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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

คณะเกษตรศาสตร์
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มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชา เศรษฐศาสตร์เกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
วิ ทยาเขต คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิ ชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริ มเผยแพร่การเกษตร
หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Agricultural Economics
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Economics)
B.S. (Agricultural Economics)

3. วิ ชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติทส่ี ามารถ ฟงั พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2553
เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2553
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2553
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2553
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กบั สาขาวิ ชา)
 บริษทั เอกชน นายธนาคารพาณิชย์ นายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พนักงานบริษทั ส่งออกสินค้าเกษตร พนักงานบริษทั ทีท่ าธุรกิจเกีย่ วข้องกับสินค้าเกษตร หรือ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร
 รับราชการ ครู อาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจยั ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและ
หน่วยงานต่างๆ ด้านการเกษตรและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 อาชีพส่วนตัว เจ้าของกิจการทางด้านธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเกษตร
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9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สาขา,
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

1. รศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),2516
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), 2518

3100501521384

2. อ.ดร.พรสิร ิ สืบพงษ์สงั ข์

บช.บ. (บัญชี), 2537
บธ.ม. (การเงิน), 2541
Ph.D. (Agricultural Economics), 2547

3500100063241

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ในสถานทีต่ งั ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
การพัฒนาประเทศโดยรวมและภาคการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมากว่า 40 ปี ส่งผลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในภาคการเกษตรของประเทศเป็น
อย่างมาก กล่าวคือ การเกษตรได้วิวฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อยังชีพไปสู่
การเกษตรกึ่งพาณิ ชย์และการเกษตรเชิ งพาณิ ชย์ ตามลาดับ ทัง้ นี้ เพื่อให้มขี ดี ความสามารถในการ
แข่งขันเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาดการค้าระหว่างประเทศ และให้ดารงความเป็นประเทศผูผ้ ลิต
อาหารเลีย้ งประชาคมโลก
ภาคการเกษตรของประเทศส่วนหนึ่งได้ปรับตัวไปสู่การผลิตทีม่ งุ่ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดหรือผูบ้ ริโภคควบคู่ไปกับการใช้วทิ ยาการหรือเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย มีการจัดการบริหารทีด่ ี
มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ และสนับสนุ นการผลิตในด้านปจั จัย
การผลิต การแปรรูปและการค้าให้การผลิตเป็นไปโดยราบรืน่ มีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ มีตน้ ทุนลดลง มีการ
พัฒนาคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ สร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันให้เพิม่ มากขึน้
ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและให้ความพอใจแก่ผบู้ ริโภคได้ยงิ่ ขึน้
ในขณะทีก่ ารพัฒนาประเทศทัง้ โดยส่วนรวมและในภาคการเกษตรได้ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ปา่ ไม้
ทีด่ นิ และแหล่งน้า เป็นต้น โดยขาดการจัดการทีด่ ี ทาให้ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเข้าสู่ภาวะจากัด
และเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
10 (พ.ศ.2550-2554) กล่าวถึง การเปลีย่ นแปลง
ด้านสังคม ทีป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาส
ในการพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ นามาสร้างมูลค่าเพิม่ เพื่อการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการ
ให้บริการด้านอาหารสุขภาพ การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี มีการเดินทางท่องเทีย่ ว และทาธุรกิจ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ผูป้ ระกอบการ และบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ส่งผลให้เกิดมาตรการส่งเสริมคนไป
ทางานต่างประเทศ และดึงชาวต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
โดยจานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ สร้างแรงกดดันต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศ เกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของ
เชือ้ โรค นาไปสู่ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศในการดูแลทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมโลก รวมไปถึง การกีดกัน
ทางการค้า ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการสิง่ แวดล้อมให้ได้ระดับ
มาตรฐาน ปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก
ผลการวิเคราะห์สถานะด้านสังคมของประเทศ พบว่าประเทศไทยอยูใ่ นกลุ่มประเทศทีม่ กี าร
พัฒนาในระดับกลาง มีการขยายตัวเชิงปริมาณด้านการพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษา มีการขยาย
โอกาสการเรียนรูต้ ลอดชีวติ แต่การเชื่อมโยงนาความรูไ้ ปปรับปรุงใช้ยงั อยูใ่ นระดับต่า มีคุณภาพ
การศึกษาไม่เพียงพอ ในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงเข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจฐานความรู้
นอกจากนัน้ แล้วยังประสบกับวิกฤตค่านิยมทีข่ าดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมทีด่ งี าม ทาให้
คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึน้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 1 1.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าทันวิทยาการ เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผเู้ รียนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม สภาพแวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีม่ จี ดุ ประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาสังคมของคนในชาติ
ให้มวี ถิ กี ารดาเนินชีวติ ในบริบทของสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ ซึง่
มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามเข้าใจตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
กว้างขวาง ครอบคลุมทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก
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12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
จากสถานการณ์ภายนอกทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการจัดการศึกษา ซึง่ มีหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง รูจ้ ริง ปฏิบตั ไิ ด้ มีความ
เป็นสากล และเป็นผูน้ าทางด้านการวิจยั ด้านบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2. กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนและสามารถให้ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
เป็ น
 วิชาศึกษาทัวไป
่
 วิชาเฉพาะ
 วิชาเลือกเสรี
13.3. การบริ หารจัดการ
การบริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์
เป็นไปตามคาอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใน มคอ. 3
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ หวังสร้างบัณฑิต
ให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถในการนาเอาหลักวิทยาการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ตลอดจน
มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศ
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นให้
ผูเ้ รียนมีทกั ษะและประสบการณ์ดา้ นการจัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐศาสตร์การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สามารถดูแลจัดการกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างดีให้การพัฒนาเป็นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น พร้อมทัง้ เป็นบัณฑิต
ทีม่ จี ริยธรรม คุณธรรมและเหตุผลทีจ่ ะใช้ความรู้ ความสามารถช่วยในการพัฒนาภาคการเกษตรของ
ประเทศให้กา้ วหน้าและมันคง
่ นาพาเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มุง่ สร้างบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัติ
ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศอย่าง
ครบถ้วนทัง้ ระบบ จากภาคส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นต้นน้า ไปสู่ภาคส่วนเศรษฐกิจ
การเกษตรในด้านการผลิต การตลาด ธุรกิจเกษตร และการบริโภคทีเ่ ป็นกลางน้าและปลายน้า
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรูค้ วามสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้หลักทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
3. มีแนวคิดทันตามกระแสสังคม ครอบคลุมแนวคิดและวิทยาการใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น
เศรษฐกิจพอเพียง ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติค และแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
โดยพิจารณาจาก KPI ทีอ่ ยูใ่ น
การประเมินคุณภาพการ
ศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
รวบรวมติดตามผลการ
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ประเมิน QA ของหลัก
ได้งานทาและการประกอบอาชีพ
สูตรรวมทุก 5 ปี ในด้าน อิสระภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจและภาวะ - ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
การได้งานของบัณฑิต
ได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์
- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ม ี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
ในเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัตอิ ่นื ๆ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 จัดให้มรี ะบบอาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อทาหน้าทีส่ อดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่
นักศึกษา และให้เน้นยา้ ในกรณีทน่ี กั ศึกษามีปญั หาตามข้างต้นเป็ นกรณีพเิ ศษ
 จัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผูป้ กครอง การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 จากอาจารย์ผสู้ อนและจัดกิจกรรมเสริมถ้าจาเป็น
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา

2554

ชัน้ ปีท่ี 1
ชัน้ ปีท่ี 2
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

40

ปี การศึกษา
2555
2556
40
45
40
40
40

40

80

125

2557

2558

45
45
40
40
170
40

50
45
45
40
180
40

2.6 งบประมาณตามแผน
1) รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตัง้
งบประมาณ

แผนงาน

2550
งบประมาณ
แผ่นดิ น

เงินเดือนและค่าจ้างประจา
เงินอุดหนุน พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เงินอุดหนุน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าจ้างชัวคราว
่
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าสาธารณูปโภค

ปี งบประมาณ
2551

งบประมาณ
เงิ นรายได้

1,733,500

50,900

งบประมาณ
แผ่นดิ น

4,745,000

703,900
1,010,000

50,000

3,548,300
รวมทัง้ สิ้ น
2) ค่าใช้จา่ ยต่อหัว (ใช้ขอ้ มูลจากกองแผนงาน)
ปี 2549 153,423 บาท
ปี 2550 146,072 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน

งบประมาณ
เงิ นรายได้

900,000
85,500 1,781,900
98,446
99,900
480,000
100,000
8,290,746

2552
งบประมาณ
แผ่นดิ น

5,790,000
6,240,500

งบประมาณ
เงิ นรายได้

6,581,144
200,000

1,362,100
85,500 4,800,000
105,044
365,000
314,000
200,000
26,043,288
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต กระบวนวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
1) กระบวนวิชาทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาทีม่ เี นื้อหา
อยูใ่ นระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาทีก่ าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ
นักศึกษา และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะทีเ่ กีย่ วข้อง
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา
จานวนหน่วยกิต ลาดับขัน้ ของ
กระบวนวิชาทีน่ กั ศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น
โดยความเห็นชอบของคณะที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้
อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบลาดับขัน้ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
- วิชาแกน
- วิชาเอก
เอกบังคับ
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
- วิชาโท
ไม่ม ี
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต

35
12
18
3
2
99
38
61
46
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 กระบวนวิ ชา
1. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
35
1.1 กลุ่มวิ ชาภาษาและการสื่อสาร
12
001101 การฟงั และการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking in English
001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing in English
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing

หน่วยกิต
หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หรือ
หรือ

หรือ

หรือ
หรือ

001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
English in Professional Contexts
1.2 กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
011100 มนุษย์กบั ปรัชญา
Man and Philosophy
011251 ตรรกศาสตร์
Logic
011257 จริยศาสตร์
Ethics
050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
127100 การเมืองในชีวติ ประจาวัน
Political in Everyday Life
128100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ ฐาน
Basic Good Governance in Administration
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่
Law & Modern World
701103 การบัญชีทวไป
ั่
General Accounting
703103 การเป็นผูป้ ระกอบการและธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Entrepreneurship and Business

10
3(3-0-6)
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3
204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติ สมัยใหม่
Information Technology and Modern Life
201115 ชีวติ และพลังงาน
Life and Energy
400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกบั การเปลีย่ นแปลงของโลก
Technology Development and Global Change

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)

1.4 กลุ่มวิ ชาการเรียนรู้ผา่ นกิ จกรรม
400100 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 1
Learning Through Activities I
400101 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2
Learning Through Activities II

หน่ วยกิ ต
1(0-3-1)

2

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-3-1)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวไปของสถาบั
่
นการศึกษา
ทัง้ ในและต่างประเทศ แล้วนามาเทียบโอนหน่วยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทัวไปที
่ ก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
ได้โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2. หมวดวิ ชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
99
2.1 วิ ชาแกน
38
2.1.1 วิ ชาแกนวิ ทยาศาสตร์
24
202111 ชีววิทยา 1
Basic Biology I
203111 เคมี 1
Chemistry I
203115 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory I
206171 คณิตศาสตร์ทวไป
ั่ 1
General Mathematics I
206172 คณิตศาสตร์ทวไป
ั่ 2
General Mathematics II
207181 ฟิสกิ ส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
Physics for Agricultural Students
207191 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
Physics Laboratory for Agricultural Students
208263 สถิตเิ บือ้ งต้น
Elementary Statistics
208373 สถิตทิ างการเกษตร
Statistics for Agriculture

หรือ

2.1.2 วิ ชาแกนเกษตรศาสตร์
353210 หลักการเพาะปลูก
Principles of Crop Production
359210 หลักการพืชสวน
Principles of Horticulture
356210 สัตวศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Animal Science
361210 ปฐพีศาสตร์และอนุรกั ษ์ศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Soil Science and Conservation
400190 การฝึกงาน 1
Practical Training I
400290 การฝึกงาน 2
Practical Training II

8

11
หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่ วยกิ ต
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-6-0)
1(0-6-0)

2.1.3 วิ ชาแกนเศรษฐศาสตร์
751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
Principles of Economics I
751102 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
Principles of Economics II

6

12
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 วิ ชาเอก
ไม่น้อยกว่า
61
หน่ วยกิ ต
ในจานวนหน่วยกิตดังกล่าวนี้ จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ ไป ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และในจานวนนี้ จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ ไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1. วิ ชาเอกบังคับ
46
351201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
Principles of Agricultural Economics
351211 การจัดการธุรกิจเกษตร
Agricultural Business Management
351301 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์ 1
Agricultural Economics Analysis I
351321 หลักการตลาดการเกษตร
Principles of Agricultural Marketing
351364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
Principles of Natural Resource and Environmental
Economics
351390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
Professional Skill Training in Agricultural
Economics
351441 วิธวี จิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Research Methods in Agricultural Economics
351451 ปญั หาและนโยบายการเกษตร
Agricultural Problems and Policies
351466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
Economics of Agricultural Development
351497 สัมมนา 1
Seminars I
351498 สัมมนา 2
Seminars II
751301 ทฤษฎีเศรษศาสตร์จลุ ภาค 1
Microeconomic Theory I
751302 ทฤษฎีเศรษศาสตร์จลุ ภาค 2
Microeconomic Theory II

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-12-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

