มี- 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตร ี หลักสูตร  4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ 

 5.4 การรับเข้าศึกษา   
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ  
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบนั 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่.......... เมื่อวันที่........ เดือน .................... 

พ.ศ. …......... 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ ...... เดือน....................พ.ศ. 

…........ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   
▪ รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ด้านธุรกิจ ธุรกิจเกษตร และด้านการเกษตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
▪ อาชีพส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการทางด้านการผลิต การตลาด การขนส่ง การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตรและอาหาร หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร  
▪ บริษัทเอกชนในส่วนของพนักงานด้านการวางแผนการผลิต การตลาด การขนส่ง การเก็บรักษาและแปรรูป 

พนักงานบริษัทส่งออกสินค้าเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร รวมทั้งเป็นนายธนาคารพาณิชย์และ 
นายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  

  
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ประเทศ,  

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
เลขประจำตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร.พรสริิ  สืบพงษ์สังข์ Ph.D. (Agricultural Economics), University of 
Hohenhiem, Germany, 2004 
บธ.ม. (บัญชี), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541 
บธ.บ. (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

(X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ประเทศ,  

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
เลขประจำตัวประชาชน 

2. ผศ.ดร.ประทานทิพย์  กระมล Ph.D. (Economics), University of New England, 
Australia, 2011 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2537 

(X-XXXX-XXXXX-XX-X) 

3. อ.ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย  Ph.D. (Agricultural Economics and Management), 
National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan, 2013  
MBA (Applied Economics), National Chung Hsing 
University, Taiwan, 2010  
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548  

(X-XXXX-XXXXX-XX-X) 

4. อ.ดร.ชมพูนุช  หลำแสงกุล Ph.D. (Animal Science), National Chung Hsing 
University, Taiwan, 2019 
M.S. (Animal Science), National Chung Hsing 
University, Taiwan, 2010 
วท.บ. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550 

(X-XXXX-XXXXX-XX-X) 

5. ผศ.ดร.กรวรรณ  ศรีงาม Dr.Sc.Agr. (Agricultural Sciences),  
University of Hohenheim, Germany, 2008 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535 

(X-XXXX-XXXXX-XX-X) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้งมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเป็นพลวัตของสถานการณ์เศรษฐกิจและผลกระทบเศรษฐกิจโลก สืบเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่างมาก การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลของทุกภาคส่วนจึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่ต้องมี นอกจากนี้ในส่วนของการเกษตรได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อยังชีพไปสู่การเกษตร 
เชิงพาณิชย์ในระดับต่าง ๆ อีกทั้งการผลิตภาคการเกษตรของประเทศส่วนหนึ่งได้ปรับตัวไปสู่การผลิตที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคควบคู่ไปกับการใช้วิทยาการหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้มีผลต่อการบริหารจัดการด้านปัจจัยการผลิต การแปรรูปและการค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การลดต้นทุน
การผลิต การพัฒนาคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่ม
มากขึ้น การบริหารจัดการข้างต้นยังมีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากร อันได้แก่ ป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งน้ำ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งบางส่วนมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้โดยขาดการจัดการที่ดี ทำให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ภาวะ
จำกัดและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จำกัด และให้ดำรงความเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหาร 
การจัดการทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นเช่นเดียวกัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน รวมถึงภาคการเกษตรด้วยเช่นกันที่
ถูกแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร สังคมและวัฒนธรรม ในระดับอาเซียนและในระดับโลกส่งผลให้ทุก
ประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัว เพื่อรักษาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองโดยเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
สถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และมีความเป็นพลเมืองโลก 
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีจุดประสงค์หลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถใช้ความรู้ในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรได้มีการจัดการเรียนการสอนมามากกว่า 40 ปี โดยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

สาขาวิชาฯ มีส่วนในการสนองนโยบายของชาติและความต้องการของสังคม ในการผลิตบัณฑิต เพื่อรับใช้และชี้นำ
สังคม ในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารต่าง ๆ องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้การเรียนการสอนซึ่งบ่มเพาะการเป็นนักวิชาการและผู้ประกอบการที่ดี  
จะช่วยเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่สามารถทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสามารถเป็น
เจ้าของกิจการเองได้เป็นอย่างดี ตรงตามพันธกิจในด้านการจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวชิา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2   กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสร ี
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะดำเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึง
จำนวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัด
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ โดยการนำเอาหลักวิทยาการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร หลักการจัดการด้านธุรกิจเกษตร ตลอดจนวิทยาศาสตร์เกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
การเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีเหตุผลที่จะใช้ความรู้ ความสามารถช่วยในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้า
มั่นคงพร้อมเข้าสู่ปกติวิถีใหม่ (new normal) และนำพาเกษตรกรให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ :  
1. มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการ

ผลิตและการตลาดรวมทั้งการบริหารจัดการธุรกจิเกษตร ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้หลักทางวิชาการใน

การรับใช้และชี้นำสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
3. มีแนวคิดทันตามกระแสสังคม ครอบคลุมแนวคิดและวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการ

ปรับตัวได ้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO 1 นักศึกษาสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
ในการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

PLO 2 นักศึกษาสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลบนฐานของทฤษฎี แนวคิดและ
วิทยาการที่ทันสมัย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร เพ่ืออธิบาย
สถานการณ์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  

PLO 3 นักศึกษาสามารถสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผลทางด้านการเขียนและการพูด 
PLO 4 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learing Outcomes: YLOs) 

LO นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
  1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเศรษฐศาสตร์  
  2. นักศึกษามีความรู้และทักษะการผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น และภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
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LO นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
  1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นกลาง 
เศรษฐศาสตร์เกษตรขั้นพื้นฐาน การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น สถิติ หลักการบัญชีเบื้องต้น และสัตวศาสตร์
เบื้องต้น  
  2. นักศึกษามีทักษะพื้นฐานเก่ียวกับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 

LO นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือ
ธุรกิจเกษตรในประเด็นการผลิต การจัดการฟาร์ม การตลาดสินค้าเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตรหรือธุรกิจเกษตรในเบื้องต้นได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

LO นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  1. นั กศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับ ปัญหาทางการเกษตร นโยบายเกษตร และ
กระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือธุรกิจเกษตร 
  2. นักศึกษาสามารถพัฒนาโจทย์วิจัย วางแผน รวบรวมข้อมูล ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการคิด
วิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือธุรกิจเกษตร
ไปสู่การจัดการที่ดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจการเกษตร ให้แก่เกษตรกร ชุมชน องค์กรและ/หรือสังคมได้ 
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
โด ยพิ จ ารณ าจ าก  KPI ที่ อ ยู่  
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน QA 
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้าน
ความพึงพอใจ และภาวะการได้งาน
ของบัณฑิต 

▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

▪ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูร้อน       
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

   ระบบทวิภาค 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม 
  ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ าและมี คุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไมเ่พียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวจากการเรียนในระดบัมัธยมศึกษา 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาทีส่อบคัดเลือกได ้

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 แนะนำให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในหลักสูตรเสริมที่คณะเกษตรศาสตร์จัดให้  
 กำหนดให้นักศึกษามีวิชาเรียนทางสถิติและคณิตศาสตร์มากขึ้น 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบ่งเวลา 
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 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และ
ให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูและนักศึกษา ได้แก่  
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์
ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี  

 จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปทีี่ 1 100 100 100 100 100 

ชั้นปทีี่ 2 - 100 100 100 100 

ชั้นปทีี่ 3 - - 100 100 100 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 100 100 

2.6 งบประมาณตามแผน   
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอ 

ตั้งงบประมาณ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 99,791,300 30,557,400 103,284,000 30,891,200 106,898,900 31,185,800 
วิจัย 23,029,200 11,554,900 23,835,300 11,689,000 24,669,500 11,848,500 
บริการวิชาการแก่สังคม - 18,556,600 - 18,860,600 - 19,103,600 
การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 400,000 - 400,000 - 400,000 

สนับสนนุวิชาการ - 1,091,100 - 1,100,700 - 1,120,700 
บริหารมหาวิทยาลัย 24,160,100 28,487,600 24,829,300 28,721,100 25,521,900 28,907,200 

รวม 146,980,600 90,647,600 151,948,600 91,662,600 157,090,300 92,565,800 
รวมทั้งสิ้น 237,628,200 243,611,200 249,656,100 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา จำนวน 146,072 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ใน

ระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เก่ียวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จำนวนหน่วยกิต ลำดับขั้นของกระบวนวิชาที่
นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการ
พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบลำดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และ 9 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้  21 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาดา้นการพฒันาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรม  6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   6 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
- วิชาแกน  38 หน่วยกิต 
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

o เอกบังคับ   41 หน่วยกิต 
o เอกเลือก (ถ้ามี) * ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มกระบวนวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโทตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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3.1.3 กระบวนวิชา  

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33  หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรยีนรู้ (Learner Person)  21  หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ 18  หน่วยกิต 
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6)  
  ENGL 101 Fundamental English 1 
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสิทธผิล 3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์   3(3-0-6) 

CPE 111 Internet and Online Community 
701181 บธ.บช. 181 การบัญชีสำหรับผู้ทีไ่ม่ใชน่ักบัญชี   3(3-0-6) 
  ACC 181 Accounting for Non Accountants 
2) วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
Select from the following courses: 
009103   ม.บร. 103 การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  LS 103  Information Literacy and Information Presentation 
011152 ม.ปร. 152 จรยิศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี   3(3-0-6) 
  PHIL 152 Ethics for Good Quality of Life 
050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
  HUGE 100 Usage of the Thai Language 
351100 ก.ศฐ. 100 เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  AEC 100 Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 
571116 พย.ศท. 116 สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจทิลั   3(3-0-6) 
  NGGE 116 Health and Working in the Digital Age 
851100 สม. 100  การสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6)  
  MC 100  Introduction to Communication 
888102 นว.ด. 102 อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ    3(3-0-6) 
     DIN 102  Big Data for Business 
954101 ศท.สป. 101 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  INX 101  Introduction to Modern Management and  
    Information Technology 
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 1.2  กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม   6 หน่วยกิต 
(Innovative Co-creator) 
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวชิาดงัต่อไปนี ้
Students must select 2 courses from the followings: 
013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
  PSY 110 Psychology and Daily Life 
176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่    3(3-0-6) 
  LAGE 100 Law and Modern World 
201116 ว.วท. 116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน   3(3-0-6) 
  SC 116  Science and Global Warming 
201190 ว.วท. 190  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
    และการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์   

SC 190 Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication 
204123 ว.คพ. 123 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  CS 123  Introduction to Data Science 
351101 ก.ศฐ. 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุขในครัวเรือน  3(3-0-6) 
  AEC 101 Economics for Happiness in Households 
368100 ก.ธก. 100 การเร่ิมต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)  
  ABM 100 Starting an Agribusiness in a Changing World 
400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 
  AGRI 110 Technology Development and Global Change 
571111 พย.ศท. 111 การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
  NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking 
610112 อ.อก. 112 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร    3(3-0-6) 
  AG 112  Food Product Innovation 

 1.3  กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ 3  หน่วยกิต 
140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง     3(3-0-6) 
  PG 104  Citizenship 
2) วิชาเลือก 3  หน่วยกติ 
โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
Select from the following courses: 
011100 ม.ปร. 100 มนุษย์กับปรัชญา     3(3-0-6)  
  PHIL 100    Man and Philosophy 
127100 ร.ปค. 100 การเมืองในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
  GOV 100 Politics in Everyday Life 
128100 ร.รปศ.100  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
  PA 100  Basic Good Governance in Administration 
951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชนั   3(3-0-6) 
  ANI 100  Modern Life and Animation 
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 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน (Core Courses)      38 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ (Science)     16 หน่วยกิต 
202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์  4(3-3-6) 
  BIOL 147 Biology for Agricultural Students 
206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
  MATH 171 General Mathematics 1 
206172 ว.คณ. 172 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 
  MATH 172 General Mathematics 2 
208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  STAT 263 Elementary Statistics 
208373 ว.สถ. 373 สถิติทางการเกษตร    3(3-0-6) 
  STAT 373 Statistics for Agriculture 
2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture)    10 หน่วยกิต 
356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำเบื้องต้น   2(2-0-4) 
  ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น   4(3-3-6) 
  PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 
400210  ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น    2(2-0-4) 
  AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 

หรือ 400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ   2(2-0-4) 
  AGRI 211 Agricultural Systems and Natural Resource Management 
400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1     1(0-3-0) 
  AGRI 190 Practical Training 1 
400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2     1(0-3-0) 
  AGRI 290 Practical Training 2 
2.1.3 วิชาแกนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    12 หน่วยกิต 
 (Economics and Business Administration)      
751101 ศศ. 101  หลักเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
  ECON 101 Principles of Economics 1 
751102 ศศ. 102  หลักเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 
  ECON 102 Principles of Economics 2 
751301 ศศ. 301  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1   3(3-0-6) 
  ECON 301 Microeconomic Theory 1 
751308 ศศ. 308  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1     3(3-0-6) 
  ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
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2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

ในจำนวนหน่วยกิตดังกล่าวนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและ 
ในจำนวนนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

Out of 41 credits must be at least 36 credits of courses in the 300 level or higher and in 
the 36 credits, at least 18 credits must be in the 400 level. 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ  41 หน่วยกิต 
351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร     3(3-0-6) 
 AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
351301  ก.ศฐ. 301 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี  3(3-0-6) 
  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
 AEC 301 Agricultural Economic Analysis Based on Microeconomic Theories 
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตร    3(3-0-6) 
 AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   3(3-0-6) 
 AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
351451 ก.ศฐ. 451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร    3(3-0-6) 
 AEC 451 Agricultural Problems and Policies 
351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

AEC 464 Natural Resource and Environmental Economics 
351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2) 
 AEC 497 Seminar 1 
351498 ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2      1(1-0-2) 
 AEC 498 Seminar 2 
368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม  3(2-3-4) 
 ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซมู่ลค่าสนิค้าเกษตร 3(3-0-6)  
 ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มปัญหาพิเศษหรือกลุ่มสหกิจศึกษา 
Students must be select from Special Problems group or Cooperative Education group.  
กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
351391 ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(0-18-0) 
 AEC 391 Professional Skill Training in Agricultural Economics 

และ 351499 ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ       3(0-9-0) 
 AEC 499 Special Problems 

หรือ กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
351490 ก.ศฐ. 490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   6 หน่วยกิต 
 AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics 
 
 



15 
 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตรหรือแผน 2 ธุรกิจเกษตร จำนวน 9 หนว่ยกิต 
ดังนี ้

And students must be select from Plan 1 Agricultural Economics ro Plan 2 Agricultural 
Business. Study 9 credits from the following courses 

แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
Plan 1 Agricultural Economics 
351302 ก.ศฐ. 302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี 3(3-0-6) 
  เศรษฐศาสตร์มหภาค  
 AEC 302 Agricultural Economic Analysis Based on  
  Macroeconomic Theories 
351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 
351442 ก.ศฐ. 442 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(2-3-4) 
 AEC 442 Quantitative Analysis in Agricultural Economics 

 หรือ แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
Plan 2 Agricultural Business 
368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
 ABM 211 Agricultural Business Management 
368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 412 Agribusiness Marketing Analysis and Management 
368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปรมิาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร    3(2-3-4) 
 ABM 441 Quantitative Methods for Agribusiness Management 
 
2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต  

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก ให้เลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
โดยในจำนวนนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

Students who require to study major elective courses. A minimum of 15 credits 
and must be 400 level at least 6 credits. 

แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร  
Plan 1 Agricultural Economics 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Agricultural Economics Group 
351204 ก.ศฐ. 204 ระบบเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในประชาคม 3(3-0-6) 
  เศรษฐกิจอาเซียน   
 AEC 204 Agricultural Systems and Economies in ASEAN  

Economic Community 
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351205 ก.ศฐ. 205 การพัฒนาการเกษตรในเอเชีย 3(3-0-6) 
 AEC 205 Agricultural Development in Asia 
351303 ก.ศฐ. 303 การเรียนรู้ของเคร่ืองในการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 
 AEC 303 Introduction to Machine Learning in Agricultural 
  Data Analysis 
351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
351410 ก.ศฐ. 410 การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 410 Risk Management in Agriculture 
351416 ก.ศฐ. 416 การจัดการฟาร์มข้ันสูง 3(3-0-6) 
 AEC 416 Advanced Farm Management 
351418 ก.ศฐ. 418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิต 3(3-0-6) 

ทางการเกษตร 
 AEC 418 Economic Efficiency of Agricultural Production 
351421 ก.ศฐ. 421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตรข้ันกลาง  3(3-0-6) 
 AEC 421 Intermediate Economics of Agricultural Marketing 
351425 ก.ศฐ. 425 เศรษฐศาสตร์การค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 AEC 425 Economics of International Trade on Agricultural  
  Commodities 
351426 ก.ศฐ. 426 ราคาผลิตผลเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 426 Agricultural Prices 
351443 ก.ศฐ. 443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตรส์ำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
  และธุรกิจเกษตร   
 AEC 443 Mathematical Programming for Agricultural Economics 
  and Agribusiness 
351461 ก.ศฐ. 461 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 461 Agricultural Resource Development and Management  
351463 ก.ศฐ. 463 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางสังคม-เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 AEC 463 Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 
351466 ก.ศฐ. 466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 466 Economics of Agricultural Development 
351487 ก.ศฐ. 487 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1(1-0-2) 
 AEC 487 Selected Topics in Agricultural Economics 1 
351488  ก.ศฐ. 488 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2(2-0-4) 
 AEC 488 Selected Topics in Agricultural Economics 2 
351489 ก.ศฐ. 489 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 3(3-0-6) 
 AEC 489 Selected Topics in Agricultural Economics 3 
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กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร 
Agricultural Business Group 
368200 ก.ธก. 200 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 
 ABM 200 Agri - Food Business World in Vision 
368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
 ABM 211 Agricultural Business Management 
368331 ก.ธก. 331 การเงนิธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 ABM 331 Agri - Food Business Finance  
368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 3(3-0-6) 
 ABM 411 Intermediate Agribusiness Management 
368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 412 Agribusiness Marketing Analysis and Management 
368416 ก.ธก. 416 แผนธุรกิจและโครงการลงทนุทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 416 Agribusiness Plan and Investment Project 
368417 ก.ธก. 417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกสเ์กษตร 3(3-0-6) 
 ABM 417 Innovation in Agricultural Logistics Management 
368418 ก.ธก. 418 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 418 Strategic Planning and Management in Agribusiness 
368421 ก.ธก. 421 การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 
 ABM 421 Negotiation in Agri-Food Business 
368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 431 Financial Management for Agribusiness 
368433 ก.ธก. 433 ตลาดลว่งหน้าและตลาดตราสารสิทธิ์ 3(3-0-6) 
 ABM 433  Futures and Options Markets 
368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
 ABM 441 Quantitative Methods for Agribusiness Management 
368487 ก.ธก. 487 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1 1(1-0-2) 
 ABM 487 Selected Topics in Agribusiness 1 
368488 ก.ธก. 488 หัวขอ้เลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2 2(2-0-4) 
 ABM 488 Selected Topics in Agribusiness 2  
368489 ก.ธก. 489 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3 3(3-0-6) 
 ABM 489 Selected Topics in Agribusiness 3 

กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร ์
Agricultural Group 
352323  ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและการพฒันาการเกษตร  3(3-0-6) 
 AET 323 Community Development and Agricultural 
  Development 
352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 AET 431 Principles of Public Relations and Communication  
  in Agriculture 
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357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรทูางการเกษตร 2(1-3-2) 
 ENT 210 Agricultural Insect Pests 
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรบัการเกษตร 3(2-3-4) 
 SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
Economics Group 
751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 
 ECON 302 Microeconomic Theory 2 
751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 ECON 303 Public Finance 
751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6) 
 ECON 309 Macroeconomic Theory 2 
751321 ศศ. 321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 ECON 321 Community Economic Development 
751326 ศศ. 326 เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทของเศรษฐกจิโลก 3(3-0-6) 
 ECON 326  ASEAN Economy in the Global Economic Context 
751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 ECON 330  Money and Banking 
751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3(3-0-6) 
 ECON 345  Transportation Economics 
751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 ECON 401 International Economics 

แผน 2 ธุรกิจเกษตร  
Plan 2 Agricultural Business 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Agricultural Economics Group 
351205 ก.ศฐ. 205 การพัฒนาการเกษตรในเอเชีย 3(3-0-6) 
 AEC 205 Agricultural Development in Asia 
351302 ก.ศฐ. 302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี 3(3-0-6) 
  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 AEC 302 Agricultural Economic Analysis Based on  
  Macroeconomic Theories 
351303 ก.ศฐ. 303 การเรียนรู้ของเคร่ืองในการวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
  ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 
 AEC 303 Introduction to Machine Learning in Agricultural Data Analysis 
351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 
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351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
351410 ก.ศฐ. 410 การจดัการความเสี่ยงในการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 410 Risk Management in Agriculture 
351416 ก.ศฐ. 416 การจัดการฟาร์มข้ันสูง 3(3-0-6) 
 AEC 416 Advanced Farm Management 
351418 ก.ศฐ. 418 ประสิทธภิาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิต 3(3-0-6) 

ทางการเกษตร 
 AEC 418 Economic Efficiency of Agricultural Production 
351421 ก.ศฐ. 421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตรข้ันกลาง  3(3-0-6) 
 AEC 421 Intermediate Economics of Agricultural Marketing 
351425 ก.ศฐ. 425 เศรษฐศาสตรก์ารค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 AEC 425 Economics of International Trade on Agricultural  
  Commodities 
351426 ก.ศฐ. 426 ราคาผลิตผลเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 426 Agricultural Prices 
351442 ก.ศฐ. 442 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(2-3-4) 
 AEC 442 Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
351443 ก.ศฐ. 443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
  และธุรกิจเกษตร   
 AEC 443 Mathematical Programming for Agricultural Economics 
  and Agribusiness 
351461 ก.ศฐ. 461 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 461 Agricultural Resource Development and Management  
351463 ก.ศฐ. 463 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางสังคม-เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 AEC 463 Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 
351466 ก.ศฐ. 466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 466 Economics of Agricultural Development 
351487 ก.ศฐ. 487 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1(1-0-2) 
 AEC 487 Selected Topics in Agricultural Economics 1 
351488  ก.ศฐ. 488 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2(2-0-4) 
 AEC 488 Selected Topics in Agricultural Economics 2 
351489 ก.ศฐ. 489 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 3(3-0-6) 
 AEC 489 Selected Topics in Agricultural Economics 3 
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กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตรและบริหารธุรกิจ 
Agricultural Business and Business Administration Group 
368200 ก.ธก. 200 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 
 ABM 200 Agri - Food Business World in Vision 
368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 ABM 331 Agri-Food Business Finance  
368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 3(3-0-6) 
 ABM 411 Intermediate Agribusiness Management 
368416 ก.ธก. 416 แผนธุรกิจและโครงการลงทนุทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 416 Agribusiness Plan and Investment Project 
368417 ก.ธก. 417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกสเ์กษตร 3(3-0-6) 
 ABM 417 Innovation in Agricultural Logistics Management 
368418 ก.ธก. 418 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 418 Strategic Planning and Management in Agribusiness 
368421 ก.ธก. 421 การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 
 ABM 421 Negotiation in Agri-Food Business 
368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 431 Financial Management for Agribusiness 
368433 ก.ธก. 433 ตลาดลว่งหน้าและตลาดตราสารสิทธิ์ 3(3-0-6) 
 ABM 433  Futures and Options Markets 
368487 ก.ธก. 487 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1 1(1-0-2) 
 ABM 487 Selected Topics in Agribusiness 1 
368488 ก.ธก. 488 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2 2(2-0-4) 
 ABM 488 Selected Topics in Agribusiness 2 
368489 ก.ธก. 489 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3 3(3-0-6) 
 ABM 489 Selected Topics in Agribusiness 3 
703202 บธ.กจ. 202 หลักการจัดการและองค์การ 3(3-0-6) 
 MGMT 202 Principles of Management and Organization 
703310 บธ.กจ. 310 คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 MGMT 310  Introduction to Business Computer 
703391 บธ.กจ. 391 มารยาทในสังคมธุรกิจ 3(3-0-6) 
 MGMT 391  Business Etiquette 
กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
Agriculture and Agro-Industry Group 
352323  ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
 AET 323 Community Development and Agricultural Development 
352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 AET 431 Principles of Public Relations and Communication  
  in Agriculture 
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356202 ก.สศ. 202 หลักการอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
 ANS 202 Principles of Feed and Animal Nutrition 
356203 ก.สศ. 203 ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตวน์ำ้ในเขตร้อน 3(3-0-6) 
 ANS 203 Tropical Livestock Farming and Aquaculture 
356212 ก.สศ. 212 การผลิตสัตว ์ 3(3-0-6) 
 ANS 212 Animal Production 
357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2(1-3-2) 
 ENT 210 Agricultural Insect Pests 
359350 ก.พส. 350 หลักการทำสวนไม้ผล 2(2-0-4) 
 HORT 350 Principles of Fruit Production 
359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 HORT 360 Introduction to Industrial Crops 
359405 ก.พส. 405 กล้วยไม้วิทยา 3(3-0-6) 
 HORT 405 Orchidology 
359408 ก.พส. 408 การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดนิ 3(2-3-4) 
 HORT 408 Soilless Culture for Horticultural Crops 
359409 ก.พส. 409 พืชสวนบนที่สูง 3(3-0-6) 
 HORT 409 Highland Horticulture 
359421 ก.พส. 421 การผลิตพืชผัก 3(3-0-6) 
 HORT 421 Vegetable Production 
359422 ก.พส. 422 การผลิตเมล็ดพนัธุ์ผัก 3(3-0-6) 
 HORT 422 Vegetable Seed Production 
359451 ก.พส. 451 ไม้ผลเขตร้อน 3(3-0-6) 
 HORT 451 Tropical Fruits 
359452 ก.พส. 452 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน 3(3-0-6) 
 HORT 452 Subtropical Fruits 
359460 ก.พส. 460 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 3(3-0-6) 
 HORT 460 Herbs and Spices 
359464 ก.พส. 464 พืชให้กลิ่นหอม 3(3-0-6) 
 HORT 464 Aromatic Crops 
359467 ก.พส. 467 ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร 3(3-0-6) 
 HORT 467 Good Agricultural Practices for Food Crops 
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรบัการเกษตร 3(2-3-4) 
 SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture 
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-6) 
 SOIL 351 Soil Fertility Management 
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363202 ก.พศ. 202 การเกษตรเขตร้อน 3(3-0-6) 
 PLS 202 Tropical Agriculture 
601351 อ.วท. 351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 
 FST 351 Food Legislation and Standards 
603200 อ.ทบ. 200 บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 PKT 200 Packaging in Daily Life 
605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 PDT 201 Introduction to Agro-Industry 
605203 อ.ทพ. 203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 PDT 203 Agro-Industrial Product Regulations 
605321 อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 PDT 321 Agro-Industrial Process Technology 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
Economics Group 
751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 
 ECON 302 Microeconomic Theory 2 
751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 ECON 303 Public Finance 
751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 
 ECON 309 Macroeconomic Theory 2 
751321 ศศ. 321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 ECON 321 Community Economic Development 
751326 ศศ. 326 เศรษฐกจิอาเซียนในบริบทของเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
 ECON 326  ASEAN Economy in the Global Economic Context 
751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 ECON 330  Money and Banking 
751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3(3-0-6) 
 ECON 345  Transportation Economics 
751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 ECON 401 International Economics 
751420 ศศ. 420 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 ECON 420 International Finance 
751443 ศศ. 443 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 ECON 443 Industrial Economics 
751446 ศศ. 446 เศรษฐกจิของประเทศไทย 3(3-0-6) 
 ECON 446 Economy of Thailand 
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2.3  วิชาโท (ถ้ามี)    ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
1) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เรียนวิชาเอกเลือกจากกระบวนวิชาเลือก ในข้อ 2.2.2 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) For students, who wish to study in the Minor Subject, must choose a minimum of 15 
credits from any minor course according to the university announcement with the approval of 
the advisor. 

2) For students who do not wish to study in the minor subject have to choose the elective 
courses in 2.2.2., however, students have to enroll not less than 15 credits. 
    
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควชิา/สาขาวิชา ทีก่ระบวนวชิานั้นสงักัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จำแนกได้ดังนี ้

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวชิา 
 “100-200”  แสดงถึง  กระบวนวชิาระดบัพื้นฐาน 
 “300-400”  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับสูง 
2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1         
 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  3(3-0-6)  
  ENGL 101 Fundamental English 1 

 140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง  3(3-0-6) 
   PG 104 Citizenship 
 206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  MATH 171  General Mathematics 1 
 363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น  4(3-3-6) 
   PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 
หรือ วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู)้    3 
 GE (Learner Person) 
 751101 ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
   ECON 101 Principles of Economics 1 
  วิชาเลือกเสรี   3 
  Free Elective  
      รวม     18/19 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2         
 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2 
 202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์  4(3-3-6) 
  BIOL 147 Biology for Agricultural Students 
 206172 ว.คณ. 172 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  MATH 172 General Mathematics 2 
 261111 วศ.คพ.111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์   3(3-0-6) 
  CPE 111 Internet and Online Community 
 363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น  4(3-3-6) 
   PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 
หรือ วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู)้    3 
 GE (Learner Person) 
 751102 ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
   ECON 102 Principles of Economics 2 

    รวม     19/20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1         
 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสิทธผิล  3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  STAT 263 Elementary Statistics 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
 400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1  1(0-3-0) 
   AGRI 190 Practical Training 1 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)  3 
 GE (Innovative Co-creator) 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง)  3 
 GE (Active Citizen)  

รวม     18 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2         
 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
 208373 ว.สถ. 373 สถิติทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  STAT 373 Statistics for Agriculture 
 400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 
หรือ 400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ  2(2-0-4) 
   AGRI 211 Agricultural Systems and Natural Resource Management 
 400290  ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2  1(0-3-0) 
   AGRI 290 Practical Training 2 
 701181 บธ.บช. 181 การบัญชีสำหรับผู้ทีไ่ม่ใชน่ักบัญชี  3(3-0-6) 
   ACC 181 Accounting for Non Accountants 
 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1  
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)  3 
 GE (Innovative Co-creator) 
     รวม     18 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1         
 351301  ก.ศฐ. 301 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี  3(3-0-6) 
   เศรษฐศาสตร์จุลภาค   
  AEC 301 Agricultural Economic Analysis Based on Microeconomic Theories 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1    3(3-0-6) 
   ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
  วิชาเอกเลือก/วิชาโท  6 

Major Elective/Minor  
  วิชาเลือกเสรี        3 

Free Elective  
      รวม     18 
 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2         
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  AEC 464 Natural Resource and Environmental Economics 
 351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
  AEC 497 Seminar 1 
 368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม   3(2-3-4) 
  ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มลูค่าสนิค้าเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 

วิชาเอกเลือก        9 
Major Elective  

      รวม     19 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
 351451 ก.ศฐ. 451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 451 Agricultural Problems and Policies 
  วิชาเอกเลือก/วิชาโท  9 

Major Elective/Minor 
      รวม     15 
 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2         
 351498  ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2  1(1-0-2) 
  AEC 498 Seminar 2 
 351391  ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(0-18-0) 
  AEC 391 Professional Skill Training in Agricultural Economics 
และ 351499  ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 
  AEC 499 Special Problems 
หรือ 351490  ก.ศฐ. 490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   6  
  AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics 
      รวม     7 
 

3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร / อาจารย์ประจำหลกัสตูร / อาจารย์ประจำ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา,  
ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 ผศ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์* 

 
Ph.D. (Agricultural Economics),  
University of Hohenhiem, Germany, 
2004 
บธ.ม. (บัญชี), สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์, 
2541 
บธ.บ. (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

13 6 13 6 20(8) 

2 ผศ.ดร.ประทานทิพย์  กระมล* 
 

Ph.D. (Economics), University of New 
England, Australia, 2011 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2541 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537 

11 
 

3 
 

11 
 

3 
 

15(11) 
 

3 อ.ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย* 
 

Ph.D. (Agricultural Economics and 
Management), National Pingtung 
University of Science and Technology, 
Taiwan, 2013  
MBA (Applied Economics), National 
Chung Hsing University, Taiwan, 2010  
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548  

11 3 11 3 29(23) 

4 อ.ดร.ชมพูนุช  หลำแสงกลุ* Ph.D. (Animal Science), National Chung 
Hsing University, Taiwan, 2019   
M.S. (Animal Science), National Chung 
Hsing University, Taiwan, 2010  
วท.บ. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2550 

6 - 6 - 12(5) 

5 ผศ.ดร.กรวรรณ  ศรีงาม* 
 

Dr.Sc.Agr. (Agricultural Sciences),  
University of Hohenheim, Germany, 
2008 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535 

9 13.5 9 13.5 27(25) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวฒิุการศึกษา,  

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา,  
ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

6 ผศ.ดร.กรรณิกา  แซล่ิ่ว 
 

Ph.D. (Agricultural Economics), 
National Taiwan University,  
Taiwan, 2015 
MBA (Finance), National Taiwan 
University, Taiwan, 2008 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548  
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544  

7 3 10 3 7(7) 

7 รศ.ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 
 

Ph.D. (Economics), University of New 
England, Australia,  2006  
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2536   
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533  

15 9 15 9 36(8) 

8 ผศ.ดร.จิรวรรณ   กิจชัยเจรญิ 
 

Ph.D. (Agricultural Economics),  
University of Hohenheim,  
Germany,  2003  
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540  
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536  

6 6 6 6 41(13) 

9 อ.ดร.กฤษฎา ดเิรกวัฒนะ    บธ.ด. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2561 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ), มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2551 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร), มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 
2547 

6 - 6 - 0(-) 

10 อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม 
 

ศ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2560 
ศ.บ. (หลักสตูรสองภาษา) (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557 

6 - 6 - 0(-) 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
 ลำดับที ่1 - 8 เป็นอาจารย์ประจำหลักสตูร  และลำดับที่ 9 – 10 เป็นอาจารย์ประจำ 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ     
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
1 ผศ.ศรณัย์  อารยะรังสฤษฏ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร),

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2522 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2519 

ข้าราชการบำนาญ 

2 นายสมติ  ทวีเลิศนิธ ิ
 

M.S. (Business Administration),  
The University of North Carolina at 
Chapel Hill, USA, 2006 
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต),  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร, 2543 

บริษัท นิธฟิู้ดส์ จำกัด 

3 นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร 
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีองค์กร  
- สามารถบูรณาการความรู้จากชั้นเรียนกับการเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติจริง 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหา

และสถานการณ์เฉพาะหน้า 
- มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
- สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ภาคสนามให้ผู้อ่ืนได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
- วิชาการฝึกงาน 1 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 
- วิชาการฝึกงาน 2 วนัพุธ ภาคเรยีนที่ 1 หรือ 2 หรือ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 
- การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
- วิชาการฝึกงาน 1 กำหนดฝึกงานทุกวัน เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. แบ่งนักศึกษา

เป็นกลุ่มย่อย เพื่อรับการฝึกในสาขา/องค์ความรู้ที่จัดให้ 
- วิชาการฝึกงาน 2 กำหนดฝึกงานทุกวันพุธ หรือช่วงปิดภาคเรียนที่  1 ในเวลาราชการ ตามตาราง 

การฝึกของแต่ละโครงการที่นักศึกษาเลือกฝึก  
- การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กำหนดการและตารางการฝึก ขึ้นอยู่กับการจัดการของ

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

- นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ/แบบฝึกหัดวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึก
การค้นคว้าและดำเนินงานวิจัย หรืองานสำรวจที่สนใจ ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ 

5.2 ผลการเรียนรู้  
- มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจยัเบื้องต้นได ้
- สามารถศึกษาด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- มีความซื่อสัตย์ในการนำเสนอขอ้มูลจริง 
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์สถิติจากข้อมูล 
- สามารถวิเคราะห์และอธบิายผลการศึกษาได้ 
- สามารถจัดทำรายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด  

5.3 ช่วงเวลา  
 ชั้นปทีี่ 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต  
  3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

- มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวิจัย การเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล 
- นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ก่อนดำเนินงานวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

- ประเมินผลการวิจัยจากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรือประเมินจากการนำเสนอผลการ
ศึกษาวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

มีทักษะในการคิดวิ เคราะห์และจัดการปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 

สอดแทรกหลักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนวิชาสอน 
ปัญหาพิเศษ การฝึกงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการฝึกอบรมในหรือต่างประเทศ
และมีการทัศนศึกษาดูงาน   

การทำงานเป็นทีม 
การมอบหมายทำงานเป็นกลุ่ม การฝึกงาน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 1 นักศึกษาสามารถอธิบาย
และประยุกตใ์ช้องค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตรในการจัดการทรพัยากร
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการ
ทางทฤษฎี และปฏบิัติการในชัน้
เรียน  โดยอาจารย์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ใน
สาขานั้น ๆ 

- กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามหรือดูงาน ในแหล่งฝกึ 
สถานประกอบการ และชุมชน 

- มีกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เนน้ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เรียนรู้จากกรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จริง 

- มอบหมายงานให้ทำ 

1. ประเมินจากการฝึกวิชาชีพ
และปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
2. การทดสอบย่อย 
3. การสอบ 
4. ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

PLO 2 นักศึกษาสามารถรวบรวม 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลบน
ฐานของทฤษฎี แนวคิดและ
วิทยาการที่ทนัสมัย ตลอดจนการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
และการจัดการธุรกิจเกษตร เพ่ือ
อธิบายสถานการณ์และแก้ปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร 

- จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา 
มี ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม  ก ารท ำ
โครงงาน การใช้กรณีศึกษา และ
การฝึกปฏิบัติ ในชั้นเรียนและ
ภาคสนาม 

 

1. ประเมินจากการฝึกวิชาชีพ
และปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
2. การทดสอบย่อย 
3. การสอบ 
4. ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

PLO 3 นักศึกษาสามารถสื่อสาร
และนำเสนออย่างมปีระสิทธิผล
ทางด้านการเขียนและการพูด 

- จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้
ฝึกประสบการณ์การวิจัย การ
แก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์ ในภาคสนาม มี
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ฝึก
ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ 

1. ประเมินจากการฝึกวิชาชีพ
และปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
2. การทดสอบย่อย 
3. การสอบ 
4. ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
 

PLO 4 นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะความเป็นผู้นำผู้
ตามทีดี่ มีทกัษะการทำงานเป็น
ทีม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

- สอดแทรกในภาคบรรยายของ
กระบวนวชิา 

- จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

- การมอบหมายงานให้ทำ 

- ประเมินจากพฤติกรรมและ
ผลงานของงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา 

(Curriculum Mapping) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 

PLO 1 นักศึกษาสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
ในการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

PLO 2 นักศึกษาสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลบนฐานของทฤษฎี แนวคิดและ
วิทยาการที่ทันสมัย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร เพ่ืออธิบาย
สถานการณ์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  

PLO 3 นักศึกษาสามารถสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผลทางด้านการเขียนและการพูด 

PLO 4 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  
รหัสกระบวนวิชา กระบวนวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   
Fundamental English 1  

⚫ ⚫   

001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
Fundamental English 2 

⚫ ⚫   

001201 การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมี
ประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective Writing 

⚫ ⚫   

001227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม
เกษตร   
English for Agriculture and Agro-Industry 

⚫ ⚫   

009103 การรูส้ารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ  
Information Literacy and Information 
Presentation 

⚫  ⚫  

011100 มนุษย์กับปรัชญา 
Man and Philosophy 

⚫ ⚫   

011152 จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชวีิตที่ด ี
Ethics for Good Quality of Life 

⚫   ⚫ 

013110 จิตวิทยากับชวีิตประจำวัน 
Psychology and Daily Life 

⚫ ⚫   

050100 การใช้ภาษาไทย 
Usage of the Thai Language 

 ⚫  ⚫ 

127100 การเมืองในชีวิตประจำวัน 
Politics In Everyday Life 

⚫ ⚫   

128100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ฐาน 
Basic Good Governance in Administration 

⚫   ⚫ 

140104 การเป็นพลเมือง 
Citizenship 

 ⚫ ⚫ ⚫ 

176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่
Law and Modern World 

⚫ ⚫   

201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน 
Science and Global Warming 

⚫   ⚫ 

201190 การคิดอย่างมีวจิารณญาณ การแก้ปัญหา และการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
Critical Thinking, Problem Solving and 
Science Communication 

 ⚫ ⚫  

204123 วิทยาการข้อมูลเบือ้งต้น 
Introduction to data science 

⚫  ⚫  

261111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
Internet and Online Community 

⚫ ⚫   

351100 เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
Agricultural Economics Based on Sufficiency 
Economy 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351101 เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุขในครัวเรือน 
Economics for Happiness in Households 

⚫ ⚫ ⚫  

368100 การเริ่มต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลีย่นแปลง 
Starting an Agribusiness in a Changing World 

⚫ ⚫   
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รหัสกระบวนวิชา กระบวนวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกบัการเปลีย่นแปลงของโลก 

Technology Development and Global 
Change 

⚫ ⚫   

571111 การคิดเชิงวิพากษแ์ละการคิดสร้างสรรค์ 
Critical Thinking and Creative Thinking 

 ⚫ ⚫  

571116 สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจิทัล 
Health and Working in the Digital Age 

⚫  ⚫  

610112 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Product Innovation 

⚫   ⚫ 

701181 การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญช ี
Accounting for Non Accountants 

⚫ ⚫   

851100 การสือ่สารเบื้องต้น   
Introduction to Communication 

⚫  ⚫  

888102 อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
Big Data for Business 

⚫   ⚫ 

951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 
Modern Life and Animation 

⚫  ⚫  

954101 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น 
Introduction to Modern Management and 
Information Technology 

⚫   ⚫ 

กลุ่มวิชาแกน 
202147 ชีววิทยาสำหรับนกัศึกษาเกษตรศาสตร์ 

Biology for Agricultural Students 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

206171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 
General Mathematics 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

206172 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 
General Mathematics 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

208263 สถิติเบื้องต้น 
Elementary Statistics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

208373 สถิติทางการเกษตร 
Statistics for Agriculture 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น 
Introduction to Animal and Aquatic 
Sciences 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

363210 การผลิตพืชและการจัดการดนิเบื้องต้น 
Introduction to Plant Production and Soil 
Management 

⚫   ⚫ 

400190 การฝึกงาน 1 
Practical Training 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

400210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  
Introduction to Agricultural Innovations 

⚫ ⚫   

400211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
Agricultural Systems and Natural Resource 
Management 

⚫ ⚫   

400290 การฝึกงาน 2 
Practical Training 2 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รหัสกระบวนวิชา กระบวนวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1     

Principles of Economics 1 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751102 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 
Principles of Economics 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Microeconomic Theory 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1   
Macroeconomic Theory 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
351201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 

Principles of Agricultural Economics 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351301 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Agricultural Economic Analysis Based on 
Microeconomic Theories 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Agricultural Economic Analysis Based on 
Macroeconomic Theories 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร 
Economics of Agricultural Marketing  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 
Agricultural Cooperation and Institution 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Professional Skill Training in Agriculture 
Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351441 วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Research Methods in Agricultural 
Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351442 การวิเคราะห์ทางปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Quantitative Analysis in Agricultural 
Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร 
Agricultural Problems and Policies 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
Natural Resource and Environmental 
Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Cooperative Education in Agricultural 
Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351497 สัมมนา 1 
Seminar 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351498 สัมมนา 2 
Seminar 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351499 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รหัสกระบวนวิชา กระบวนวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
368211 การจัดการธุรกิจการเกษตร 

Agricultural Business Management 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม 
Applications of Economic Theories for Farm 
Business 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบหว่งโซ่มูลค่า
สินค้าเกษตร 
Economics and Management of Agricultural 
Value Chain 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368412 การวิเคราะหแ์ละการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Marketing Analysis and 
Management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร    
Quantitative Methods for Agribusiness 
Management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
351204 ระบบเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
Agricultural Systems and Economies in 
ASEAN Economic Community 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351205 การพัฒนาการเกษตรในเอเชีย 
Agricultural Development in Asia 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351303 การเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเกษตรเบื้องต้น 
Introduction to Machine Learning in 
Agricultural Data Analysis 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351371 วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง      
Sufficiency Economy Paths 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351410 การจัดการความเส่ียงในการเกษตร 
Risk Management in Agriculture 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351416 การจัดการฟาร์มขั้นสูง 
Advanced Farm Management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตทาง
การเกษตร 
Economic Efficiency of Agricultural 
Production  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตรขั้นกลาง  
Intermediate Economics of Agricultural 
Marketing   

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351425 เศรษฐศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ   
Economics of International Trade on 
Agricultural Commodities 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351426 ราคาผลิตผลเกษตร 
Agricultural Prices 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์
เกษตรและธุรกิจเกษตร   
Mathematical Programming for Agricultural 
Economics and Agribusiness 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รหัสกระบวนวิชา กระบวนวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
351461 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร 

Agricultural Resource  Development and 
Management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม-
เศรษฐกิจ 
Environmental Impact Assessment in Socio-
Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 
Economics of Agricultural Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351487 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 
Selected Topics in Agricultural Economics 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351488 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 
Selected Topics in Agricultural Economics 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351489 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 
Selected Topics in Agricultural Economics 3 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร 
Community Development and Agricultural 
Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

352431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทาง
การเกษตร 
Principles of Public Relations and 
Communication in Agriculture 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

356202 หลักการอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 
Principles of Feed and Animal Nutrition 

 ⚫ ⚫  

356203 ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตร้อน 
Tropical Livestock Farming and Aquaculture 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

356212 การผลิตสัตว์  
Animal Production 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 
Agricultural Insect Pests 

⚫   ⚫ 

359350 หลักการทำสวนไม้ผล 
Principles of Fruit Production 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น 
Introduction to Industrial Crops 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359405 กล้วยไม้วิทยา 
Orchidology 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359408 การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดนิ 
Soilless Culture for Horticultural Crops 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359409 พืชสวนบนที่สูง 
Highland Horticulture 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359421 การผลิตพืชผัก 
Vegetable Production 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 
Vegetable Seed Production 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รหัสกระบวนวิชา กระบวนวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
359451 ไม้ผลเขตร้อน 

Tropical Fruits 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359452 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน 
Subtropical Fruits 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

359460 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
Herbs and Spices 

⚫ ⚫   

359464 พืชใหก้ลิ่นหอม 
Aromatic Crops 

⚫ ⚫ ⚫  

359467 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร 
Good Agricultural Practices for Food Crops 

⚫   ⚫ 

361341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการเกษตร 
Spatial Information System for Agriculture 

⚫ ⚫ ⚫  

361351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
Soil Fertility Management 

⚫ ⚫  ⚫ 

363202 การเกษตรเขตร้อน 
Tropical Agriculture 

⚫ ⚫  ⚫ 

368200 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร 
Agri - Food Business World in Vision 

⚫ ⚫ ⚫  

368331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 
Agri-Food Business Finance 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 
Intermediate Agribusiness Management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368416 แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Plan and Investment Project 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร 
Innovation in Agricultural Logistics 
Management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

84163 8 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจ
เกษตร 
Strategic Planning and Management in 
Agribusiness 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368421 การเจรจาต่อรองในธุรกจิเกษตรและอาหาร 
Negotiation in Agri-Food Business 

⚫  ⚫ ⚫ 

368431 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 
Financial Management for Agribusiness 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368433 ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์  
Futures and Options Markets 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368487 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1 
Selected Topics in Agribusiness 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368488 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2 
Selected Topics in Agribusiness 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368489 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3 
Selected Topics in Agribusiness 3 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

601351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
Food Legislation and Standards 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

603200 บรรจุภัณฑ์ในชวีิตประจำวัน 
Packaging in Daily Life 

⚫ ⚫   
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รหัสกระบวนวิชา กระบวนวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
605201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 

Introduction to Agro-Industry 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

605203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
Agro-Industrial Product Regulations 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

605321 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร  
Agro-Industrial Process Technology 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

703202 หลักการจัดการและองค์การ 
Principles of Management and Organization 

⚫   ⚫ 

703310 คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบือ้งต้น 
Introduction to Business Computer 

⚫ ⚫ ⚫  

703391 มารยาทในสังคมธุรกิจ 
Business Etiquette 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
Microeconomic Theory 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751303 การคลังสาธารณะ 
Public Finance 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  
Macroeconomic Theory 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
Community Economic Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751326 เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทของเศรษฐกิจโลก 
ASEAN Economy in the Global Economic 
Context 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751330 การเงินและการธนาคาร 
Money and Banking 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
Transportation Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751420 การเงินระหว่างประเทศ 
International Finance 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751443 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
Industrial Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

751446 เศรษฐกิจของประเทศไทย 
Economy of Thailand 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 32-33) 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเปน็ผูน้ำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

ด้านความรู้ 
2.1. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 
2.3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวชิาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศกึษาในศาสตร์ของตนกับความรูใ้นศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ด้านทักษะทางปญัญา 
3.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3.2. สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3.3  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4.2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ำสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบนัต่อการทำงานที่เก่ียวกับการใชส้ารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่

เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่าง

เหมาะสม
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ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตตาม TQF 
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม TQF PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

  
 

  
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 

ด้านความรู้ 
2.1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่

ศึกษา 
2.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปญัหา 
2.3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 

2.4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
✓ 
 
✓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้

ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 
✓ 
✓ 
 
✓ 

 
 
 
 
 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้

ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
✓ 
 
 
 
 
 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่

เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 

 
 

  
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน  
 ใช้ระบบลำดับขั้น และค่าลำดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลำดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าลำดับขั้น 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้กำหนดดังนี้  
 (1) อักษรลำดับขั้นที่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย ค่าลำดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรลำดับขั้นทีไ่ม่มีค่าลำดบัขั้น ให้กำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรลำดับขั้นที่ยงัไม่มีการประเมินผล ให้กำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลำดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เท่านั้น 
จึงจะนับหน่วยกิต ของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 

- การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ ผลการ
เรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

- การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดำเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ. 7 

1. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ทำงานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
- ประเมินจากบัณฑิตทีจ่บ 
- ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
1.  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และต้องไม่มี

กระบวนวิชาใดท่ีได้รับอักษรลำดับขั้น I หรือ P 
 2.  ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกต ิ
 3.  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที ่6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต 
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา  

2.  บัณฑิต 
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

• มีการสำรวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  

3.  นักศึกษา  
• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ดำเนินงาน 

• มีระบบการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อรอ้งเรียน  
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4.  อาจารย์  
• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 
• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
• มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน

กระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

• มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  (มคอ.5  
มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  การกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      
1.  มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกคร้ัง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิด
ภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา /ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับคำแนะนำด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์
แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรบักลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบณัฑิตทีส่ำเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป 
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
ม.อ. 101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6) 
ENGL 101  : Fundamental English 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ในระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 
ENGL 102  : Fundamental English 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : ENGL 101 (001101) or consent of the department 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, 
speaking, reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 201 (001201) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล  3(3-0-6) 
ENGL 201  : Critical Reading and Effective Writing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : ENGL 102 (001102) or consent of the department 
 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่าง
มีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน 
 English language skills for critical reading from different sources and media and 
effective writing on topics of students’ interests. 
 
ม.อ. 227 (001227) : ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
ENGL 227  : English for Agriculture and Agro-Industry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : ENGL 102 (001102) or consent of the department 
 ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน
บริบททางเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
 Specific language skills, components and functions for effective communication 
in agricultural and agro-industrial contexts. 
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ม.บร. 103 (009103)  :   การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ       3(3-0-6) 
LS 103  : Information Literacy and Information Presentation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ใช่สาขาวิชาเอก 
Pre  : None; for non-majors only 
  ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหา
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้น
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขียนบรรณานุกรม 
 The definition and the importance of information and information literacy, 
information needs and information seeking, information sources and information services, 
information resources and organization, information searching, information evaluation, 
information presentation, citation and bibliography writing. 
 
ม.ปร. 100 (011100) : มนุษย์กับปรัชญา    3(3-0-6) 
PHIL 100  : Man and Philosophy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ศึกษาให้เข้าใจความหมาย คุณค่า เหตุที่มา กำเนิด วิธีการ จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรัชญา 
เปรียบเทียบปรัชญากับศาสตร์อ่ืนๆ ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยสถานภาพ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความหมาย
และจุดมุ่งหมายของมนุษย์ 
 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. 
 
ม.ปร. 152 (011152) : จริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี   3(3-0-6) 
PHIL 152  : Ethics for Good Quality of Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 แนวคิดพื้นฐานของจริยศาสตร์ ทฤษฎีจริยศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต ปัญหาชีวิตในสังคมร่วมสมัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี การเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวจริยศาสตร์ 
 Basic concepts of ethics, Ethical theories of life, Problems of life in contemporary 
society, Good quality of life, Ethical approaches to achieve good quality of life. 
 
ม.จว. 110 (013110) : จิตวิทยากับชีวติประจำวัน   3(3-0-6) 
PSY 110  : Psychology and Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ใช่สาขาวิชาเอก 
Pre  : None; for non-majors only 
 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ปัจจัยด้านสังคม 
 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
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ม.ศท. 100 (050100) : การใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 
HUGE 100  : Usage of the Thai Language 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
 
ร.ปค. 100 (127100) : การเมืองในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
GOV 100  : Politics in Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง: ความหมายและความสำคัญ แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับรัฐ ชาติ 
และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
กระแสโลกาภิวัตน์ การเมืองในเรื่องสิ่งแวดล้อม การเมืองในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเมืองในเร่ือง
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเมืองในเรื่องความเท่าเทียม การเมืองในชีวิตประจำวัน: ผลกระทบและการ
ปรับตัว 
 Basic concept about politics: Definitions and significance. Basic concept about 
state, nation and political system. Political regimes. Citizenship. People's political participation. 
Globalization. Politics in environmental issue. Politics in cultural diversity. Politics in information 
and technology. Politics in equality issue. Politics in everyday life: Impacts and adaptation. 
 
ร.รปศ. 100 (128100) : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน   3(3-0-6) 
PA 100  : Basic Good Governance in Administration 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความหมายและแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล สภาพปัญหาและการพัฒนาจริยธรรมในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบธรรมาภิบาลในภาครัฐ คุณธรรมของการเป็นนักศึกษา กรณีศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในองค์การภาครัฐ การนำเสนองานกลุ่ม 
 Meaning and concepts of good governance. The problem and the ethics 
development in government units. Good governance components and indicators of government 
units. Student morality and ethics. Case studies of good governance in government units. 
Student presentations. 
 
ร.ท. 104 (140104) : การเป็นพลเมือง    3(3-0-6) 
PG 104  : Citizenship 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
พลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้างจิตสำนึก
และศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชนส์่วนรวม การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรง
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ตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม การเป็นพลเมืองที่มี
ความรู้และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเรียนรู้จริยธรรมในวิชาชีพ
ของตน 
 Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of 
citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. Creation 
of public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship and the way 
of life in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful attitude to enable 
conflict resolution by peaceful means. Political expression under laws, regulations, social norms 
and communal practice. Citizenship and the understanding of cultural tradition and local history. 
Ethics and vocational citizen. 
 
น.ศท. 100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม ่   3(3-0-6) 
LAGE 100  : Law and Modern World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับ
สังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ
กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 
 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and 
international societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the 
rural and urban societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case 
studies relating to law and modern world. 
 