751308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomic Theory I
751309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomic Theory II
และให้นกั ศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มแบบฝึกหัดการวิจยั
กลุ่มแบบฝึ กหัดการวิ จยั
351499 แบบฝึกหัดการวิจยั
Research Exercise
และ 351442 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Quantitative Analysis in Agricultural Economics
หรือ กลุ่มสหกิ จศึกษา
351490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Cooperative Education in Agricultural Economics
2. วิ ชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
204202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology II
208348 สถิตนิ อนพาราเมตริก
Nonparametric Statistics
351302 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์ 2
Agricultural Economic Analysis II
351310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
Farm Business Management
351317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มลู ค่าสินค้ าเกษตร
Economics and Management of Agricultural Value
Chain
351331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบันการเกษตร
Agricultural Cooperation and Institution
351371 วิถเี ศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Paths
351412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร
Agribusiness Marketing Analysis and Management
351413 ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธิ ์
Futures & Options Markets
351417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร
Innovation in Agricultural Logistics Management
351419 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร
Strategic Management for Agriculture

13
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(0-18-0)
3(3-0-6)
6(0-36-0)
หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

351421 การตลาดผลิตผลการเกษตร
Marketing of Agricultural Products
351426 ราคาผลิตผลเกษตร
Agricultural Prices
351431 ธนกิจการเกษตร
Agricultural Finance
351461 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตร
Development of Agricultural Resources
351463 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
Environmental Impact Assessment in SocioEconomics
351464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resource Economics
352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
751202 ประวัตลิ ทั ธิเศรษฐกิจ
History of Economic Thought
751209 คณิตเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Mathematical Economics
751303 การคลังสาธารณะ
Public Finance
751330 การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
751401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
751410 เศรษฐมิตเิ บือ้ งต้น
Introduction to Econometrics
751420 การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
751427 การวางแผนเศรษฐกิจ
Economic Planning
751434 การธนาคารพาณิชย์
Commercial Banking
751442 เศรษฐศาสตร์ภมู ภิ าค
Regional Economics
751446 เศรษฐกิจของประเทศไทย
Economy of Thailand

14
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) วิ ชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140

15
หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาทีใ่ ช้กาหนดเป็นตัวเลข
6 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึงคณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ทีก่ ระบวนวิชานัน้ สังกัด
2. เลข 3 ตัวท้าย จาแนกได้ดงั นี้
1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีท่ี 1
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีท่ี 2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีท่ี 3
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีท่ี 4
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูข่ องสาขาวิชา
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
001101 การฟงั และการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking in English
หรือ 001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing in English
202111 ชีววิทยา 1
Biology I
203111 เคมี1
Chemistry I
203115 ปฏิบตั กิ ารเคมี1
Chemistry Laboratory I
206171 คณิตศาสตร์ทวไป
ั่ 1
General Mathematics I
751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
Principles of Economics I
วิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
Sciences/Mathematics
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
20

16
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
001101 การฟงั และการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking in English
หรือ 001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing in English
127100 การเมืองในชีวติ ประจาวัน
Politics in Everyday Life
หรือ 128100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ ฐาน
Basic Good Governance in Administration
206172 คณิตศาสตร์ทวไป
ั่ 2
General Mathematics II
353210 หลักการเพาะปลูก
Principles of Crop Production
หรือ 359210 หลักการพืชสวน
Principles of Horticulture
751102 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
Principles of Economics II
400100 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 1
Learning Through Activities I
หรือ 400101 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2
Learning Through Activities II
400190 การฝึกงาน 1
Practical Training I
วิชามนุษยศาสตร์
Humanities
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-6-0)
3

19

17
ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
หรือ 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
English in Professional Contexts
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่
Law & Modern World
351201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
Principles of Agricultural Economics
356210 สัตวศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Animal Science
703103 การเป็นผูป้ ระกอบการและธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Entrepreneurship and Business
751301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
Microeconomic Theory I
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17

18
ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
หรือ 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
English in Professional Contexts
050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
207181 ฟิสกิ ส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
Physics for Agricultural Students
207191 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
Physics Laboratory for Agricultural Students
351211 การจัดการธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business Management
361210 ปฐพีศาสตร์และอนุรกั ษ์ศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Soil Science and Conservation
751308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomic Theory I
400100 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 1
Learning Through Activities I
หรือ 400101 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2
Learning Through Activities II
400290 การฝึกงาน 2
Practical Training II
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-6-0)
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ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
208263 สถิตเิ บือ้ งต้น
Elementary Statistics
351301 เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์ 1
Agricultural Economic Analysis I
351321 หลักการตลาดการเกษตร
Principles of Agricultural Marketing
701103 การบัญชีทวไป
ั่
General Accounting
751302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 2
Microeconomic Theory II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
208373 สถิตทิ างการเกษตร
Statistics for Agriculture
351364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
Principles of Natural Resource and Environmental Economics
351451 ปญั หาและนโยบายการเกษตร
Agricultural Problems and Policies
351497 สัมมนา 1
Seminars I
751309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomic Theory II
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
6

รวม

19

20
1. สาหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิ จศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
351390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
Professional Skill Training in Agricultural Economics
351441 วิธวี จิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Research Methods in Agricultural Economics
351466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
Economics of Agricultural Development
351498 สัมมนา 2
Seminars II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
351490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Cooperative Education in Agricultural Economics
รวม

2(0-12-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
6
3
18

6(0-36-0)
6
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2. สาหรับนักศึกษาที่เลือกแบบฝึ กหัดวิ จยั
ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
351390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
Professional Skill Training in Agricultural Economics
351441 วิธวี จิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Research Methods in Agricultural Economics
351442 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
Quantitative Analysis in Agricultural Economics
351466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
Economics of Agricultural Development
351498 สัมมนา 2
Seminars II
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
351499 แบบฝึกหัดวิจยั
Research Exercise
วิชาเอกเลือก
Major Elective

2(0-12-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3
15

3(0-18-0)
6
รวม

9
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3.1.5 คาอธิ บายลักษณะกระบวนวิ ชา (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว้ในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ที่

1
2

3
4

5

ชื่อ-นามสกุล
(เลขประจาตัวประชาชน)
รศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ*
(3100501521384)
อ.ดร.พรสิร ิ สืบพงษ์สงั ข์*
(3500100063241)

รศ.ดุษฎี ณ ลาปาง
(3509900533984)
รศ.ราไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชยั
(3759900039457)

อ.จามจุรี โสตถิกุล
(3509900278224)

ปัจจุบนั

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาวิ ชา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2516
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2518
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537
บธ.ม. (การเงิน) ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2541
Ph.D. (Agricultural Economics)
University of Hohenhiem 2547
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2516
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2521
วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2514
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523
M.Ed. (Community Development and Adult Education)
University of Manchester
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528

เมื่อเปิ ดสอน/
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี
บศ.

ตรี

บศ.