ว.วท. 116 (201116) : วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน   3(3-0-6) 
SC 116  : Science and Global Warming 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 แก๊สเรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ นโยบาย นวัตกรรม 
และการปฏิบัติเพื่อรับมือภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาต ิบรรยากาศ พลังงานและการถ่ายโอนพลังงานความร้อนใน
อากาศและมหาสมุทร สภาพอากาศและการคาดการณ์ภูมิอากาศ การปรับตัวและการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Greenhouse gases and greenhouse effect, global warming and its impact, policy, 
innovation and conduct for coping global warming and natural disaster, atmosphere, energy and 
heat transfer in air and ocean, weather and climate projection, climate change adaptation and 
mitigation. 
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ว.วท. 190 (201190)   :    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา       3(3-0-6) 
   และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
SC 190 : Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อส ารทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 Critical thinking, problem solving in science and technology, communication in 
science and technology. 
 
ว.ชว. 147 (202147)   :  ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์        4(3-3-6) 
BIOL 147  :  Biology for Agricultural Students 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  :  None  
 บทนำ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดลำดับขั้นสิ่งมีชีวิต 
สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์ เมแทบอลิซึมและการหายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพืช สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา
ของสัตว์ พฤติกรรม ระบบนิเวศ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological levels of 
organization, chemicals of life, cell, metabolism and cellular respiration, genetics, mechanisms of 
evolution, biodiversity and classification of living organisms, morphology and physiology of 
plants, morphology and physiology of animals, behaviors, ecosystems and related experiments. 
 
ว.คพ. 123 (204123) : วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
CS 123  : Introduction to Data Science 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล การรวบรวมและการได้มาซึ่งข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณา  
การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงเงื่อนไข การมองภาพข้อมูล ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล 
 Overview of data science, data collection and acquisition, descriptive analysis, 
predictive analysis, prescriptive analysis, data visualization, challenging issues in data science. 
 
ว.คณ. 171 (206171) : คณิตศาสตร์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
MATH 171  : General Mathematics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชัน อนุพันธ์การร่างกราฟและการหาค่าเหมาะที่สุด 
 Matrices and systems of linear equations, linear programming, functions and 
graphs, limits and continuity of functions, the derivative, graph sketching and optimization. 
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ว.คณ. 172 (206172) : คณิตศาสตร์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 
MATH 172  : General Mathematics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คณ. 171 (206171) 
Pre  : MATH 171 (206171) 
 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง สมการเชิงผลต่างและการประยุกต์ 
 Indefinite integral, definite integral, partial derivatives, first order linear differential 
equations, second order linear differential equations, difference equations and applications. 
 
ว.สถ. 263 (208263) : สถิติเบื้องต้น    3(3-0-6) 
STAT 263  : Elementary Statistics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่า และการทดลองสมมุติฐานของพารามิเตอร์ของประชากร โดยใช้ Z-test, t-test, x2-test, and F-test 
การประยุกต์ไคว์-สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. 
Estimation and test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, 
x2 test and F-test. Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 
 
ว.สถ. 373 (208373) : สถิติทางการเกษตร    3(3-0-6) 
STAT 373   : Statistics for Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.สถ. 263 (208263) 
Pre  : STAT 263 (208263) 
 ทบทวนมโนคติพื้นฐานของการแจกแจงของตัวอย่าง เทคนิคการเลือกตัวอย่าง แผนการทดลองที่
น่าสนใจบางอย่าง การถดถอยอย่างง่าย การถดถอยพหุและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา เลขดัชนี 
สถิติควบคุมคุณภาพ สถติินอนพาราเมตริก 
 Review basic concepts of sampling distribution. Sampling techniques. Some 
interesting experimental designs. Simple and multiple regression and correlation. Analysis of time 
series data. Index number. Statistical quality control. Nonparametric statistics. 
 
วศ.คพ. 111 (261111)   :    อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์        3(3-0-6) 
CPE 111  : Internet and Online Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโลกยุคใหม่ 
การเลือกใช้เครื่องมือและบริการบนอินเทอร์เน็ต ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เน็ตและการ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต จริยธรรมบนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมออนไลน์ การลงทุน



 56 

บนอินเทอร์เน็ต ประเด็นด้านกฎหมายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
บนโลกออนไลน์ กรณีศึกษา 
 Introduction to the Internet and online community. Computer technology and 
modern world. Selecting of online tools and services. Impact of the Internet in daily life. The 
Internet and cloud computing. Online businesses. Ethics in social networking. Analyzing of social 
networking data. Online investment. Legal aspects of the Internet and online community. 
Security and privacy in social networking. Case studies. 
 
ก.ศฐ. 100 (351100) : เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
AEC 100  : Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ศึกษาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็น
ฐานความรู้และตัวอย่าง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน และชุมชน 
เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของชุมชนเกษตรและชนบทที่ใช้หลักปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ฝึกการมอง
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การเสนอแนวคิดธุรกิจเกษตรจำลองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 Study on His Majesty the King’s sufficiency economy philosophy and the royal 
obligations as a foundation and representations of what applicable for leading one’s daily life at 
the individual, household, and community levels. Stress on students’ the learning from 
experience of various rural and agricultural communities which have applied the sufficiency 
economy principle, exercising systematic analytical thinkings, and proposing agricultural business 
model within sufficiency economy framework. 
 
ก.ศฐ. 101 (351101)   :    เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุขในครัวเรือน        3(3-0-6) 
AEC 101  : Economics for Happiness in Households 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการครัวเรือน และการจัดการปัญหาใน
ครอบครัวทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร บทบาทสำคัญของแนวคิดเศรษฐศาสตร์เกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการนำไปสู่ครอบครัวและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเนื้อหาที่ศึกษา เช่น ชีวิตและการทำงานของ
ครัวเรือน แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการความสุขในครัวเรือน การแบ่งงานกันทำในครัวเรือนเกษตรและ
นอกภาคเกษตร วัตถุประสงค์และแรงจูงใจในการดำรงชีพของสมาชิกครัวเรือน ความคาดหวังและทางเลือกของ
สมาชิกในครัวเรือน ความไม่สมมาตรของข้อมูลและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของสมาชิกในครัวเรือน การ
ตัดสินใจของสมาชิกในครัวเรือน ทฤษฎีเกมกับครัวเรือนที่มีความสุข และการจัดการการเงินในครัวเรือนโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Applying the concepts of economics for household management, and handle 
family issues both in farm and non-farm sectors. The important role of agricultural economics 
and philosophy of sufficiency economy to make a successful family and business. The contents 
taught in this course such as life and work of households, economics for happiness management 
in households, division of labor in farm and non-farm households, goal and incentives in 
households’ life, expectation and choices in households, asymmetric information and efficient 
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communication in households, decision making in households, game theory and blissful family, 
and household finance using philosophy of sufficiency economy. 
 
ก.ศฐ. 201 (351201) : หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร   3(3-0-6) 
AEC 201   : Principles of Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre  : AEC 101 (751101) or ECON 106 (751106) 
 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในทางการเกษตร ทฤษฎีการผลิตทางการเกษตร ทฤษฎี
ต้นทุนการผลิตและกำไร  พฤติกรรมของผู้บริโภค อุปทาน อุปสงค์ ดุลยภาพตลาด ตลาดสินค้าเกษตรและการ
กำหนดราคา ธุรกิจเกษตร สินค้าเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ  และนโยบายเกษตร 
 Applying the concepts of economics in agriculture. Agricultural production 
theory, cost of production and profit, consumer behavior, supply, demand and market 
equilibrium, market in agriculture and price determination, agribusiness, agricultural products and 
international trade, and agricultural policy. 
 
ก.ศฐ. 204 (351204) : ระบบเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3(3-0-6) 
AEC 204  : Agricultural Systems and Economies in ASEAN  
   Economic Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ระบบการเกษตรและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ผลกระทบของเศรษฐกิจ
การเกษตรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางและนโยบายในการร่วมมือกันของสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคเกษตร 
 Agricultural systems and major changes in agricultural economies in ASEAN 
economic community, factors influencing agricultural productivity, food and energy security, 
impact on livelihood and environment especially in Thailand, problems and obstacles to 
develop agricultural economies in ASEAN economic community, approach and policies for the 
cooperation among the member countries in ASEAN economic community to improve 
agricultural economies. 
  
ก.ศฐ. 205 (351205)   :    การพัฒนาการเกษตรในเอเชีย        3(3-0-6) 
AEC 205  : Agricultural Development in Asia 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 บทบาทของการพัฒนาการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารและความยากจนในภาคเกษตรของ
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย บริบทของการพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเกษตร การเข้าถึงที่ดิน ปัจจัยการ
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ผลิต สินเชื่อ และตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร ผลกระทบของการเกษตรและการปฏิบัติทาง
การเกษตรต่อการดำรงชีพของคนชนบทและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาและดูงาน 
 The roles of agricultural development on food security and poverty of 
agricultural section in Asian countries; context of human and basic infrastructure development 
for agriculture; access to land, inputs, credit and markets; factors affecting agricultural 
development; impacts of agriculture and agricultural practices on rural livelihood and 
environment; case studies and field trips. 
 
ก.ศฐ. 301 (351301) :  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี      3(3-0-6) 
     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
AEC 301   :   Agricultural Economic Analysis Based on Microeconomic     
        Theories 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการผลิตและ 
การจัดสรรทรัพยากรการผลิตในการเกษตรภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น มีทรัพยากรการผลิตชนิดเดียว ทรัพยากร
การผลิตหลายชนิด และผลผลิตหลายชนิด การตัดสินใจในการลงทุนในระยะยาวในการเกษตร ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น
การผลิตทางการเกษตร และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานผลผลิตเกษตรต่อรายได้ของเกษตรกร 
 Application of microeconomic theories for analysis of decision on production and 
production resources allocation in agriculture under various conditions; single production 
resource, multiple production resources and multiple outputs. Decision on long term investment 
in agriculture. Examples for application of function in agricultural production. Analysis of changes 
of demand and supply of agricultural products on farmers’ income. 
 
ก.ศฐ. 302 (351302) :  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี      3(3-0-6) 
     เศรษฐศาสตร์มหภาค 
AEC 302   :   Agricultural Economic Analysis Based on Macroeconomic Theories 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) 
Pre  : AEC 301 (351301) 
 ความหมาย องค์ประกอบ และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม
ของสินค้าเกษตรในระดับมหภาค ประชากรและการกระจายรายได้ การลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายของ
ภาครัฐ การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายที่เก่ียวข้องต่างๆ ทางด้านการเกษตร 

 Definition, components and analysis of factors affecting aggregate demand and 
supply in agricultural products at macro level. Population and income distribution. Private 
investment. Government expense. International trade. Policy related in agricultural sector. 

 
ก.ศฐ. 303 (351303) :  การเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
AEC 303   :   Introduction to Machine Learning in Agricultural Data Analysis 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.สถ. 263 (208263) หรือ ก.สถ. 311 (354311)  
Pre  : STAT 263 (208263) or AS 311 (354311) 
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 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในทางการเกษตร ข้อมูลทางการเกษตรกับการวิเคราะห์ด้วย
การเรียนรู้ของเครื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและ 
การจำแนกประเภท การสร้างภาพข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการเกษตร  
การเรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนกับการ
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการเกษตร 

 Machine learning applications in agriculture. Agricultural data with machine 
learning analysis. Introduction of using R. Linear regression model with machine learning and 
classification. Data visualization with machine learning and applications with agricultural data. 
Decision tree learning and applications with agricultural data. Neural networks and applications 
with agricultural data. Support Vector Machine (SVM) and applications with agricultural data. 
Unsupervised learning and applications with agricultural data.   

 
ก.ศฐ. 321 (351321) : เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร   3(3-0-6) 
AEC 321   : Economics of Agricultural Marketing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201)  
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201)  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดและการตลาด วิถีการตลาดและระบบตลาดของสินค้าเกษตร 
ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานสินค้าเกษตร พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการวางแผน
การตลาด ปรัชญาการตลาดและกลยุทธ์การตลาด การกำหนดราคาสินค้าเกษตร ต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อม
การตลาด การเสี่ยงภัยทางการตลาด  และการตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ  
 Basic knowledge of market and marketing. Marketing channel and marketing 
system of agricultural products. Agricultural marketing problems. Demand and supply analysis of 
agricultural products. Impact of consumers’ behavior on market planning. Marketing philosophy 
and marketing strategies. Agricultural product pricing. Marketing cost and marketing margin. 
Marketing risk. International marketing of agricultural products. 
 
ก.ศฐ. 331 (351331) : สหกรณ์การเกษตร และสถาบนัการเกษตร   3(3-0-6) 
AEC 331   : Agricultural Cooperation and Institution 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ให้รู้ถึงประวัติ ปรัชญา และหลักการขององค์การ และสถาบันของสหกรณ์ ทฤษฎีและแนว
ทางการปฏิบัติในการจัดรูปและการจัดการ เพื่อให้สหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอ่ืนๆ เป็นผลสำเร็จ 
 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. 
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ก.ศฐ. 371 (351371) : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                                                     3(3-0-6) 
AEC 371   : Sufficiency Economy Paths 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาปีที่ 3 
Pre  : third year standing 
 ระบบภูมิสังคมและธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาฯ หลักศาสนาต่างๆ แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ เช่น ปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐาน  
ภูมิสังคมที่แตกต่าง แบบจำลองและยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการวิเคราะห์ 
 Socio-geographic and business systems. Sufficiency economy philosophy and 
philosophy of various religions. The principle of sufficiency economy applied to different levels 
namely: individual, household, community, business, industry, government and public society for 
sustainable development on different social basis, models and strategies. Case studies and 
analysis. 
 
ก.ศฐ. 391 (351391)   :    การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร              3(0-18-0) 
AEC 391   : Professional Skill Training in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre  : AGRI 290 (400290) 
 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร และ/หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การทำงานในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 
กับการปฏิบัติงานจริง และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร และการฝึกอบรมทางด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร การให้ลำดับขั้นเป็นที่พ อใจ 
(Satisfactory=S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory=U) 
 Field work of agricultural economics students. Special training at the government, 
government enterprises, and private sector to increase the work experience in agricultural 
economics and how to apply the agricultural economics knowledge. Special lectures by 
agricultural economics specialists and training in computer program using in an agricultural 
economics analysis are also included. Grading will be given on Satisfactory (S) or Unsatisfactory 
(U) basis. 
 
ก.ศฐ. 410 (351410) : การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร   3(3-0-6) 
AEC 410 :    Risk Management in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201)  
 แนวคิดด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต
การเกษตร ราคาและตลาดการเกษตร และการเงินในการเกษตร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการ
วิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 

 Concepts of risk and uncertainty, Risk and risk management in agricultural 
production, agricultural price and market and agricultural finance, Corporate risk management 
and agricultural risk management analysis. 
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ก.ศฐ. 416 (351416) : การจัดการฟาร์มขั้นสูง    3(3-0-6) 
AEC 416   : Advanced Farm Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) หรือ ก.ศฐ. 310 (351310) 
Pre  : AEC 301 (351301) or AEC 310 (351310)  
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม และการวางแผนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรในระดับฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Application of theories and tools for farm business analysis and planning for 
efficient management of agricultural resources at farm level. 
 
ก.ศฐ. 418 (351418) : ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตรข์องการผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
AEC 418 :    Economic Efficiency of Agricultural Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) หรือ ศศ. 301 (751301) 
Pre  : AEC 301 (351301) or ECON 301 (751301) 
 แนวคิดเก่ียวกับการวัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตทางการเกษตร ประเด็นในการวัด
และข้อมูลที่นำมาใช้ ผลิตภาพโดยรวม การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มข้อมูล ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพทางเทคนิค
กับคุณภาพของปัจจัยการผลิต และการประยุกต์ใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ในภาคการเกษตร 
  Concepts of economic efficiency measurement in agricultural production. Data 
and measurement issues. Total factor productivity. Data envelopment analysis. Relationship 
between technical efficiency and quality of production factors. Applications of methods for 
economic efficiency measurement in agricultural production sector. 
 
ก.ศฐ. 421 (351421) : เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 
AEC 421   : Intermediate Economics of Agricultural Marketing   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 321 (351321) 
Pre  : AEC 321 (351321) 
 อุปสงค์และอุปทานของสินค้าการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเก่ียวกับการตั้งราคา วิถีการ
แจกจ่ายสินค้า ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการตลาดผลิตผลชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ 
 Demand and supply of selected agricultural products. Price formation, channels 
of distribution; problems and solutions of marketing specific products. 
 
ก.ศฐ. 425 (351425) : เศรษฐศาสตร์การคา้สินค้าเกษตรระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
AEC 425   :  Economics of International Trade on Agricultural Commodities 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 การประยุกต์หลักทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในทางการเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศ การปกป้องสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ การค้าสินค้าเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าสินค้า
เกษตรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของไทย รวมถึงกระบวนการนำเข้า
และส่งออกสินค้าเกษตร และกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
 Applying the concepts of international trade in agriculture. Economic theories of 
international trade, protection of agricultural commodities and international treaties, foreign 
exchange markets, international capital movement and multinational corporation, agricultural trade 
and economic development, agricultural trade and environment, and international trade in Thai 
agricultural commodities including international trade regulations and requirements in Thailand. 
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ก.ศฐ. 426 (351426) : ราคาผลิตผลเกษตร    3(3-0-6) 
AEC 426   : Agricultural Prices 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 321 (351321) 
Pre  : AEC 321 (351321) 
 วิเคราะห์และตีความของปัจจัยที่กระทบกระเทือนต่อราคาของผลผลิตเกษตร ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบระยะยาว วัฏจักร ฤดูกาล และการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ตลอดจนถึงการคาดคะเนอุปสงค์
และราคาของผลผลิตด้วย 
 Analysis and interpretation of factors affecting prices of agricultural products; 
analysis of long-term, cyclical, seasonal and short-term price movements; methods of forecasting 
demand and prices. 
 
ก.ศฐ. 441 (351441) : วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
AEC 441   : Research Methods in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร  
Pre  : fourth year standing in agricultural economics 
 ศึกษาถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของการวิจัยหลายๆ ชนิดที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์เกษตร การ
กำหนดปัญหา การตั้งข้อสมมุติฐาน และการทดสอบ การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม 
และเทคนิคในการสอบถาม ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ตัวเลขในทางสถิติ 
 A study of various scientific methods of research used in the field of agricultural 
economics; definition of problems, hypothesis formulation and testing, collection of data, 
sampling, questionnaire construction and interviewing techniques; statistical analysis of data. 
 
ก.ศฐ. 442 (351442) : การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(2-3-4) 
AEC 442   : Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบจำลองเศรษฐมิติ 
วิธีการประมาณค่า เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเศรษฐมิติ อันได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณและปัญหา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณกับตัวแปรหุ่น แบบจำลองสองทางเลือกและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐาสตร์เกษตร 
 Concepts of quantitative analysis, using data for quantitative analysis, 
econometric model, estimation procedures, quantitative analysis techniques and econometric 
methods applying, including multiple regression analysis and its problems, multiple regression 
analysis with dummy variables, binary choices model and time series data analysis in order to 
solve agricultural economic problems. 
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ก.ศฐ. 443 (351443) : โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและ             3(3-0-6) 
    ธุรกิจเกษตร   
AEC 443   : Mathematical Programming for Agricultural Economics and 

Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คณ. 171 (206171) 
Pre  : MATH 171 (206171) 
 บทนำการสร้างแบบจำลอง พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
ความอ่อนไหว  โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม โปรแกรมไม่ใช่เชิงเส้น การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
 Introduction to model-building.  Basic linear algebra. Introduction to linear 
programming. Sensitivity analysis. Integer programming. Nonlinear programming. Problem solving 
using computer software. Applications of mathematical programming model for agricultural 
economics and agribusiness. 
 
ก.ศฐ. 451 (351451) : ปัญหาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
AEC 451   : Agricultural Problems and Policies 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 302 (351302) หรือ ศศ. 308 (751308) 
Pre  : AEC 302 (351302) or ECON 308 (751308)  
 ให้รู้ถึงปัญหาทางการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่ก่อให้เกิดมี
นโยบายขึ้น จุดประสงค์ และการพัฒนานโยบายเกษตร วิเคราะห์ถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อการเกษตร 
 Economic problems of agriculture; interrelationships among economic, political 
and social factors in shaping up policies; objectives and development of agricultural policies; 
analysis of the policies of the government as they affect agriculture. 
 
ก.ศฐ. 461 (351461) : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร  3(3-0-6) 
AEC 461   : Agricultural Resource Development and Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) 
Pre  : AEC 301 (351301)    
 ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพลังงานในภาคการเกษตร แนวคิดและโมเดล
ในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร ปัจจัยทางด้านสถาบันและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ดิน การจัดการน้ำและการจัดการพลังงานในภาคเกษตร ผลประโยชน์
และผลกระทบของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์การวัดผล
ของต้นทุนและรายได้ของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพลังงานในระดับฟาร์ม 
 Importance of soil, water and energy resource management in agricultural sector. 
Concepts and models in agricultural resource development and management. Institutional and 
technological factors related to agricultural resource management. Economics of soil conservation. 
Water and energy management in agricultural sector. Benefits and impacts of agricultural resource 
development and management. Application of analytical tools in measuring cost and benefit of 
soil, water and energy resource management at farm level. 
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ก.ศฐ. 463 (351463) : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
AEC 463   : Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 364 (351364) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : AEC 364 (351364) or consent of the department 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในด้าน
คุณภาพชีวิตและคุณค่าชีวิตมนุษย์ ถึงแนวความคิด ข้อกำหนดตามกฎหมาย แนวทางและวิธีประเมินผลกระทบ 
และการวิเคราะห์มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ 
 Environmental impacts of natural resource development projects and activities 
on the quality of life and human life values, concepts, legal requirements, impact assessment 
approach and methodology, and analysis of mitigating measures to avoid or reduce the impacts. 
 
ก.ศฐ. 464 (351464) : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
AEC 464   : Natural Resource and Environmental Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 ลักษณะและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรในสังคม สาเหตุของ
ความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าโครงการที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    

 Characteristic and classification of natural resources and environment; role of 
natural resources and environment on socio-economics development; concepts and theories 
related to resource allocation in society; causes of inefficiency in natural resources management; 
economic principles and its application to management and development of natural resources 
and environment; project analysis and evaluation related to natural resources and environment. 

 
ก.ศฐ. 466 (351466) : เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
AEC 466   : Economics of Agricultural Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 302 (351302) หรือ ศศ. 308 (751308) 
Pre  : AEC 302 (351302) or ECON 308 (751308) 
 ศึกษาถึงบทบาทของการเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม หรือทั้งหมด วิเคราะห์ถึง
โครงสร้าง ในความเก่ียวพันธ์ระหว่างสาขาเกษตร และสาขาอื่นๆ ปัจจัยทางสถาบันและสังคมที่กระทบกระเทือนต่อ
การพัฒนาการเกษตร วิธีการและเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาการเกษตร 
 Role of agriculture in the over-all economic development; analysis of the 
structural interdependence among agricultural and non-agricultural sectors; institutional, social 
and external factors affecting agricultural development; agricultural development planning. 
 
ก.ศฐ. 487 (351487) : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1  1(1-0-2) 
AEC 487   : Selected Topics in Agricultural Economics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : Consent of the department 
  หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
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ก.ศฐ. 488 (351488) : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2  2(2-0-4) 
AEC 488   : Selected Topics in Agricultural Economics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
 
ก.ศฐ. 489 (351489) : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3  3(3-0-6) 
AEC 489   : Selected Topics in Agricultural Economics 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
 
ก.ศฐ. 490 (351490) : สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร                                 6  หน่วยกิต 
AEC 490   : Cooperative Education in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Pre  : AGRI 290 and fourth year standing 
 การทำงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว 
ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุมดูแลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงทีไ่ด้รับการมอบหมายจากหน่วยงานและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร การให้
ลำดับขั้นเป็นที่พอใจ (Satisfactory=S หรือไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory=U) 
 Working at the organization of a public or private sector as a temporary member 
staff at least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place 
and Agricultural Economics division Grading will be given or  Satisfactory (S) and Unsatisfactory 
(U) basis. 
 
ก.ศฐ. 497 (351497) : สัมมนา 1   1(1-0-2) 
AEC 497   : Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาปีที่ 4 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre  : Fourth year standing or consent of the department 
 การนำเสนอประเด็นต่างๆ ของเศรษฐศาสตร์เกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายในประเด็นที่
นำเสนอ โดยผ่านการใช้สื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Presentation of the issues of agricultural economics. Data analysis and discussion 
in the topic of presentation by effectively using of various media. Grading will be given on 
satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
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ก.ศฐ. 498 (351498) : สัมมนา 2    1(1-0-2) 
AEC 498   : Seminar 2  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 497 (351497) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
Pre  : AEC 497 (351497) and fourth year standing 
 การเสนอรายงานการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์
เกษตรข้ันสูง การให้ลำดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory: U)  
 Effective presentation and discussion in the advanced issues of Agricultural 
Economics. Grading will be given of satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.ศฐ. 499 (351499) : ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 
AEC 499   : Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4    
Pre  : fourth year standing 

 การศึกษาและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใต้การ
ดูแลและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่การศึกษาที่มาของปัญหาจากสภาพพื้นที่ ความเป็นไปได้ของการ
ดำเนินโครงการ การวางแผนออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) 
หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

Studying and presenting the research finding of Agricultural Economics students 
under the consultation of advisors. The project includes research problems in study site, feasible 
study, research design, research analysis and conclusion.  Grading will be given on satisfactory (S) 
or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.สส. 323 (352323) : การพัฒนาชมุชนและการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
AET 323   : Community Development and Agricultural Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
Pre  : Third year standing 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องชี้วัดการพัฒนา 
ความสำคัญ องค์ประกอบ โครงสร้าง ประเภท หน้าที่ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ปรัชญา แนวความคิด หลักการ 
และวิธีดำเนินการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท ตลอดจนกระบวนการพัฒนาที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 General knowledge about development; history, concepts, theories, and 
indicators of development; importance, elements, structure, types, functions and settlement of 
community; philosophy, concepts, principles and methods of community and agricultural 
development; rural development and development process leading to sustainable development 
of community and agriculture. 
 
ก.สส. 431 (352431) : หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6) 
AET 431   : Principles of Public Relations and Communication in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 311 (352311) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
Pre  : AET 311 (352311) or third year standing 
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หลักการประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ ประเภทการติดต่อสื่อสารทาง
การเกษตร วิธีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และในองค์กรไม่แสวงผลกำไร 
และกรณีตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 

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

 
ก.สศ. 202 (356202) : หลักการอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
ANS 202  : Principles of Feed and Animal Nutrition 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ใช่วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
Pre  : None; for non-major student 
 ประเภทและบทบาทของอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ องค์ประกอบของอาหารและการประเมนิคุณภาพ
อาหาร การย่อยและการเปลี่ยนแปลงของโภชนะในรา่งกาย การถนอมและแปรรูปอาหาร ความต้องการโภชนะของ
สัตว ์
 Types and roles of feedstuffs, composition and evaluation of feed, digestion and 
metabolism of nutrients, feed preservation and processing and nutrient requirements of animals. 
 
ก.สศ. 203 (356203) : ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตร้อน 3(3-0-6) 
ANS 203  : Tropical Livestock Farming and Aquaculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี 
Pre  : None 
 ความสำคัญของปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตร้อน การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต อาหารและการย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรค การสุขาภิ บาล 
เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อน 
 Importance of livestock farming and aquaculture in tropical zone, breeding, 
reproduction, growth, feed and digestion, livestock production and aquaculture, diseases, 
sanitation, livestock and aquatic animal biotechnology, products of livestock and aquatic animals 
in tropical zone. 
 
ก.สศ. 210 (356210) : สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องตน้  2(2-0-4) 
ANS 210  : Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความสำคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต อาหารและ
การย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และ 
สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 
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 Importance of livestock and aquatic animals, breeds and breeding, reproduction, 
growth, feed and digestion, livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation, 
livestock and aquatic animals biotechnology and their products. 
 
ก.สศ. 212 (356212) : การผลิตสัตว ์  3(3-0-6) 
ANS 212  : Animal Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี ไม่ใช่นักศึกษาเกษตรศาสตร์ 
Pre  : None; for non Agricultural Students 
 ความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิต
สัตว์ อาทิเช่น พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต เนื้อ นม ไข่ และ
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต การจัดการของเสียภายในฟาร์ม อาหารและการจัดการอาหาร เทคโนโลยีใหม่ๆ 
สำหรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การตลาด ตลอดจนการจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ 
 Importance of animal production affecting economy and society. Fundamental 
knowledge of animal production such as breeds and breeding, reproductive system, growth and 
producing meat, milk, eggs and by products of production process. Waste management in farms. 
Feed and feeding control. Modern technologies for livestock production, marketing and 
important livestock management. 
 
ก.กฏ. 210 (357210) : แมลงศัตรูทางการเกษตร    2(1-3-2) 
ENT 210   : Agricultural Insect Pests 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี 
Pre    : None 
 ความสำคัญของแมลงศัตรูทางการเกษตร กายวิภาค การเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง 
แนวทางการจำแนกอันดับของแมลง ความสำคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูสำคัญทางพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลและ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว แมลงศัตรูสำคัญในชุมชนเมือง รวมทั้งหลักการในการบริหารแมลงศัตรูสำคัญทาง
เศรษฐกิจ 
 Significant roles of agricultural insect pests, insect growth, insect anatomy, and 
metamorphosis. Classification and identification in insect orders. Economic importance of insect 
pests of field crops, vegetables, orchard trees, and postharvest products. Urban insects of 
economic importance. Including principles of insect pest management. 
 
ก.พส. 350 (359350) : หลักการทำสวนไม้ผล 2(2-0-4) 
HORT  350 : Principles of Fruit Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
 ถิ่นกำเนิดและแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญ การจำแนกไม้ผล พฤกษศาสตร์ของไม้ผล สรีรวิทยาของไม้ผล 
การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลือกทำเลและการสร้างสวนไม้ผล การจัดการสวนไม้ผล ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ย การตัดแต่ง
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กิ่ง การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต การจัดการวัชพืช การจัดการโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว ตลอดจนการตลาดไม้ผล และการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร  

 Origin and production area of important fruit crops, fruit plant classification, fruit plant 
botany, fruit crops physiology.  Fruit crops propagation, site selection and orchard establishment.  
Orchard management, for example, soil and fertilizer management, pruning, usage of plant growth 
regulators, weed management, diseases and pests management, harvesting and postharvest 
technology.  Fruit marketing and growers ability improvement. 

 
ก.พส. 360 (359360) :   พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
HORT 360 :   Introduction to Industrial Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :   PLS 210 (363210) or consent of the department  
 พืชอุตสาหกรรมที่สำคัญ (พืชน้ำมัน  พืชเครื่องเทศ  พืชเครื่องดื่ม  พืชเส้นใย  พืชให้น้ำยาง  เป็นต้น) 
และพืชชนิดใหม่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการเพาะปลูก  การปรับปรุง และกระบวนการแปรรูป  การผลิตใน
รูปแบบ GAP และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา  การวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนผลิตพืช
อุตสาหกรรม 
 Important industrial crops (oil crops, spices crops, beverage crops, fiber crops, rubber 
crops etc.) and other new crops that have a potential value including cultivation, improvement and 
some processing methods. Production in GAP and factors on growth and development. Analysis and 
decision making in investment of industrial crop production. 

 
ก.พส. 405 (359405) :   กล้วยไม้วิทยา 3(3-0-6) 
HORT  405 :   Orchidology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :   HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) or consent of the department 
 ประวัติการปลูกเลี้ยงกลว้ยไม ้สัณฐานวิทยาและการจดัจำแนกกลว้ยไม้ วิธีการเขียนช่ือกล้วยไม้ตามหลัก
สากล การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ การอนุรักษ์ และการตัดสิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้  
 History of orchid cultivation; orchid morphology and orchid nomenclature writing 
methods; orchid cultivation, propagation, hybridization, conservation, and judging; factors affecting on 
growth and development of orchid, orchid production of orchid growers. 
 
ก.พส. 408 (359408) : การผลิตพืชสวนแบบไม่ใชด้ิน 3(2-3-4) 
HORT  408 :   Soilless Culture for Horticultural Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :   HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) or consent of the department 
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 การจัดการระบบปลูก ประเภทของระบบปลูก ธาตุอาหารพืช และการผลิตพืชสวนบางชนิดแบบ
ไม่ใช้ดิน 
 Growing system management, types of growing systems, plant nutrition and 
soilless culture for some horticultural crops. 

 
ก.พส. 409 (359409) : พืชสวนบนที่สูง 3(3-0-6) 
HORT  409 : Highland Horticulture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) or consent of the department 

 ข้อมูลพื้นฐานของการปฏิบัติงานเขตกรรมบนที่สูง ได้แก่ การจําแนกการใช้พื้นที่ สภาพภูมิอากาศ ดิน 
และทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง ประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่า ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตรของชน
เผ่า การใช้สารเคมี และอินทรียวัตถุ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนบนท่ีสูง 

 Highland key cultural practices, e.g. identification in mode of land-use, aspects of 
climate, soil, and natural resources; traditions and cultures in agricultural community; ethnic minority 
groups and their inheriting farming technology; farming chemical and organic materials are also 
encompassed; as well as post-harvest management of highland horticultural crops. 

 
ก.พส. 421 (359421) : การผลิตพืชผัก  3(3-0-6) 
HORT  421 : Vegetable Production  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  

 ความสำคัญ การจัดจำแนก การเจริญเติบโต การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐาน 
และตลาดของพืชผัก 
  Importance, classification, growth and development, production, postharvest 
management, standard, and markets of vegetable crops.  
 
ก.พส. 422 (359422) : การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 3(3-0-6) 
HORT  422 : Vegetable Seed Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
  ความสำคัญและหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก นโยบายของรัฐบาลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยา
การออกดอกและการพัฒนาของเมล็ด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การจัดการเมล็ด
พันธุ์ การควบคุมคุณภาพและการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในวงศ์ต่าง ๆ 
  Importance and principle of vegetable seed production, government policy in 
seed production, physiology of flowering and seed development, postharvest management and 
seed storage, seed handling, the quality control and seed distribution and vegetable seed 
production in each family. 
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ก.พส. 451 (359451) : ไม้ผลเขตร้อน 3(3-0-6) 
HORT  451 : Tropical Fruits 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
  ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ที่สำคัญ การเจริญเติบโต การ
ขยายพันธุ์  การปลูกและการจัดการสวน  การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  โรคและศัตรูของไม้ผลเขตร้อน
ที่สำคัญ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน มะม่วง กล้วย สับปะรด มะละกอ และไม้ผลเขตร้อนชนิดอื่น ๆ 
  Origin and distribution, botanical characteristics, important cultivars, growth and 
development, propagation, planting and management, harvesting and postharvest technology, 
diseases and pests of important tropical fruits, which are mangosteen, durian, mango, banana, 
pineapple, papaya and other tropical fruits are also included. 
 
ก.พส. 452 (359452) : ไม้ผลเขตกึง่ร้อน 3(3-0-6) 
HORT  452 : Subtropical Fruits 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
Pre : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
 ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจาย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พันธุ์ที่สำคัญ  การเจริญเติบโต การ
ขยายพันธุ์  การปลูกและการจัดการสวน การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  โรคและศัตรูของไม้ผลเขตกึ่ง
ร้อนที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ อะโวกาโด องุ่น สตรอว์เบอร์รี ไม้ผลวงศ์ส้ม และไม้ผลเขตกึ่งร้อนชนิดอื่น ๆ 
 Origin and distribution, botanical characteristics, important cultivars, growth and 
development, propagation, planting and management, harvesting and postharvest technology, 
diseases and pests of important subtropical fruits, which are longan, litchi, avocado, grape, 
strawberry, citrus and other subtropical fruits are also included. 
 
ก.พส. 460 (359460) : พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 3(3-0-6) 
HORT  460  : Herbs and Spices 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre  : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
 ความสำคัญ แหล่งกำเนิด และการกระจายตัวของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พืชสมุนไพรและ 
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประเภทของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พฤกษเคมีของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การปลูกและ
การขยายพันธุ์ของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป แนวโน้มการตลาด
และผลิตภัณฑ์ของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในปัจจุบัน 
 Importance, origin and distribution of herbs and spices; Herb plants and local 
wisdom; types of herbs and spices; phytochemistry of herbs and spices; cultivation and 
propagation of herbs and spices; post-harvest and handling technology; processing; marketing 
trends and current products of herbs and spices. 
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ก.พส. 464 (359464) : พืชให้กลิ่นหอม  3(3-0-6) 
HORT  464  : Aromatic Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
    or consent of the department 
 ความหมาย  และความสำคัญทางเศรษฐกิจ สรีรวิทยา พฤกษเคมีของพืชให้กลิ่นหอม  
การเพาะปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชให้กลิ่นหอม การสกัดและการวิเคราะห์คุณภาพของสารให้กลิ่นหอม
จากพืช มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปพืชให้กลิ่นหอมและผลิตภัณฑ์ พืชให้กลิ่นหอมในวงศ์ต่าง ๆ แนวโน้มและ
ศักยภาพของพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย 
 Meaning and importance of aromatic crops; physiology, phytochemistry of 
aromatic crops; cultivation and postharvest management of aromatic crops; extraction and 
general quality analyses of plant volatile compounds; production and processing standards of 
aromatic crops and products; aromatic crops of different families; trends and potentiality of 
aromatic crops in Thailand. 
 