6

6

6

7

6

6

6

6

4

4.5

4

4.5

4.5

3

4.5

3

6

6

6

6

3.2.2 อาจารย์ประจา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
(เลขประจาตัวประชาชน)
รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
(3509901240948)
ศ.ดร.อารี วิบลู พงศ์
(3509900148797)
รศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ
(3100501521384)
รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิรยิ ะพันธ์
(3509901462614)
ผศ.ศรันย์ อารยะรังสฤษฎ์
(3509900150805)
ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
(3409900353928)

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิ ชา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Agricultural Economics)
Michigan State University
Ph.D. (Agricultural Economics)
University of Illinois
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Food And Resource Economics)
University of Florida
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Agricultural Economics)
University of The Philippines Los Banos

ปัจจุบนั

เมื่อเปิ ดสอน/ปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี
บศ.

ตรี

บศ.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6
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ที่

7
8
9

ชื่อ-นามสกุล
(เลขประจาตัวประชาชน)
ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
(5500190007725)
อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
(3539900162200)
อ.ดร.พรสิร ิ สืบพงษ์สงั ข์
(3500100063241)

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิ ชา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Economics)
University of New England
Ph.D. (Agricultural Economics)
University of Hohenheim
Ph.D. (Agricultural Economics)
University of Hohenhiem

ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบนั
เมื่อเปิ ดสอน/ปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
1
2
3

ชื่อสกุล
(พร้อมทัง้ ตาแหน่งทาง หน่ วยงานที่สงั กัด
วิชาการ)
ั
นายอนุสนธิ ์ อัตตปญโญ
ข้าราชการบานาญ
นางลักษมี วรชัย
ข้าราชการบานาญ
นางสาวนฤมล ทักษอุดม ผูอ้ านวยการกาแฟ
ชาวไทยภูเขา
(ฮิลล์คอฟฟ์)

คุณวุฒิ
สูงสุด

สาขาวิ ชา

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการตลาด

ศักยภาพในการสอน
หลักสูตรนี้
สอนกระบวนวิชา คุมวิจยั
√
√
√

หมายเหตุ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกงาน
การฝึกทักษะวิชาชีพ และ / หรือ
สหกิจศึกษา ตามสาขาวิชาทีส่ งั กัด ประกอบด้วยการฝึกปฏิบตั ิ ดูงาน และ/หรือ ทางานในหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการภาคเอกชน
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถอี งค์กร
สามารถบูรณาการความรูจ้ ากชัน้ เรียนกับการเรียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบตั จิ ริง
สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปญั หาและสถานการณ์เฉพาะหน้า
มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
สามารถถ่ายทอดความรูจ้ ากประสบการณ์ภาคสนามให้ผอู้ ่นื ได้
4.2 ช่วงเวลา
วิชาการฝึกงาน 1 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1
วิชาการฝึกงาน 2 วันพุธ ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 หรือ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1
การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ภาคฤดูรอ้ น หรือ ภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาการฝึกงาน 1 กาหนดฝึกงานทุกวัน เป็นเวลา 12 วัน ตัง้ แต่เวลา 8.30
– 17.00 น. แบ่ง
นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เพื่อรับการฝึกในสาขา/องค์ความรูท้ จ่ี ดั ให้
วิชาการฝึกงาน 2 กาหนดฝึกงานทุกวันพุธ หรือช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเวลาราชการ ตาม
ตารางการฝึกของแต่ละโครงการทีน่ กั ศึกษาเลือกฝึก
การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กาหนดการและตารางการฝึก ขึน้ กับการจัดการของ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิช
า แบบฝึกหัดการวิจยั ซึง่ เป็นการเรียนรูแ้ ละฝึกการ
ค้นคว้าและดาเนินงานวิจยั หรืองานสารวจทีส่ นใจ ภายใต้คาแนะนาและการดูแลของอาจารย์หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัด และจัดทารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ
5.2 ผลการเรียนรู้ สัมพันธ์กบั Mapping
ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้ องการทาแบบฝึกหัดงานวิจยั ของนักศึกษา มีดงั นี้
มีความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการวิจยั สามารถทาวิจยั เบือ้ งต้นได้
สามารถศึกษาด้วยตนเองภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
มีความซื่อสัตย์ในการนาเสนอข้อมูลจริง
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิเคราะห์สถิตจิ ากข้อมูล
สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษาได้
สามารถจัดทารายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
5.3 ช่วงเวลา
ชัน้ ปีท่ี
4
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มอบหมายอาจารย์ทป่ี รึกษาให้นกั ศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ทป่ี รึกษา ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวิจยั การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล
นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเบือ้ งต้นจากเอกสาร ก่อนดาเนินงานวิจยั ภายใต้การกากับดูแลของ
อาจารย์ทป่ี รึกษา
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
ประเมินผลการวิจยั จากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรือประเมินจากการนาเสนอผล
การศึกษาวิจยั โดยอาจารย์ทป่ี รึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา (ไม่เกิ น 3 คุณลักษณะ)
คุณลักษณะพิ เศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิ จกรรมนักศึกษา
กาหนดให้หลักสูตรมีวชิ าบังคับทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ เช่น
เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร เศรษฐศาสตร์ เกษตรวิเคราะห์ ปญั หาและนโยบายการเกษตร
มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน การจัดการธุรกิจเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของ
การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ วิชาเอกเลือก ได้มกี ารกาหนดรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรหลายวิชาให้นกั ศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ เช่น เศรษฐศาสตร์และการ
จัดการระบบห่วงโซ่มลู ค่า -สินค้าเกษตร สหกรณ์
การเกษตรและสถาบัน -การเกษตร วิถเี ศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนา- ทรัพยกรการเกษตร เป็นต้น
มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุ่มวิชา
ศึกษาทัวไป
่
( จริยศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาด้วยกิจกรรม ) กาหนดให้นกั ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น เกษตรบาเพ็ญ และ ลูกช้างเชือกใหม่
ปลอดเหล้าเข้าวัด เป็นต้น
กาหนดให้หลักสูตรมีวชิ าในกลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
่
เกีย่ วกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติ สมัยใหม่
และมีการนาแนวคิด กฎ ทฤษฎี วิทยาการใหม่ ๆ
สอดแทรกในเนื้อหาการสอนในหลายกระบวนวิชา เช่น
มีแนวคิดทันตามกระแสสังคม ครอบคลุม
ในหลายกระบวนวิชากาหนดให้นกั ศึกษาอ่านบทความ
แนวคิดและวิทยาการใหม่ ๆ
งานวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารศึกษาวิจยั มาไม่เกิน 5 ปีและ
นาเสนอความรูท้ ไ่ี ด้จากการอ่านงานวิจยั นัน้ เป็นต้น
นอกจากนี้กาหนดให้นกั ศึกษาต้องศึกษาวิชาการ
สัมมนา โดยที่ การสัมมนาของนักศึกษานัน้ ต้องศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีม่ คี วามทันสมัยในเนื้อหา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สอดแทรกความซื่อสัตย์สุจริต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคบรรยายของ
กระบวนวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ หรือวิทยากร
วิธกี ารประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประเมินจากการสอบถาม หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
สามารถวิเคราะห์ปญั หา รวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการ
แก้ไขปญั หา
สามารถศึกษาตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
เพื่อเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สามารถบูรณาการความรูใ้ นทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
มีกจิ กรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎี และปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน โดยอาจารย์ หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ในสาขานัน้ ๆ
กาหนดให้มกี ารฝึกปฏิบตั ภิ าคสนามหรือดูงาน ในแหล่งฝึก สถานประกอบการ และชุมชน
มีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีกจิ กรรมการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วม
เรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษา หรือสถานการณ์จริง
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การวัดความรูโ้ ดยใช้ขอ้ สอบ การนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน รายงานการศึกษาค้นคว้า
รายงานการทาโครงงานหรือปญั หาพิเศษ รายงานการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หา เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หา
อย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกิจกรรมการสอนให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปญั หา มีการอภิปรายกลุ่ม การทา
โครงงาน การใช้กรณีศกึ ษา และการฝึกปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียนและภาคสนาม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินทักษะโดยใช้ขอ้ สอบหรือการสอบถาม ประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่มหรือ
ปฏิบตั งิ าน การนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม และเป็นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของ
กลุ่ม
มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการสอนให้ผเู้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ให้มกี ารทางานเป็นกลุ่ม ให้มกี าร
ประสานงานกับผูอ้ ่นื มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายภาระงานให้รบั ผิดชอบดาเนินการ
และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและร่วมกับผูอ้ ่นื
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินพฤติกรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแต่ละบทบาทของผูเ้ รียนในชัน้
เรียน หรือระหว่างทากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
สามารถแก้ไขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการสอนให้ผเู้ รียนได้ฝึกประสบการณ์การวิจยั การแก้ปญั หาจากกรณีศกึ ษา หรือ
สถานการณ์ในภาคสนาม มีกจิ กรรมส่งเสริมผูเ้ รียนให้ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานหรือพัฒนาการ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบหรือการ
ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการนาเสนอในชัน้ เรียน และจาก
รายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิ ชา (Curriculum mapping)