ก.พส. 467 (359467) : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร 3(3-0-6) 
HORT  467  : Good Agricultural Practices for Food Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พส. 202 (359202)  
   หรือ ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre : AGRO 210 (353210) or HORT 202 (359202)  
   or HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
  หลักการในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร เพื่อการผลิตที่มีความปลอดภัยด้าน
อาหาร บนพื้นฐานของการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ  
ทางการเกษตรที่ดี ข้อกำหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เกษตรอินทรีย์ และระบบมาตรฐานการเกษตรของ
พืชอาหารต่าง ๆ 
  Principle of good agricultural practices of food crops for safe food production on 
the basis of environmental friendly and social responsibility which can be traced back, risk 
assessment for food safety, certification schemes for good agricultural practices, regulations in 
good agricultural practice, organic agriculture and other systems for food crops. 
 
ก.ปฐ. 341 (361341) : ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการเกษตร  3(2-3-4) 
SOIL 341   : Spatial Information System for Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.กษ. 210 (400210)  
   หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or AGRI 210 (400210)  
   or consent of the department 
 หลักการและบทบาทของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
การเกษตร องค์ประกอบและการจัดการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ การได้มาซึ่งสารสนเทศเชิงพื้นที่ ชนิดและ
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รูปแบบของสารสนเทศเชิงพื้นที่ การออกแบบตารางฐานข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล ตลอดจนตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับทางการจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตรในด้านต่างๆ 
 Principle and role of spatial information system for managing land and 
agricultural resources, elements and spatial information system management, acquisition of 
spatial information, types and patterns of spatial information, database table design, data 
analysis and presentation, including case studies of spatial information system applications for 
land and agricultural resources management in various fields. 
 
ก.ปฐ. 351 (361351) : การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-6) 
SOIL  351  : Soil Fertility Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
Pre   : SOIL 211 (361211) or SOIL 210(361210) or PLS 210 (363210) 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืช คอลลอยด์ดิน แร่ดินเหนียวและการแลกเปลี่ยนประจุ 
ความเป็นกรดด่างของดิน ดินเค็มและดินโซดิก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมกนีเซียม 
จุลธาตุ อินทรียวัตถุในดิน ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ การจัดการ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 Soil fertility, plant nutrient elements, soil colloids , clay minerals and ions 
exchange, soil acidity and alkalinity, saline and sodic soils, nitrogen, phosphorus, potassium, 
sulfur, calcium, magnesium, micronutrients, soil organic matters, fertilizers and fertilizer usage in 
crop production, soil fertility evaluation and soil fertility management. 
 
ก.พศ. 202 (363202) : การเกษตรเขตร้อน 3(3-0-6) 
PLS 202  : Tropical Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

Pre  : None  
 ภาพรวมของการเกษตรเขตร้อน ชีวกายภาพสิ่งแวดล้อมของเขตร้อนฝนชุก ป่าไม้ ระบบ
การเกษตรบนพื้นที่สูง การผลิตพืชไร่ การผลิตพืชสวน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 Overview of tropical agriculture, bio-physical environment of high rainfall tropics, 
forestry, highland agricultural system, production of agronomical crops, production of 
horticultural crops, integrated pest management. 
 
ก.พศ. 210 (363210) : การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น  4(3-3-6) 
PLS 210  : Introduction to Plant Production and Soil Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

Pre  : None  
 การจำแนกพืชและโครงสร้างของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช การจัดการดิน ธาตุอาหาร และ
น้ำเพื่อการผลิตพืช การผลิตพืชไร่และพืชสวน มาตรฐานการผลิตพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์พืช 
การจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผล และการผลิตพืชที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 Plant classification and structure; factors affecting plant production; soil, nutrient 
and water management for plant production; field and horticultural crop production; plant 
production standards; pest control; plant propagation; postharvest management of produce; and 
plant production affecting environmental quality. 
 
ก.ธก. 100 (368100) : การเริ่มต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 
ABM 100   : Starting an Agribusiness in a Changing World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    :  None 
 แนวคิดพื้นฐานของการเริ่มต้นธุรกิจเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ ธุรกิจเกษตรของโลกและของไทย 
ความคิดทางธุรกิจที่ดีและธุรกิจเกษตรที่เหมาะกับศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ นวัตกรรมด้านอาหารและ
การเกษตร และแหล่งสืบค้นนวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัลสินค้าเกษตร การ
บริหารการเงินในยุคดิจิทัล การบริหารความเสี่ยงธุรกิจเกษตร องค์ประกอบของแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายธุรกิจ
เกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกรณีศึกษาของ
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและล้มแหลว 
 Basic concepts of starting a successful agribusiness. Global agribusiness and 
agribusiness in Thailand. Good agribusiness idea and appropriate agribusiness to startups. Foods 
and agricultural innovation and source retrieval of innovation. Digital entrepreneurship, digital 
marketing of agricultural products, digital financial management, agribusiness risk management, 
agribusiness plan components, agribusiness networking, intellectual property, business law for 
entrepreneur and business ethics. Moreover, case studies of successes and failures are included. 
 
ก.ธก. 200 (368200) : ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 
ABM 200   : Agri - Food Business World in Vision 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 บทบาทของการจัดการที่มีต่อธุรกิจเกษตรและอาหาร ระบบธุรกิจเกษตรและอาหารต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว ธัญพืช ปศุสัตว์ปีก ยางพารา ผลิตภัณฑ์ พืชพลังงาน ไม้ผล ผัก ไม้ดอก อาหารแปรรูป อุปกรณ์และวัสดุเกษตร 
และบริการการเกษตร เป็นต้น ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มมูลค่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการบรรยายและการสื่อสารอ่ืนๆ ตลอดจนการดูงาน 
 Introduction to the role of management in food and agribusiness, various food 
and agribusiness systems i.e. rice, grain, livestock poultry, rubber, products, energy crop, fruit, 
vegetable, flower, process food, farm equipment and supplies and agri-services etc.; the role of 
biotechnology in raising value added to food and agribusiness. Lectures, visual aids and study 
excursion are instruction means for the course. 
 
ก.ธก. 211 (368211) : การจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 211   : Agricultural Business Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ศศ. 100 (751100) หรือ ศศ. 101 (751101)  
Pre  : AEC 200 (351200) or ECON 100 (751100) or ECON 101 (751101) 
 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่เผชิญกับการประกอบ
ธุรกิจการเกษตร ปัญหาการได้มา การจัดรูป และการจัดการที่ดิน แรงงานและทุน 
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 An application of economic principles and business methods in decision making 
to problems confronting agricultural business; problems in acquisition, organization and 
management of land, labor and capital. 
 
ก.ธก. 310 (368310) : การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม  3(2-3-4) 
ABM 310   : Applications of Economic Theories for Farm Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200) 
Pre  : AEC 201 (351201) or AEC 200 (351200)   
 การจัดการธุรกิจฟาร์ม กระบวนการตัดสินใจ การจัดเก็บข้อมูลฟาร์ม การประเมินสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจฟาร์ม  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม การจัดทำงบประมาณ การวางแผน 
และการลงทุน รวมทั้งการปฏิบัติการและดูงานในธุรกิจฟาร์ม 

 Farm business management. Decision making processes. Farm information 
acquisition. Farm business environments evaluation. Applications of economic theories in 
business analysis. Budgeting, planning and investment. Laboratory and farm business study tours 
are provided.  
 
ก.ธก. 317 (368317) : เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 317   : Economics and Management of Agricultural Value Chain 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201)  or AEC 202 (351202)   
 ความหมายของระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  องค์ประกอบ
สำคัญในการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ซื้อสินค้าเกษตร ระบบตลาดสินค้า
เกษตรและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการทำคลังสินค้าเกษตร ระบบการขนส่ง
สินค้าเกษตรในประเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตร กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและจริยธรรมในการ
บริหารห่วงโซ่มูลค่า 
 Definition of value chain, supply chain and logistics for agricultural products. Key 
elements of analyzing value chain for agricultural products. Analyzing the consumers’ demand 
of agricultural goods. Agricultural marketing system and supply chain management. Economic 
inventory decision. Domestic transportations systems for agricultural product. Logistics system 
management. Relevant regulations and ethics in value chain management. 
 
ก.ธก. 331 (368331) : การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) 
ABM 331   : Agri - Food Business Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 310 (368310) 
Pre    : ABM 310 (368310) 
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 หน้าที่ของการเงินธุรกิจฟาร์มและธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์รายการทางการเงิน ระบบข้อมูล
ฟาร์มและบัญชีฟาร์ม เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงทางการเงิน ต้นทุนของทุนและการ
ตัดสินใจการวางแผนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และจริยธรรมในการจัดการการเงิน 
 Function of finance in farm and agribusiness, financial statement analysis; farm 
information system and farm accounting; financial analysis techniques including financial risk, 
cost of capital and farm/agribusiness decision, using computerized program for decision making 
and ethics in financial management. 
 
ก.ธก. 411 (368411) : การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 
ABM 411   : Intermediate Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre    : ABM 211 (368211) 
 ขอบเขต หน้าที่ และภารกิจของการจัดการธุรกิจเกษตร องค์กรและบริบทของการจัดการธุรกิจ
เกษตร การจัดการการตลาด  การจัดการทางการเงิน  การจัดการการดำเนินงาน  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับธุรกิจเกษตร 
 Scope, functions, and tasks of agribusiness management.  Organizations and 
context of agribusiness management. Marketing management. Financial management. Operations 
management. Human resource management for agribusiness. 
 
ก.ธก. 412 (368412) : การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 412   : Agribusiness Marketing Analysis and Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201) or AEC 202 (351202)   
 หน้าที่ของการจัดการและการวางแผน การวิเคราะห์และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร การสร้าง
แบรนด์ที่แข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าในสายตาของผู้บริโภค การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน การกำหนด
กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร จริยธรรมในการดำเนินการเก่ียวกับธุรกิจเกษตร 
 Management functions and the agricultural marketing planning. Methods for 
analyzing and agricultural marketing management. Building strong brand and creating value for 
customer aspect. Conduction of agricultural marketing for long-term success. Agricultural 
marketing strategies. Agribusiness ethics. 
 
ก.ธก. 416 (368416) : แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 416   : Agribusiness Plan and Investment Project 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre    : ABM 211 (368211) 
 แนวคิดและการวิเคราะห์ของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การเขียนแผนธุรกิจของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การจัดการต้นทุนและการทำงบประมาณโครงการ 
การประเมนิและการเลือกโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การควบคุมโครงการ และกรณีศึกษา 
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 Concepts and analysis of agribusiness investment project. Project feasibility study. 
Writing agribusiness investment project plan. Project cost management and budgeting. Evaluation 
and selection of agribusiness investment project. Project control. Case study. 
 
ก.ธก. 417 (368417) : นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร  3(3-0-6) 
ABM 417   : Innovation in Agricultural Logistics Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 317 (368317) 
Pre    : ABM 317 (368317) 
 การจัดการและการตัดสินใจในลอจิสติกส์เกษตร เทคนิคของโปรแกรมคณิตศาสตร์ ตัวแบบใน
การขนส่งและการวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมเกษตร ตัวแบบการจัดการคลังสินค้าเกษตร การตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจเพื่อเลือกแหล่งวัตถุดิบเกษตร การกำหนดปริมาณสินค้าและกระจายสินค้า การกำหนดราคาและการ
จัดการรายได้ในห่วงโซ่อุปทานเกษตร การออกแบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการห่วงโซ่สินค้าเกษตร การ
ออกแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตรทั้งระบบ 
 Management and decision in agricultural logistics. Mathematical programming 
techniques. Transportation models and analysis of agro-industry systems. Models for inventory 
management. Economic decision on input sourcing and design. Determining optimal product 
level and distribution centers. Pricing and revenue management in agricultural supply chain. 
Design Management Information System (MIS) in agricultural supply chain. Aggregate planning in 
agricultural supply chain. 
 
ก.ธก. 418 (368418) : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 418   : Strategic Planning and Management in Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Pre    : Fourth year standing  
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจเกษตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ธุรกิจเกษตร กลยุทธ์ระดับโลกเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจเกษตร บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ธุรกิจเกษตร และกรณีศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 

 Strategic analysis of internal agribusiness environment. Strategic analysis of 
external agribusiness environment. Strategic planning of agribusiness unit. Analysis of agribusiness 
industry. Global strategy for adapting the business model. Board's roles in strategic management 
in agribusiness. Case studies of strategic planning and management in agribusiness. 

 
ก.ธก. 421 (368421) : การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 
ABM 421   : Negotiation in Agri-Food Business  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre    : ABM 211 (368211) 
 ธรรมชาติของความขัดแย้งในธุรกิจเกษตรและอาหาร และการใช้ประโยชน์จากการเจรจาต่อรอง 
การรับรู้ การคิดและการสื่อสารในการเจรจาต่อรอง การบริหารความสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรอง วัฒนธรรมใน
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ธุรกิจเกษตรและอาหาร วัฒนธรรมในธุรกิจเกษตรและอาหารกับวิธีสู่ความสำเร็จของการเจรจาต่อรอง จริยธรรมใน
การเจรจาต่อรอง และกรณีศึกษาการเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 
 The nature of conflict in Agri-Food business and the use of negotiation, 
Perception, cognition and communication in negotiation, Relationships management in 
negotiation, Cultural in Agri-Food business and approaches of negotiation to success, Ethics in 
negotiation, Case studies in negotiation in Agro-Food business. 
 
ก.ธก. 431 (368431) : การจัดการการเงินสำหรับธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 431   : Financial Management for Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201)  or AEC 202 (351202)   
 หลักเศรษฐศาสตร์การจัดการในการใช้สินเชื่อในภาคการเกษตร เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร แหล่งเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินสำหรับ
ธุรกิจเกษตร บทบาทของเครดิตในการพัฒนาการเกษตร และบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 Economic principles related to credit management in the agricultural sector. 
Tools of financial analysis. Financial planning and controlling for agribusiness. Sources and cost of 
credit in agribusiness. Roles of credit in agricultural development. Roles of the government in the 
field of agricultural credit. 
 
ก.ธก. 433 (368433) : ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์  3(3-0-6) 
ABM 433   : Futures and Options Markets 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Pre  : ECON 101 (751101) and Senior Standing 
 แนวคิดของตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธิ์ กลไกของตลาด และการกำหนดราคาสินค้า
และหลักทรัพย์ในตลาดทั้งสอง กลยุทธ์การลดความเสี่ ยง กลยุทธ์การวิเคราะห์และการจัดทำธุรกรรม โดย
ประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตร 
 Concepts of futures and options markets. Mechanisms and price determination in 
the markets. Hedging strategies. Analysis and management strategies. Applications for agricultural 
commodities. 
 
ก.ธก. 441 (368441) : วิธีเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการธรุกิจเกษตร     3(2-3-4) 
ABM 441   : Quantitative Methods for Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.สถ. 373 (208373) หรือ ก.สถ. 312 (354312) หรือ ก.สศ. 261 (356261)  
Pre  : STAT 373 (208373) or AS 312 (354312) or ANS 261 (356261)  
 แนวทางในการจัดการข้อมูลและแบบจำลองเชิงปริมาณ แนวคิดของความน่าจะเป็น การทดสอบ
ข้อสมมุติฐาน การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การ
พยากรณ์ และโปรแกรมคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้กับการจัดการธุรกิจเกษตร 
 Approaches to data management and quantitative model. Probability, hypothesis 
testing, regression analysis, analysis of variance and co-variance, forecasting and mathematical 
programming. Applications to agribusiness management. 
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ก.ธก. 487 (368487) : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1  1(1-0-2) 
ABM 487   : Selected Topics in Agribusiness 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร 
 Current topics of interest in agribusiness 
 
ก.ธก. 488 (368488) : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2  2(2-0-4) 
ABM 488   : Selected Topics in Agribusiness 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัธุรกิจเกษตร  
 Current topics of interest in agribusiness 
 
ก.ธก. 489 (368489) : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3  3(3-0-6) 
ABM 489   : Selected Topics in Agribusiness 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกีย่วกับธุรกิจเกษตร  
 Current topics of interest in agribusiness 
 
ก.กษ. 110 (400110) : พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 
AGRI 110  : Technology Development and Global Change 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ผลของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคต่างๆ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อการเกิดสังคมมนุษย์ ยุคเครื่องจักรกับการปฏิวัติเขียว ปฏิชีวนะสารกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ยีนเทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่ ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับมลภาวะและปัญหา
โลกร้อน แนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต 
 Effects of technology on human societies and global changes in different eras are 
discussed. Development of agricultural technology and human community formation, machine 
era and green evolution, antibiotics and world changes, gene technology and modern way of 
life. Effects of industrial development on pollution and global warming. Present and future 
prospects for problem solving. 
 
ก.กษ. 190 (400190) : การฝึกงาน 1   1(0-3-0) 
AGRI 190   : Practical Training 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ฝึกปฏิบัติในห้องสมุด ฝึกงานในสถาบันการเกษตรหรือในฟาร์มเกษตรกร เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
การทำงานเป็นทีมในกิจกรรมทางการเกษตร และฝึกภาคสนามในชุมชนเกษตร 
 Practical work on searching academic documents in the library, practical work in 
the agricultural institution or private farm. Experiencing communal living and team working. Field 
work in agricultural community. 
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ก.กษ. 210 (400210) : นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
AGRI 210   : Introduction to Agricultural Innovations 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวคิดและวิธีการของระบบและการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย เทคโนโลยีการเกษตรในระบบการ
จัดการฟาร์มที่ทันสมัย การจัดการดินและน้ำเพือ่การเกษตรแบบทันสมัย การควบคุมโรคและศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการผลิตสัตว์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบการเกษตรแบบทันสมัย การจัดการข้อมูลเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำสูง การใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในทางการเกษตร ระบบติดตาม ควบคุม และสั่งการอัตโนมัติในการเกษตรสมัยใหม่ การ
สื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร เคร่ืองจักรกลเกษตรในยุคเกษตรสมัยใหม่ และโรงเรือนอัจฉริยะ 
 Concepts and approaches of modern agricultural system and management; 
agricultural technologies in modern farm management system, soil and water management for 
modern agriculture, disease and pest controls with modern technologies, information system for 
agricultural decision making, and information system for decision making to animal production; 
tools and equipment in modern agricultural system; data management for precision agriculture; 
big data utilization in agriculture; automatic monitoring, controlling, and functioning systems in 
modern agriculture; digital media communication for agriculture; farm mechanics in modern 
agriculture; and intelligent farmhouse. 
 
ก.กษ. 211 (400211) : การจัดการระบบเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติ  2(2-0-4) 
AGRI 211   : Agricultural Systems and Natural Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความหมายและแนวคิดระบบเกษตร ระบบนิเวศเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศเกษตร
และระบบนิเวศธรรมชาติ เครื่องมือ และวิธีการในการวิเคราะห์ระบบเกษตร กรณีศึกษาของการจัดการระบบ
เกษตร การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและชนิดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ แนวทางการแก้ ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
แบบบูรณาการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรอย่างยั่งยืน 
  Definitions and concepts of agricultural systems; agro-ecosystems; relationships 
between agroecosystems and natural ecosystems, tools and methods in agricultural system 
analyses; case studies of agricultural system management; landscape design for agricultural 
system and natural resource management; categories and types of natural resources; natural 
resource problems; integrated approaches in natural resource solutions; and sustainable 
management of natural resources and agricultural systems. 
 
ก.กษ. 290 (400290) : การฝึกงาน 2   1(0-3-0) 
AGRI 290   : Practical Training 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 190 (400190) 
Pre    : AGRI 190 (400190) 
 การฝึกงานภาคสนามจำนวน 100 ชั่วโมงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อการผลิต
ตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมไปจนถึงตลาดของผลิตผลทางการเกษตร ฝึกหัดวิเคราะห์การดำเนินการเกษตรในเชิงธุรกิจ 
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 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. 
 
พย.ศท. 111 (571111) : การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
NGGE 111   : Critical Thinking and Creative Thinking  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิด
สร้างสรรค์ หลักการและองค์ประกอบของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของการคิดเชิงวิพากษ์
และการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาและการส่งเสริมการคิด
เชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ และการนำการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Fundamental principles of thinking, forms of thinking, definitions of critical 
thinking and creative thinking. Principles and components of critical thinking and creative 
thinking. Advantages of critical thinking and creative thinking. Factors related to critical thinking 
and creative thinking. Development and enhancement of critical thinking and creative thinking 
and use of critical thinking and creative thinking in daily life. 
 
พย.ศท. 116 (571116) : สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจทิัล  3(3-0-6) 
NGGE 116   : Health and Working in the Digital Age  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวโน้มรูปแบบการทำงานในอนาคต ภัยสุขภาพที่เกิดจากการทำงานในยคุดิจิทัล ความรู้พื้นฐาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรมการทำงานในยุคดิจิทัล กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขภาวะและการสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการ เครือข่ายการดูแลสุขภาพ
คนทำงาน นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพคนทำงาน การประยุกต์การสร้างสุขภาวะใน
สถานประกอบการประเภทต่างๆ 
 Trend of working pattern in the future. Health risk from working in the digital age. 
Fundamental principles of occupational health and safety. Working culture in the digital age. 
Laws and standards related to occupational health and safety. Health and wellness promotion 
in the workplace. Network on workers’ health. Innovations and creative media technology for 
workers’ health. Application on wellness promotion in various workplaces. 
 
อ.วท. 351 (601351) : กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  2(2-0-4) 
FST 351 : Food Legislation and Standards 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
Pre  : Third year standing 
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 พระราชบัญญัติอาหารของไทย กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสขุของไทย กฎหมาย
อาหารของต่างประเทศและมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
 Thai food act, Thai food regulations and codes of Ministry of Public Health, 
international food regulations and international standards for food. 
 
อ.ทบ. 200 (603200) : บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
PKT 200 : Packaging in Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 

 ความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุในการบรรจุ วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ รูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับการออกแบบ บรรจุภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและการตลาด บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การ
กำจัดเศษบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยในการใช้บรรจุภัณฑ์  และการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

 Importance and function of packaging, packaging materials, natural materials for 
packaging, packaging form, packaging and design, packaging for advertising and marketing, 
packaging and environment, disposal of packaging waste, recycling of packaging, safety in 
packaging utilisation and packaging development 

 
อ.ทพ. 201 (605201) : อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  3(3-0-6) 
PDT 201 : Introduction to Agro-Industry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 

 ความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร คุณภาพ ของวัตถุดิบที่ มีผลต่อการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลั กการตลาดและการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

 Importance of agro-industry, qualities of raw materials affecting the agro-industrial 
products and their processes, packaging and storage and product development systems, 
principles of agro-industrial marketing and management. 
 
อ.ทพ. 203 (605203) : ข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
PDT 203 : Agro-Industrial Product Regulations 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความสําคัญของข้อบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร องค์กรที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล ข้อบังคับเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล องค์กร
ที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ข้อบั งคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรภายในประเทศ ข้อกำหนดทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ องค์กรที่ออก
ข้อบังคับเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศคู่ค้า ข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศคู่ค้า 
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 Importance of agro-industrial product regulations, international agro-industrial 
product regulation organization, international agro-industrial product regulations, domestic agro-
industrial product regulation organization, domestic agro-industrial product regulations, trade 
regulations for domestic agro-industrial products, agro-industrial product regulation organization 
of importer country, agro-industrial product regulations of importer country. 
 
อ.ทพ. 321 (605321) : เทคโนโลยีกระบวนการทางอตุสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
PDT 321 : Agro-Industrial Process Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  อ.ทพ. 201 (605201) 
Pre  : PDT 201 (605201) 
 หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกระบวนการในอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการด้าน
ความร้อน กระบวนการควบคุมความชื้น กระบวนการควบคุมอุณหภูมิตํ่า กระบวนการทางจุลชีววิทยา เทคโนโลยี
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเอกซ์ทรูชั่น และเทคนิคสมัยใหม่สําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 
 The principles and applications of process technology in agro-industry; thermal 
processing, moisture control processes, low temperature control processes, microbiological 
processes, electromagnetic technology, extrusion and modern techniques for agro-industrial 
processes. 
 
อ.อก. 112 (610112) : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  3(3-0-6) 
AG 112   : Food Product Innovation  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร วัฒนธรรมทางอาหาร ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แนวคิดการสร้างนวัตกรรมอาหาร การออกแบบและตกแต่งอาหาร 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญาและกรณีศึกษา 
 Definition and importance of food product innovation, food culture, types of new 
products, principles of food product development, concept of food innovation, food design and 
decoration, new product testing, intellectual property and case studies. 
 
บธ.บช. 181 (701181) : การบัญชีสำหรับผู้ที่ไมใ่ช่นักบญัชี  3(3-0-6) 
ACC 181   : Accounting for Non Accountants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี การบัญชีส่วนบุคคล การจำแนกรายการบัญชี 
กระบวนการทางการบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ รายงานปรับปรุงและปิดบัญชี กระบวนการทางการบัญชีสำหรับ
ธุรกิจซื้อขายสินค้า งบการเงินสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน ภาพรวมของการบัญชีบริหาร แนวคิดและการ
คำนวณต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
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 Accounting principles and general knowledge about accounting. Personal 
accounting. Classification of accounting transactions. Accounting process for service business. 
Adjusting and closing entries. Accounting process for merchandising business. Financial 
statements for business. Financial statements analysis. Management accounting overview. Cost 
concepts and calculation. The relationship of cost, volume and profit. Using cost information for 
decision making. 
 
บธ.กจ. 202 (703202) : หลักการจัดการและองค์การ 3(3-0-6) 
MGMT 202 : Principles of Management and Organization 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความสำคัญและบทบาทของการจัดการ จริยธรรมการจัดการ วิวัฒนาการแนวความคิดทางการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชักนำ การควบคุม และกรณีศึกษาทางการจัดการ 
 Importance and role in management. Ethics in Management. Evolution of 
management concepts. Planning. Organizing. Leading. Controlling. Case study in management. 
 
บธ.กจ. 310 (703310) : คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MGMT 310 : Introduction to Business Computer 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  : None 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยระบบ อุปกรณ์นำเข้า
ข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ความรู้เก่ียวกับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมระบบ 
และโปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความปลอดภัยและ
จริยธรรมของคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต ต้วอย่างการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 
 Basic knowledge in various computer components; system unit, input devices, 
output devices and storage devices. Knowledge in various types of software; system software 
and application software. Network and communication system. Basic knowledge in database. 
Security and ethics in computer. Basic knowledge in Internet. Examples of business application 
program using. 
 
บธ.กจ. 391 (703391) : มารยาทในสังคมธุรกิจ 3(3-0-6) 
MGMT 391 : Business Etiquette 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความสำคัญของมารยาทในสังคมธุรกิจ การแนะนำและทักทาย การพบปะอย่างเป็นทางการ  
การสันทนาการและการเข้าสังคม การเลือกหัวข้อสนทนา มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแต่งกาย การพูดในงานพิธีการ 
การมอบของขวัญ และข้อห้ามของการปฏิบัติตนในสังคมธุรกิจ 
 Importance of business etiquette to the following topics: introduction and 
greeting, formal meeting, entertaining and social meeting, conversation topics, manner on dining 
table, attiring, giving speech in formal ceremony, gift giving and taboos in business etiquette. 
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ศศ. 101 (751101) : หลักเศรษฐศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
ECON 101   : Principles of Economics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวความคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีราคาเบื้องต้น ทฤษฎีการผลิตและปัจจัยการผลิต 
นโยบายเศรษฐกิจจุลภาค 
 Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer 
behavior. Production theory and factors of production. Microeconomic policy. 
 
ศศ. 102 (751102) : หลักเศรษฐศาสตร์ 2   3(3-0-6) 
ECON 102   : Principles of Economics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) 
Pre    : ECON 101 (751101) 
 รายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกำหนดรายได้ประชาชาติ เงินและระดับราคา
สินค้า นโยบายเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 National income and national product. Income determination. Money and price 
level. Macroeconomic policy. International economics. 
  
ศศ. 301 (751301) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
ECON 301   : Microeconomic Theory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) หรือ ศศ. 106 (751106); และ ว.คณ. 171 (206171);   
    หรือตามความเห็นชอบของคณะ  
Pre    : ECON 101 (751101) or ECON 106 (751106);  
     and MATH 171 (206171); or consent of the faculty  
 พฤติกรรมของผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ราคาตลาด ความยืดหยุ่นของราคาอรรถประโยชน์ตาม
หลักของนิโอคลาสสิค และเส้นอุปสงค์ของผู้บริโภค การวิเคราะห์เส้นแห่งความพอใจเท่ากันและทฤษฎี
อรรถประโยชน์สมัยใหม่ ศึกษาทางทฤษฎีของหน่วยการผลิต ได้แก่ หน่วยการผลิต และการตัดสินใจของหน่วยการ
ผลิต ทฤษฎีการผลิต การเลือกปัจจัยการผลิตและผลผลิต ฟังก์ชั่นของต้นทุนและหลักการของจีเนียโปรแกรมมิ่ง
เบื้องต้น 
 Consumer behavior, demand, supply, market price, price elasticities, classical 
utility and consumer demand, indifferent-curve analysis and modern utility theory. Theory of the 
firm: firm and its decisions. Theory of production, choices of inputs and outputs, cost function 
and basic concepts of linear programming. 
 
ศศ. 302 (751302) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6) 
ECON 302   : Microeconomic Theory 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 301 (751301)  
Pre    : ECON 301 (751301)   
 การกําหนดราคาและนโยบายราคาในตลาดแบบต่างๆ การกําหนดราคาในตลาดแข่งขันดุลยภาพ
ทั่วไปและสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ราคาผูกขาด การกําหนดราคาหลายราคาให้แตกต่างกัน การกําหนดราคาใน
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และราคาปัจจัยการผลิต 
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 Price determination and policy in different forms of market. Competitive pricing, 
general equilibrium and economic welfare, monopoly pricing, price discrimination, pricing in 
imperfect competition and prices of factor of production. 
 
ศศ. 303 (751303) : การคลังสาธารณะ   3(3-0-6) 
ECON 303   : Public Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 301 (751301)  
Pre    : ECON 301 (751301)   
 ศึกษาถึงรายรับและรายจ่ายของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณแผ่นดิน ภาษี รายจ่ายของ
รัฐบาลและหนี้สาธารณะนอกจากนีย้ังศึกษาถึงผลของงบประมาณแผ่นดินต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลของความสําเร็จที่มีต่อเป้าหมายเศรษฐกิจที่สําคัญด้านความเจริญเติบโตเสถียรภาพ ความเสมอภาคและ
ประสิทธิภาพ 
 Revenue and expenditure activities of government. It deals with budgets, taxes, 
government expenditures and public debts. Effects of budgets on the economy, particularly the effects 
on the achievements of the major economic objectives; growth, stability, equity and efficiency. 
 
ศศ. 308 (751308) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1    3(3-0-6) 
ECON 308   : Macroeconomic Theory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) or consent of the faculty  
 หลักรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายได้ประชาชาติ การจ้างงานในภาวะที่หยุดนิ่งและ
ภาวะที่เคลื่อนไหวความผันผวนขึ้นลงทางธุรกิจ 
 National income concepts, Static and dynamic theories of determination of 
national income and employment and of business fluctuations. 
 
ศศ. 309 (751309) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6) 
ECON 309   : Macroeconomic Theory 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 308 (751308)  
Pre    : ECON 308 (751308) 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเบื้องต้น ปัญหาการควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 Fundamentals of Growth Economics. Problems of controlling economic activity 
Monetary and fiscal policies for promoting economic. Stability and growth. 
 
ศศ. 321 (751321) : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      3(3-0-6) 
ECON 321   : Community Economic Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) 
 ศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่เป็นท่ีมาของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดของการพัฒนาชุมชน แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน 
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วิวัฒนาการของเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจชุมชนต่อผลกระทบของโลกาภิวัตน์ 
 Conceptual frame work of community economic development including the study of 
the past and present economic structures of Thailand, the sustainable development, the community 
economic development, the development of community economic development in Thailand, impacts 
of globalization and community adjustment. 
 
ศศ. 326 (751326) : เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทของเศรษฐกิจโลก      3(3-0-6) 
ECON 326   : ASEAN Economy in the Global Economic Context 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 100 (751100) หรือ ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre    : ECON 100 (751100) or ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) 
 บทนำโครงสร้างการรวมตัวของประเทศในอาเซียน โครงสร้างการทำงานของอาเซียนและความท้าทาย
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิกและอาเซียน การเช่ือมโยงด้านโลจิสติกส์ 
การค้า และการเงินภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม บทบาทสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียนด้านการค้าและการ
ลงทุน บริบทของกฎเกณฑ์ กฎหมาย และปัญหาของอาเซียนในมิติของเศรษฐกิจ การค้า การเงิน สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค อุปสรรคและความท้าทายของการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต กรณีศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันของ
ประเทศในอาเซียน 
 Introduction of the structure of the integration of the countries in the region. Structure 
of ASEAN and challenges of ASEAN Economic Community (AEC). Economic structure of ASEAN’s 
member countries and ASEAN. Linkages of logistic, commercial and financial interests of the countries 
of ASEAN countries and others. Roles of ASEAN integration in trade and investment aspects. Context of 
normative and legal issues and problems of ASEAN in economic, trade, financial, social, political, and 
cultural aspects related to Thailand’s roles in ASEAN platform. Obstacles and challenges of ASEAN 
integration and ASEAN economic policy in the future. Case study of current issues of ASEAN countries. 
 
ศศ. 330 (751330) : การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
ECON 330   : Money and Banking 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) or consent of the faculty  
 ลักษณะและหน้าที่ของการเงิน บทบาทของเงิน ชนิดของเงิน มาตรฐานการเงิน หนี้สิน สินเชื่อ
และเคร่ืองมือทางการเงิน สื่อกลางทางการเงิน ระบบและนโยบายของธนาคารพาณิชย์ บทบาทของธนาคารกลาง 
ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และไทย เครื่องมือของนโยบายการเงิน นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง ตลาดการเงินและตลาดทุน ตลาดสินเชื่อในประเทศไทย 
 The nature and function of money and finance; the role of money, kinds of 
money, monetary standards, debt, credit and finance instruments, finance, intermediaries, 
Commercial banking system and policy. The role of central bank, central banking system of the 
U.S.A., U.K. and Thailand. Instruments of monetary policy. Monetary policy and fiscal policy. 
Money market and capital market. Credit market in Thailand. 
 
ศศ. 345 (751345) : เศรษฐศาสตร์การขนส่ง      3(3-0-6) 
ECON 345   : Transportation Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) 



 88 

  การขนส่งและเศรษฐกิจ ขอบเขตของเศรษฐกิจการขนส่ง สถานที่ในการขนส่ง ประสิทธิภาพใน
การขนส่ง ค่าเช่าที่ดิน และการขนส่ง ข้อพิจารณาในการขนส่ง ความสําคัญของการขนส่ง 
  Transportation and economy, scope of transportation economy, transport 
location, transportation efficiency, land rent and transportation, transportation consideration, 
importance of transportation. 
 
ศศ. 401 (751401) : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
ECON 401   : International Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 302 (751302) และ ศศ. 308 (751308); หรือตามความเห็นชอบของคณะ 
Pre    : ECON 302 (751302) or ECON 308 (751308); or consent of the faculty   
 แนวความคิดและทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และปัญหาทฤษฎีบริสุทธิ์ และ
ทฤษฎีการเงินของการค้าระหว่างประเทศ และทฤษฎีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ เช่น ปัญหา
การ เคลื่อนย้ายแรงงานและทุน ตลอดจนผลของการเคลื่อนย้าย ปัจจัยการผลิตที่ตกแก่ทั้งประเทศที่ปัจจัย
เคลื่อนย้ายออกและโยกย้ายเข้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ตลาดร่วมยุโรปและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา 
 This course is intended to provide general concepts and theories of international 
trade, and related problems. Pure and monetary aspect of international theories. International 
migration of factors of production: labor and capital movement and the effect of factor 
migration. Economic integration among developing countries. 
 