รหัส

คุณธรรม จริยธรรม

ชือ่ กระบวนวิชา(ภาษาไทย)

1.1
127100

การเมืองในชีวติ ประจาวัน

128100

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ ฐาน

176100

กฎหมายและโลกสมัยใหม่

011100

มนุษย์กบั ปรัชญา

011251

ตรรกศาสตร์

011257

จริยศาสตร์

703103

การเป็นผูป้ ระกอบการและธุรกิจเบือ้ งต้น

050103

สังคมและวัฒนธรรม

701103

การบัญชีทวไป
ั่

001101

การฟงั และพูดภาษาอังกฤษ

001102

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

1.2

1.3

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ตัวเลข การสือ่ สาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3
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รหัส

คุณธรรม จริยธรรม

ชือ่ กระบวนวิชา(ภาษาไทย)

1.1
001201

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี
ประสิทธิผล

001202

ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ

204100

เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติ สมัยใหม่

201115

ชีวติ และพลังงาน

400100 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 1
400101 การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2
400110

พัฒนาการทางเทคโนโลยีกบั การเปลีย่ นแปลง
ของโลก

1.2

1.3

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ตัวเลข การสือ่ สาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

    
    
          
                
  
  

 








   
   

     







 








203111

เคมี1

           

203115

ปฏิบตั กิ ารเคมี1

208263

สถิตเิ บือ้ งต้น

208373

สถิตทิ างการเกษตร

206171

คณิศาสตร์ทวไป
ั่ 1

206172

คณิตศาสตร์ทวไป
ั่ 2
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รหัส

คุณธรรม จริยธรรม

ชือ่ กระบวนวิชา(ภาษาไทย)

1.1
202111

ชีววิทยา1

207181

ฟิสกิ ส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์

207191

ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์

353210

หลักการเพาะปลูก

359210

หลักการพืชสวน

356210

สัตวศาสตร์เบือ้ งต้น

361210

ปฐพีศาสตร์และอนุรกั ษ์ศาสตร์เบือ้ งต้น

400190

การฝึกงาน1

400290

การฝึกงาน2

751101

หลักเศรษฐศาสตร์1

751102

หลักเศรษฐศาสตร์2

1.2

1.3

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ตัวเลข การสือ่ สาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

               
         
            
           
                
   
                
           
         
                
                



351201

หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
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รหัส

คุณธรรม จริยธรรม

ชือ่ กระบวนวิชา(ภาษาไทย)

1.1
351211

การจัดการธุรกิจเกษตร

351301

เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์1

351321

หลักการตลาดการเกษตร

351364

หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

351390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

351441

วิธวี จิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

351451

ปญั หาและนโยบายการเกษตร

351466

เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร

351497

สัมมนา1

351498

สัมมนา2

351499

แบบฝึกหัดการวิจยั

351442

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร

1.2

1.3

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

          

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ตัวเลข การสือ่ สาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3
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รหัส

คุณธรรม จริยธรรม

ชือ่ กระบวนวิชา(ภาษาไทย)

1.1
351490

สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

751301

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค1

751302

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค2

751308

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค1

751309

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค2

204202

เทคโนโลยีสารสนเทศ2

208348

สถิตนิ อนพาราเมตริก

352311

หลักการส่งเสริมการเกษตร

351302

เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์2

351310

การจัดฟาร์มธุรกิจฟาร์ม

351317

เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่
มูลค่าสินค้าเกษตร

351331

สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร

351371

วิถเี ศรษฐกิจพอเพียง

1.2

1.3

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ตัวเลข การสือ่ สาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

           
             
             
             
             
               

             
     
              
       
         
         
        

34

รหัส

คุณธรรม จริยธรรม

ชือ่ กระบวนวิชา(ภาษาไทย)

1.1
351412

การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร

351413

ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธิ ์

351417

นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร

351419

การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตร

351421

การตลาดผลิตผลการเกษตร

351426

ราคาผลิตผลเกษตร

351431

ธนกิจการเกษตร

351461

การพัฒนาทรัพยากรการเกษตร

351463

การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางสังคม
เศรษฐกิจ

351464

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

751202

ประวัตลิ ทั ธิเศรษฐกิจ

751209

คณิตเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น

751303

การคลังสาธารณะ

1.2

1.3

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ตัวเลข การสือ่ สาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

                
                

                
                
      
        
                

           
                
                
                

35

รหัส

คุณธรรม จริยธรรม

ชือ่ กระบวนวิชา(ภาษาไทย)