ศศ. 420 (751420) : การเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
ECON 420   : International Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 401 (751401) 
Pre    : ECON 401 (751401) 
 นโยบายการเงินที่จะคงดุลยภาพทางการเงินของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไว้ การเลือกเป็น
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้เป็นนโยบายต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนโดยเสรีและอัตราแลกเปลี่ยนที่ตายตัว 
ตลอดจนระบบการแลกเปลี่ยนที่ใช้ดอลล่าร์เป็นหลัก เปรียบเทียบดุลยภาพภายนอกกับดุลยภาพภายในวินิจฉัยปัญหา
สําคัญๆ บางประการคือ เลือกการทํางานเต็มที่ภายในหรือเลือกเอาดุลยภาพของการชําระเงินภายนอก เป็นต้น 
 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. 
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ศศ. 443 (751443) : เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม  3(3-0-6) 
ECON 443   : Industrial Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) 
 ลักษณะและขอบเขตของกระบวนการอุตสาหกรรม แบบแผนของการเติบโตทางอุตสาหกรรม 
โครงสร้างและการทำหน้าที่ของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ การกำหนดแหล่งอุตสาหกรรม 
 Nature and scope of the process of industrialization, the patterns of industrial 
growth the structure and functioning of industries and industrial relation, location of industries. 
 
ศศ. 446 (751446) : เศรษฐกิจของประเทศไทย  3(3-0-6) 
ECON 446   : Economy of Thailand 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 301 (751301) และ ศศ. 308 (751308) 
Pre    : ECON 301 (751301) or ECON 308 (751308) 
 โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในอดีตและปัจจุบัน การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในการผลิต การใช้
จ่ายในการบริโภคและการลงทุน การค้าต่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ   
 A study of the structure of the Thai economy in the past and at present. Analysis 
of the use of resources in production; expenditure on consumption and investment; foreign 
trade; economic and social development, economic statilization; including major economic 
problems. 
 
สม. 100 (851100) : การสื่อสารเบื้องต้น   3(3-0-6) 
MC 100  : Introduction to Communication 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวคิดด้านการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อ
ทางเลือกและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสังคม 
 Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of 
mass communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 
 
นว.ด. 102 (888102) : อภิมหาข้อมูลเพ่ือธุรกิจ    3(3-0-6) 
DIN 102 : Big Data for Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอภิมหาข้อมูล ปัญหาทางธุรกิจและการแก้ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล แบบจำลองสำหรับการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การคิด
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การแสดงผลสมรรถนะของแบบจำลอง พยานหลักฐานและความเป็นไปได้ การทำเหมือง
ข้อความ 
 Introduction to big data. Business problems and data science solutions. Basic 
tools for data mining. Predictive modelling. Clustering data. Decision analytic thinking. Visualizing 
model performance. Evidence and probabilities. Text mining. 
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ศท.อ. 100 (951100) : ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน  3(3-0-6) 
ANI 100  : Modern Life and Animation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์แอนนิเมชันและภาพยนตร์แอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ 
แอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสร้างแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลัง 
การผลิต การใช้ไฟล์ในงานแอนนิเมชันต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบื้องต้น 
 Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of 
animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-
production, production, and post-production. File utilization in presenting the animation projects 
of students. And the basic design of animation character. 
 
ศท.สป. 101 (954101) : การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  3(3-0-6) 
INX 101  : Introduction to Modern Management and Information  
   Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ การวางแผน การจัดองค์กร 
การนำ การควบคุม ยุทธศาสตร์สมัยใหม่ การกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวโน้มใน
อนาคตของการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Modern management and information technology. Modern management. 
Planning. Organizing. Leading. Controlling. Modern strategies. Strategy formulation. Strategy 
implementation. Information technology. Information systems. Information systems for strategic 
advantages. Digital economy and society. Future trends of modern management and information 
technology. 
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2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตำราของอาจารย์ประจำ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ
1. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จุฑามาส คุ้มชัย กมล ทิพโชติ พิมพ์ใจ สีหะนาม  

นพพล จันทร์หอม บัญประชา ทองโชติ และ แพรวระวี แสงมณี. 2562. “ดี อร่อย” ผักสดโครงการหลวง: 
แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 24(143): 6-11. 

2. วราภรณ์ ปัญญาวดี ชพิกา สังขพิทักษ์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ นุชจรี ปิมปาอุด จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์ น้ำเพ็ชร 
วินิจฉัยกุล และ วาสนา สุขกุล. 2559. เกษตรพหุภารกิจ: ทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารวิจัย
และส่งเสริมวิชาการเกษตร 33(2): 61-73. 

ระดับนานาชาติ 
3. Tomaszewska, M., J. Trafialek, P. Suebpongsang and W. Kolanowski. 2018. Food hygiene knowledge 

and practice of consumers in Poland and in Thailand-A Survey. Food control 85: 76-84. 
4. Sangkapitux, C., P. Suebpongsang, V. Punyawadee, J. Konsurin and A. Neef. 2017. Eliciting 

citizen preferences for multifunctional agriculture in the watershed areas of northern 
Thailand through choice experiment and latent class models. Land Use Policy 67: 38-47. 

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 
5. กมลพร  พิสิฐมุกดา และ พรสิริ  สืบพงษ์สังข์. 2560. ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก

ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557 โดยใช้การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่. หน้า 1283-1293. ใน: 
การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, เชียงใหม่.  

6. ฑริกา นันทจันทร์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค
และปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวไรซ์เบอร์ร่ีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 104-114. ใน: การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และ
ธุรกิจเกษตร คร้ังที่ 5, กรุงเทพฯ.  

7. ดวงมณี พวกพล พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. ความสามารถในการแข่งขันจากการใช้
ทรัพยากรในการผลิตน้ำตาลของประเทศไทย. หน้า 207-221. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 5, 
กรุงเทพฯ. 

8. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. ศักยภาพทางการตลาดของพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร
บนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน. หน้า 90-103. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ. 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทานทิพย์  กระมล 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ
1. ณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล สุรพล เศรษฐบุตร และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลของการเลี้ยงโค

และกระบือต่อวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัด
ลำพูน. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 211-216. 

2. รัชฎาภรณ์ คำหลวง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจศิริสัญลักษณ์ และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลลัพธ์ของ 
ทุน 5 ด้านต่อการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. 
วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 459-466. 

3. อนุสรา จันทะสุวรรณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ประทานทิพย์ กระมล . 2562. การ
เปลี่ยนแปลงทุนในระบบการปลูกพืช อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 
233-240. 

ระดับนานาชาต ิ
4. Panupong, D., A. Wongchai, P. Kramol and C. Japuporn. 2018. Efficiency differences on rice 

production between Thailand and Vietnam using Meta-frontier. International Journal of 
Management and Business Research 8(1): 22-33.  

5. Ekasingh, B., P. Kramol, N. Teerakul and P. Kaewmanee. 2017. Food insecurity and farmers’ 
adaptation among highland communities in Northern Thailand. Journal of Economics, 
Management and Agricultural Development (JEMAD) 3(2): 75-91. 

6. Kramol, P., R. Villano, P. Kristiansen and E. Fleming. 2015. Productivity differences between 
organic and other vegetable farming systems in Northern Thailand. Renewable Agriculture 
and Food Systems 30(02): 154-169. 

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 
7. จิรเดช ศรีวิลัย บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล ภาณุพันธ์ ประภาติกุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลลัพธ์ด้านทุน

การดำรงชีพต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1997-2003. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16. นครปฐม. 

8. ชลธิชา บุญยิ่ง ประทานทิพย์ กระมล และ นัทธมน ธีระกุล. 2562. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการเผลิต
กระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่. หน้า 109-114. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17. 
เชียงใหม่. 

ระดับนานาชาติ 
9. Ekasingh, B., P. Kramol, N. Teerakul and P. Kaewmanee. 2017. Livelihood assets affecting 

livelihood outcomes and quality of life in the past 10 years in the Highlands of 
Thailand. In: 52 R&D Practitioners Attend Regional Forum on State-of-the-Art of Agri R&D 
and its Implications to ASEAN Integration. Philippines.  

ผลงานอืน่ๆ 
10. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีรกุล และ พิมพิมล แก้วมณี. 2559. การศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง. รายงานฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน), เชียงใหม.่ 544 หน้า. 
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11. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีระกุล พิมพิมล แก้วมณี และ กฤษณี เจริญทรัพย์. 9255 . 
ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง. หน้า 275-279. ใน: บทความในรายงานผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. 

 
3. อาจารย์ ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ
1. Panupong, D., P. Kramol and A. Wongchai. 2019. Comparison of technical efficiency in rice 

production between Thailand and Vietnam. Khon Kaen Agriculture Journal 47(1): 241-
246.  

2. Churachangkean, A., U. Chaiwong and A. Wongchai. 2018. Costs and returns of fresh sweet 
corn grown by contracted farmers towards the national corn and sorghum research 
center. Khon Kaen Agriculture Journal 46(1): 683-689. 

3. Wongchai, A. 2017. Technical efficiency measurement on tea plantation in Chiang Rai 
Province. Khon Kaen Agriculture Journal 45(1): 567-572.  

ระดับนานาชาต ิ
4. Wongchai, A., Y.H. Chang and Y.C. Lin. 2019. Environmental efficiency of offshore wind power 

site in Taiwan: An application of super efficiency and tobit methods. Basic and Clinical 
Pharmacology and Toxicology 125(6): 11-12. 

5. S. Jongdoen, A. Wongchai, and K.C. Peng. 2019. Technical Efficiency of Oil Palm Seed 
Production for Private Sectors in Surat Thani Province, Thailand. Ponte 75(3): 33-42.  

6. Wongchai, A. 2019. An analysis of payment for environmental services' programs in Taiwan. 
Indian Journal of Ecology 46(Special Issue 7): 45-50. 

7. A. Wongchai, W. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, and N. Pinthukas. 2019. 
Potential and opportunity for beef cattle production of the prototype farmers: The 
case study of Mae Chaem District, Chiang Mai Province. Ponte 75(5/1): 56-65. 

8. Lin, Y.C., D. Yotimart, A. Wongchai and C. Jatuporn. 2018. An analysis of smart farmers’ perceptions 
and awareness towards the ASEAN economic community. WIT Transactions on Ecology and 
the Environment 217: 293-301. 

9. Panupong, D., A. Wongchai, P. Kramol and C. Japuporn. 2018. Efficiency differences on rice 
production between Thailand and Vietnam using Meta-frontier. International Journal of 
Management and Business Research 8(1): 22-33.  

10.  Rapee, P., K.C. Peng and A. Wongchai. 2018. The performance measurement and productivity 
change of agro and food industry in stock exchange of Thailand. Agricultural 
Economics-Zemedelska Ekonomika 64(2): 89-99.  
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11.  Wongchai, A. 2017. The operational efficiency analysis of insurance companies in Thailand. 
Advanced Science Letter 23: 10632–10635.  

12.  Chang, W.C., C.N. Lin and A. Wongchai. 2017. Environmental analysis and monitoring for 
recreational farms in Taiwan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
94(1): 1-6.  

13.  Nattanin, U. and A. Wongchai. 2016. The operational efficiency of health tourism industries 
in three provinces of Northeastern Thailand. Information 19(7(B)): 2839-2844.  

14.  Nattanin, U., A. Wongchai and S. Nonthapot. 2015. Performance assessment and optimization of 
biomass steam turbine power plants by data envelopment analysis. International 
Journal of Energy Economics and Policy 5(3): 668-672.  

15.  Nattanin, U., S.Y. Liao and A. Wongchai. 2015. The technical efficiency of rice husk power 
generation in Thailand: Comparing data envelopment analysis and stochastic frontier 
analysis. Energy Procedia 75: 2757-2763.  

16.  Areetrakul, P. and A. Wongchai. 2015. Project analysis of the rubber purchasing center in 
Chiang Rai. Advanced Materials Research 799-800: 1445-1449.  

17.  A. Wongchai. 2015. Factors affecting farmland sales in Rural Northern Thailand. Advanced 
Science Letters 21(6): 2119-2123.  

บทความในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 
18.  Ueasin, N. and A. Wongchai. 2016. An analysis of the operational efficiency of Thai massage and 

spa industries in three Provinces of Northeastern Thailand. pp. 254-268. In: Proceeding 
of the 10th National Conference of Economists. Chiang Mai, Thailand.  

19.  Wongchai, T. and A. Wongchai. 2016. Effects of electronic money towards narrow money 
supply in the monetary system of Thailand. pp. 157-166. In: Proceeding of the 10th 

National Conference of Economists. Chiang Mai, Thailand.  
20.  Wongchai, A. and K. Ngamsomsuke. 2015. Efficiency measurement on rice production in 

Thailand. In: Proceeding of the 4th (2015) National Conference on Agricultural, Resource, 
Food Economics, and Agribusiness. Songkhla, Thailand. 

ระดับนานาชาติ  
21.  Intaruccomporn, W., S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas and A. Wongchai. 2019. 

Livestock occupational extension of farmers for problems solving burning in agricultural 
zone: The case study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Chaem District, Chiang Mai 
Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 347: 1-6. 

22.  Issack, B., L.Y. Khor, T. Loos, K. Siddig and A. Wongchai. 2015. Factors affecting trust and risk 
attitudes of Ethiopian farmers. In: Proceeding of the Conference on International 
Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development. 
September 16-18, 2015. 
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Proceeding of 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing 
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4. อ.ดร.ชมพูนุช  หลำแสงกุล 
วารสารระดับนานาชาติ 
1. Lumsangkul, C., Chiang, H. I., Lo, N. W., Fan, Y. K., Ju, J. C. 2019. Developmental Toxicity of 

Mycotoxin Fumonisin B1 in Animal Embryogenesis: an Overview. Toxins. Toxins 2019, 
11(2), 114.  

2. Lumsangkul, C., Fan, Y. K., Chang, S. C., Ju, J. C., Chiang, H. I. 2018. Characterizing early 
embryonic development of Brown Tsaiya Ducks (Anas platyrhynchos) in comparison 
with Taiwan Country Chicken (Gallus gallus domestics). PLoS ONE 13(5): e0196973.  

3. Lumsangkul, C., Y. K. Fan, J. C. Ju, and H. I. Chiang. 2016. Cytotoxicity of fumonisin B1 
mycotoxin in the primary culture of duck embryonic fibroblasts. J. Chin. Soc. Anim. Sci. 
45: 93.  

4. Lumsangkul, C., Y. K. Fan, J. C. Ju, and H. I. Chiang. 2016. Characterization of somitogenesis 
during the first 3 days of embryonic development in Brown Tsaiya Ducks (Anas 
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Animal Science Congress, FUKUOKA JAPAN.  

5. Lumsangkul, C., Y. K. Fan, J. C. Ju, and H. I. Chiang. 2015. Characterization of early 
embryogenesis in Taiwan Country Chicken. J. Chin. Soc. Anim. Sci. 44: 92.  

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรวรรณ ศรีงาม 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. มานินพันณ์ ทองคำ วรรณลักษณ์ ถาวร และ กรวรรณ ศรีงาม. 2562. ผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือก

ทับทิมในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพของอสุจิโคแช่แข็ง. วารสารแก่นเกษตร 47(พิเศษ 2): 54-58. 
2. นุดี เจริญกิจ พิทยา สรวมศิริ กรวรรณ ศรีงาม และ ดรุณี นาพรหม. 2561. ผลของการควั่นกิ่งปุ๋ยทางใบ และ

สารยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนพืชที่สัมพันธ์กับการออกดอกของลิ้นจี่
พันธุ์ฮงฮวยบนพื้นที่สูง. วารสารเกษตร 34: 167–178. 

3. ณัฐดนัย สุ เมธาโชติพงศ์  กรวรรณ ศรีงาม วีณัน บัณฑิตย์  และ ณัฐา โพธาภรณ์ . 2560. การวิเคราะห์
องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดอกกล้วยไม้ช้าง. วารสารเกษตร 2: 
311-322. 

4. Souphannavong, D. and K. Sringarm. 2017. Comparison of quality and immunity between 
Thai Native and crossbred pigs in colostrum and milk. Journal of agriculture 33(2):  
245–256. 

ระดับนานาชาติ 
5. Hien, V.D., S.H. Hoseinifar, K. Sringarm, S. Jaturasitha, B. Yuangsoid, M.A.O. Dawood, M.Á. 

Esteban, E. Ringø and C. Faggio. 2019. Effects of Assam tea extract on growth, skin 
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mucus, serum immunity and disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 
against Streptococcus agalactiae. Fish and Shellfish Immunology 93: 428–435. 

6. Hien, V.D.*, S.H. Hoseinifar, K. Sringarm, S. Jaturasitha, T. Khamlor, M.A.O. Dawood, M.Á. 
Esteban, M. Soltani and M.S. Musthafa. 2019. Effects of elephant's foot (Elephantopus 
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nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. Fish and Shellfish Immunology 93: 328–
335. 

7. Chuttong, B., R. Phongphisutthinant, K. Sringarm, M. BurgettOrtrud and M. Barth. 2018. 
Nutritional composition of pot-pollen from four species of Stingless Bees (Meliponini) in 
Southeast Asia. P. Vit et al. (eds.), Pot-Pollen in Stingless Bee Melittology: 313-324, doi: 
10.1007/978-3-319-61839-5_22. 

8. Dumrongsri, S., T. Khamlor, P. Pongpiachan and K. Sringarm. 2016. Determination of male-
specific gene expression of White Lamphun cattle semen treated by monoclonal 
antibodies. Indian Journal of Animal Sciences 86(8): 878–882. 

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
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2019. Comparison between concrete floor and deep pit system for production of 
crossbred pigs in Thailand. In: Conference: Tropentag 2019. Kassel, Germany. 
September 18 - 20, 2019. 

ผลงานอื่นๆ 
10.  กรวรรณ ศรีงาม ศุภมิตร เมฆฉาย ประภาส มหินชัย และ ชัยวัฒน์ อาจิน. 2561. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ 

สุกรสายพันธ์ุพื้นเมืองแท้และพื้นเมืองลูกผสมเหมยซาน . หน้า 223-227. ใน: รายงานการสัมมนา
ผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). ประจำปี
งบประมาณ 2561. อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่. 

11.  ศุภมิตร เมฆฉาย นันทนา โปธาคำ วรรักษ์ หน่อสีดา กรวรรณ ศรีงาม และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ . 2560. 
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2: 
เครื่องหมายพันธุกรรม MC1R และ TYR สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ . หน้า 223-227. ใน : 
รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1). อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่. 

12.  ศุภมิตร เมฆฉาย วรรักษ์ หน่อสีดา นันทนา โปธาคำ กรวรรณ ศรีงาม และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. 2560. 
การศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของสุกรบนพื้นที่สูง. หน้า 163-167. 
ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2). อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่. 

13.  ศุภมิตร เมฆฉาย นันทนา โปธาคำ วรรักษ์ หน่อสีดา กรวรรณ ศรีงาม และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ . 2559.
เครื่องหมายโมเลกุล MC1R และ PMEL17 สำหรับบ่งชี้ลักษณะไก่กระดูกดำ. หน้า 185-188. ใน: 
รายงานการประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 2). อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่. 
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54:5: 441-451, doi: 10.1080/00218839.2016.1186404. 
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