1.1
751330

การเงินและการธนาคาร

751401

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

751410

เศรษฐมิตเิ บือ้ งต้น

751420

การเงินระหว่างประเทศ

751427

การวางแผนเศรษฐกิจ

751434

การธนาคารพาณิชย์

751442

เศรษฐศาสตร์ภมู ภิ าค

751446

เศรษฐกิจของประเทศไทย

1.2

1.3

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ตัวเลข การสือ่ สาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
ความรู้
2.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปญั หา รวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการ
แก้ไขปญั หา
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรูใ้ นทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หา เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หา
อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม และเป็นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเอง
และของกลุ่ม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
5.2 สามารถแก้ไขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รปู แบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบลาดับขัน้ และค่าลาดับขัน้ ในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาทีก่ าหนดให้วดั
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลาดับขัน้ ซึง่ ไม่มคี ่าลาดับขัน้
สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้กาหนดดังนี้
(1) อักษรลาดับขัน้ ทีม่ คี ่าลาดับขัน้ ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
ค่าลาดับขัน้
A
ดีเยีย่ ม (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) อักษรลาดับขัน้ ทีไ่ ม่มคี ่าลาดับขัน้ ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
S
เป็นทีพ่ อใจ (SATISFACTORY)
U
ไม่เป็นทีพ่ อใจ (UNSATISFACTORY)
V
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา (VISITOR)
W
การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
CE
หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการทดสอบ (CREDITS FROM EXAMINATION)
CP
หน่ วยกิตทีไ่ ด้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน
(CREDITS FROM PORTFOLIO)
CS
หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการทดสอบมาตรฐาน
(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)
CT
หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการประเมินหรืออบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงานต่างๆ
(CREDITS FROM TRAINING)
CX
หน่วยกิตทีไ่ ด้รบั จากการยกเว้นการเรียน
(CREDITS FROM EXEMPTION)
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(3)

อักษรลาดับขัน้ ทีก่ ารวัดและประเมินผลยังไม่สน้ิ สุด ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สน้ิ สุด (INCOMPLETE)
P
การเรียนการสอนยังไม่สน้ิ สุด (IN PROGRESS)
กระบวนวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ลาดับขัน้ A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่านัน้ จึงจะนับ
หน่วยกิตของกระบวนวิชานัน้ เป็นหน่วยกิตสะสม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นกั ศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ
ผลการเรียนรู้ เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
กาหนดให้มคี ณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธกี ารวัดประเมินผล และ
การให้คะแนน/ลาดับขัน้
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดาเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ก่ี าหนดในหลักสูตร และ แบบรายงาน มคอ 7
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินการได้งานทาทีส่ มั พันธ์กบั สาขา ระยะเวลาในการได้งาน
ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมันใจในการประกอบอาชี
่
พ
ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ หรือผูบ้ งั คับบัญชา
สารวจการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงือ่ นไขของสาขาวิชา และต้อง
ไม่มกี ระบวนวิชาใดทีไ่ ด้รบั อักษรลาดับขัน้ I หรือ P
2. ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
3. มีค่าลาดับขัน้ สะสมเฉลีย่ ในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าลาดับขัน้ สะสมเฉลีย่
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ เกษตรทาหน้าทีพ่ จิ ารณาให้
ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด และปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา
และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทาหน้าทีว่ ดั ประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมินหลักสูตร นา
ผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร และพิจารณาให้ความเห็นชอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
มีการจัดทาแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ ก่นกั ศึกษา
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
รวมถึงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนอกชัน้ เรียน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
ห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร
มีการวางแผนการใช้หอ้ งเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร
มีการบารุงรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร
มีการประเมินสภาพและประสิทธิภาพการใช้หอ้ งเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและแหล่งสืบค้นข้อมูล
มีการวางแผนการใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
มีการประเมินการใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์และแหล่งสารสนเทศสาหรับการสืบค้น
มีหอ้ งสมุดสาหรับการค้นคว้า
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
มีการวางแผนเพื่อติดตาม สารวจความต้องการ จัดสรรงบประมาณ และจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน โดย
คณะ/สาขาวิชามีการสารวจความต้องการในการใช้วสั ดุอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียน การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ LCD เครือ่ งฉายสไลด์ เครือ่ งฉายภาพ และโปรเจกเตอร์ เป็น
ต้น ซึง่ กาหนดไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบตั งิ าน และการเสนอข้อจัดตัง้ งบประมาณแต่ละปี ของแต่ละ
สาขาวิชา/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินได้ และนาเสนอผูบ้ ริหาร
ประจาคณะเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (เงินรายได้)
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ในส่วนของหนังสือและตารานัน้ ห้องสมุดของคณะเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบในการจัดบริการแก่
คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าทีท่ วไป
ั่
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
1. มีการประเมินและติดตามความเพียงพอของหนังสือ ตารา วารสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน
การสอน ซึง่ ดาเนินการโดยห้องสมุดของคณะ ดังนี้
1.1 สอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเป็นประจาทุกปี
1.2 เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านเสนอให้หอ้ งสมุดพิจารณาสังซื
่ อ้ /จัดหา หนังสือ ตารา
วารสารทีเ่ กีย่ วข้อง มีความจาเป็นและมีประโยชน์ให้บริการ
2. ในแต่ละปีการศึกษาคณะ/สาขาวิชาจะมีการสารวจและติดตามความเพียงพอของอุปกรณ์
การเรียน การสอน และทรัพยากรต่างๆทีช่ ารุดหรือใช้การไมได้ หรือยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการจากอาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษา
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
ในการรับอาจารย์ใหม่เข้าปฏิบตั งิ าน สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นผูก้ าหนดคุณวุฒแิ ละ
คุณสมบัติ ทัง้ นี้ตอ้ งมีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือเศรษฐศาสตร์ โดย
เป็นไปตามทีป่ ระชุมของสาขาวิชา ซึง่ จะพิจารณาถึงความจาเป็นทีจ่ ะต้องให้มคี วามสอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาในอนาคต แล้วนาเสนอคณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ เมือ่ มหาวิทยาลัยอนุมตั แิ ล้วคณะจะดาเนินการประกาศรับสมัครต่อไป
ในกระบวนการคัดเลือกมีการกาหนดหัวข้อให้ทดสอบการสอน เมือ่ ผ่านกระบวนการทดสอบการสอน
แล้ว จึงจะเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และผูส้ อน
จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บณ
ั ฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตัง้ อาจารย์พิเศษ
มีการเสนอขอแต่งตัง้ อาจารย์พเิ ศษโดยสาขาวิชาเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตมิ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชา หรือในกระบวนวิชา ซึง่ สาขาวิชาต้องการให้มาเป็นผูร้ ว่ ม
สอน หรือรับผิดชอบในกระบวนวิชาทีข่ าดผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในเรือ่ งนัน้ ๆ
โดยตรง เสนอค ณบดี เพื่อพิจารณา นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกคาสังแต่
่ งตัง้ เป็นอาจารย์
พิเศษ โดยอธิการบดี
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4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีการกาหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มพี ฒ
ั นาการเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ
สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม
ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษา
กับอาจารย์ทป่ี รึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สาหรับอาชีพ และการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ทป่ี รึกษาต้องกาหนดชัวโมงให้
่
คาปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีทป่ี รึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษา
แนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาทีถ่ ูกลงโทษ มีสทิ ธิยน่ ื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับทราบ
คาสังลงโทษ
่
โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยืน่ เรือ่ งผ่านงานวินยั กองพัฒนา
นักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
อุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถอื เป็นทีส่ น้ิ สุด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
6.1 มีการติดตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทัง้ ในระดับท้องถิน่ และประเทศ
6.2 ให้มกี ารสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ งั ้ หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้ นี้ เกณฑ์การปะเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีก้ ารดาเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี
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ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปี ที่ 1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
X
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของ หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
X
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานคุณวุตฺสาขา/สาขาวิชา
3.
มีรายละเอียดของ กระบวนวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
X
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของกระบวน
วิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาค
การศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุด ปี X
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ
X
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชา
ทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปี
ทีแ่ ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศ
X
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทาง
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จ
การศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
14. บัณฑิตทีไ่ ด้งานทาได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นไม่ต่า
กว่าเกณฑ์ท่ี ก.พ. กาหนด

X
X
X
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมิ นและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมิ นและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
โดยอาจารย์แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยการปฏิบตั งิ านกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรูข้ องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสติ แต่ละชัน้ ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นกั ศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ ในด้านทักษะ กลยุทธ์การ
สอน และการใช้ส่อื ในทุกกระบวนวิชา
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี
ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปญั หาของการ
บริหารหลักสูตรทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและ
หลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้ จะกระทาทุกๆ 5 ปี ทัง้ นี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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ภาคผนวก
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คาอธิ บายลักษณะกระบวนวิ ชาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. คณะมนุษยศาสตร์
001101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Listening and Speaking in English
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการพูดและการฟงั เพื่อการปฏิสมั พันธ์ในบริบททาง
สังคมและวิชาการ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction
and lifelong learning
001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading and Writing in English
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนรูค้ าศัพท์ การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็น
ระบบ การพัฒนาโครงสร้างประโยคทีม่ คี วามหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงค์ของย่อหน้า เพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary
expansion, systematic grammar review, development of sentence structure and sentence
variety, forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful
context.
001201 การอ่านเชิ งวิ เคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิ ทธิ ผล
3(3-0-6)
Critical Reading and Effective Writing
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆและการเขียน
อย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผูเ้ รียน
English language skills for critical reading from different sources and media and
effective writing on topics of students’ interests.
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3(3-0-6)

001202 ภาษาอังกฤษในบริ บททางอาชีพ
English in Professional Contexts
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
ลักษณะเฉพาะทางภาษา องค์ประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขียนเฉพาะ
สาขาอาชีพ
Specific language features, language components of professional texts and language
skills for professional texts.

011100 มนุษย์กบั ปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาให้เข้าใจ ความหมาย คุณค่า เหตุทม่ี า กาเนิด วิธกี าร จุดมุง่ หมาย และขอบข่ายของ
ปรัชญาเปรียบเทียบ ปรัชญากับศาสตร์อ่นื ๆ ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยสถานภาพ ภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ความหมายและจุดมุง่ หมายของมนุษย์
The Study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy;
philosophy in comparison with other related sciences; philosophical concepts of man's place in
society and the universe, responsibilities, meanings and ultimate aims.
011251 ตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
Logic
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร์ มนุษย์กบั ความรู้ มนุษย์กบั เหตุผล การอ้างและ
การใช้เหตุผลทีถ่ ูกต้อง การอ้างเหตุผลบกพร่อง การใช้เหตุผลในชีวติ ประจาวัน
The meaning and scope of logic. Man and knowledge. Man and reason. Correct
inference and argumentation. Fallacies. Daily life and reason.
011257 จริ ยศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
แนวคิดทางจริยศาสตร์ พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร์ ทฤษฎีและปญั หาจริยศาสตร์
ปญั หาจริยธรรมในสังคมปจั จุบนั
Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical theories and problems.
Moral problems in contemporary society.
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3(3-0-6)

050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
การศึกษาเชิงแนะนาเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครือ่ งมือการวิเคราะห์ทม่ี า
จากมรดกทางปญั ญาของไทย รวมทัง้ การเสนอในเชิงวิพากษ์เกีย่ วกับทฤษฎีทม่ี าจากโลกทรรศน์
ตะวันตกทีใ่ ช้ในการศึกษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ ของความเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมของไทย
An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from
Thai intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture
arisen from Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes.
2. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
127100 การเมืองในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Politics in Everyday Life
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
หน้าทีข่ องพลเมืองในระดับท้องถิน่ ระดับรัฐและระดับโลก ความเป็นประชาธิปไตย หน้าที่
ของพลเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอานาจ ผลกระทบของ
การเมืองโลกทีม่ ตี ่อชีวติ ประจาวัน บทบาทหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ การค้าเสรี การ
ดารงชีวติ ในภาวะโลกา ภิวตั น์
128100 การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Good Governance in Administration
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริหารงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและองค์การไม่
แสวงหากาไรในระดับต่างๆ ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ แนวคิดและหลักการของธรรมาภิบาล
การนาหลักธรรมาภิบาลมาส่งเสริมให้สงั คมได้เห็นความสาคัญและความจาเป็นทีต่ อ้ งมีการนาไปใช้ใน
การบริหารงานองค์การภาครัฐทัง้ ในระดับประเทศ ระดับท้องถิน่ และระดับภูมภิ าค
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3. คณะนิ ติศาสตร์
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Law and Modern World
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปญั หาท้องถิน่ และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ
ท้องถิน่ ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวตั น์ ศึกษาวิเคราะห์ปญั หาจาก
กรณีศกึ ษาต่างๆ เกีย่ วกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่
Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and
urban societies. Roles of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law
and modern world.
4. คณะวิ ทยาศาสตร์
201115 ชีวิตและพลังงาน
3 (3-0-6)
Life and Energy
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
แหล่งกาเนิดพลังงาน ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวติ วิถกี ารเปลีย่ นรูปพลังงานใน
สิง่ มีชวี ติ วิถกี ารเปลีย่ นรูปพลังงานในสิง่ ไม่มชี วี ติ วัฏจักรของพลังงานและการเปลีย่ นรูปพลังงาน การ
ถ่ายทอดพลังงานระหว่างพืช สัตว์ และมนุษย์ในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรกั ษ์พลังงานใน
ชีวติ ประจาวัน ความปลอดภัยของการใช้พลังงานในชีวติ ประจาวัน
Energy sources, Energy relating to life, Pathways of energy conversion of living
things, Pathways of energy conversion of non-living things, Cycle of energy and its
transformation, The flow of energy through plants, animal and human in ecosystem,
Conservation of energy in daily life and Safety of energy in daily life
202111 ชีววิ ทยา 1
4(3-3-6)
Basic Biology I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
หลักพืน้ ฐานทางชีววิทยาด้านเคมีของชีวติ เซลล์ พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ประชากรและ
แนวคิดเชิงวิวฒ
ั นาการ ประวัตศิ าสตร์ววิ ฒ
ั นาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and
its evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology.
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3(3-0-6)

203111 เคมี 1
Chemistry I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทต่างๆ อุณ
หพลศาสตร์เชิงเคมี เคมีไฟฟ้า แก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส และสมดุลไอออนิก
จลนพลศาสตร์เชิงเคมี
Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds,
chemical thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and
ionic equilibrium, chemical kinetics.

203115 ปฏิ บตั ิ การเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ปฏิกริ ยิ าของทองแดง ความร้อนของปฏิกริ ยิ า การแยกสบายด้วยไฟฟ้า เซลล์กลั วานิก และ
เซลล์ความเข้มข้น ค่าคงทีข่ องก๊าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง
โครงสร้างผลึก การไทเทรตระหว่างกรด-เบส และแบบรีดอกซ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายด้วยน้า
ค่าผลคูณการละลาย จลนพลศาสตร์เชิงเคมี และการทดลองพิเศษ
Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells,
gas constant, determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure,
acid-base and redox titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical
kinetics, and special experiment.
204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
3(2-2-5)
Information Technology and Modern Life
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
คอมพิวเตอร์กบั การใช้งานในชีวติ ประจาวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์สานักงานอัตโนมัตสิ าหรับชีวติ สมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ
Computer in everyday life, Data processing and information management, Office
automation software for modern life and Internet and webpage construction.
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3(2-2-5)

204202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
แนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารและเกณฑ์วธิ ี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เวิลด์ไวด์เว็บไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหา ระบบยูนิกซ์และคาสังพื
่ น้ ฐาน การสร้างเว็บ
เพจ การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ
Information technology concepts. Communication system and protocol. Internet
network, World Wide Web, e-mail and search engines. UNIX system and basic commands.
Creating web pages. Web application development.

206171 คณิ ตศาสตร์ทวไป
ั่ 1
3(3-0-6)
General Mathematics I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
เมตริกและดีเทอร์มนิ นั ท์ โปรแกรมเชิงเส้น การทดสอบโดยโปรแกรมเชิงเส้น ลิมติ และความ
ต่อเนื่อง อนุ พนั ธ์ของฟงั ก์ชนั ่ และ การประยุกต์
Matrices and determinants. Linear programming. Solving methods of linear
programming. Transportation problems. Limits and continuity of functions. Derivative of
functions. Applications of the derivative.
206172 คณิ ตศาสตร์ทวไป
ั่ 2
3(3-0-6)
General Mathematics II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ว.คณ. 171
การอินตริเกรตแบบอินเดฟฟินติ แบบเดฟฟินติ และการประยุกต์ สมการดิฟเฟอร์เรนเชียล
อันดับหนึ่ง อันดับสอง และการประยุกต์
Indefinite integrals. Definite integrals and applications. Partial derivatives. First order
differential equations. Second order differential equations. Difference equations and applications.
207181 ฟิ สิ กส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
3(3-0-6)
Physics for Agricultural Students
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
กลศาสตร์และกลศาสตร์ของของไหล คลืน่ และเสียง ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอุณ
หพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ทัศนศาสตร์ ฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่ และฟิสกิ ส์
นิวเคลียร์
Mechanics and fluid mechanics. Waves and sound, heat, kinetic theory of gases and
thermodynamics. Electricity, direct current and alternating current. Optics, modern physics and
nuclear physics.
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207191 ฟิ สิ กส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
1(0-3-0)
Physics Laboratory for Agricultural Students
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ลงทะเบียนพร้อมกับ ว.ฟส. 181
กระบวนวิชาปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเทคนิคการทดลองพืน้ ฐานและการประยุกต์ทางฟิสกิ ส์สาหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วยการทดลองต่าง ๆ ทางกลศาสตร์ ความร้อน คลื่นกล ไฟฟ้า
ทัศนศาสตร์ และฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่ ทีเ่ ป็นไปตามเนื้อหาของกระบวนวิชา ว.ฟส. 181
A laboratory course dealing with basic experimental techniques and applications in
physics for agricultural students, consisting of various experiments in mechanics, thermal
physics, mechanical waves, electricity, optics and modern physics in accordance with course
content in PHYS 181.
208263 สถิ ติขนั ้ พื้นฐาน
3(3-0-6)
Elementary Statistics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ระเบียบวิธสี ถิติ ทบทวนสังกัปการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลาง การวัด
การกระจายและสัมประสิทธิ ์ของการกระจาย โมเมนต์ ความเบ้และความโค้ง การแจกแจงทวินาม การ
แจกแจง ปวั ซองส์ การแจกแจงปกติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างเบือ้ งต้น การทดสอบสมมุตฐิ าน และระดับ
นัยสาคัญ การทดสอบไคสแควส์ การปรับเส้นโค้ง ทฤษฎีสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์แวร์เรียน
Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution.
Estimation and test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test,
x2 test and F-test Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation.
208348 สถิ ตินอนพาราเมตริ ก
3(3-0-6)
Nonparametric Statistics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ว.สถ. 263 หรือ ว.สถ. 272
ความหมายของสถิตนิ อนพาราเมตริก การเลือกการทดสอบสถิตเิ หมาะสมในการวิจยั การ
ทดสอบสาหรับตัวอย่างชุดเดียว การทดสอบสาหรับตัวอย่าง 2 ชุดทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และเป็นอิสระต่อ
กัน การทดสอบสาหรับตัวอย่าง k ชุดทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และเป็นอิสระต่อกัน
Meaning of nonparametric statistics. Choosing an appropriate statistical test in
research. Test for one sample, test for two related samples and two independent samples, test
for k related samples and k independent samples.
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3(3-0-6)

208373 สถิ ติทางการเกษตร
Statistics for Agriculture
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ว.สถ. 263
ทบทวนหลักการกระจายตัวอย่าง เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การออกแบบการทดลอง รีเกรตชัน่
ธรรมดา และมัลติรเี กรตชัน่ การวิเคราะห์ ข้อมูลทีม่ เี วลาเข้ามาเกีย่ วข้อง ดัชนี การควบคุมคุณภาพทาง
สถิติ นอนพาราเมตริกสถิติ
Review basic concepts of sampling distribution. Sampling techniques. Some
interesting experimental designs. Simple and multiple regression and correlation. Analysis of
time series data. Index number. Statistical quality control. Nonparametric statistics.
4. คณะเกษตรศาสตร์
351201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศ.ศ. 101
ศึกษาถึงหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และการประยุกต์ในการผลิตทางเกษตร
การตลาดการเกษตร การถือครองทีด่ นิ ธนกิจการเกษตร และปญั หาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
A study of the principle of agricultural economics and its application to agricultural
production. marketing, land tenure, credit and other related problems.
351211 การจัดการธุรกิ จเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Business Management
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศ.ศ. 101
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในการตัดสินใจ การแก้ปญั หาทีเ่ ผชิญกับการประกอบ
ธุรกิจการเกษตร ปญั หาการได้มา การจัดรูปและการจัดการทีด่ นิ แรงงานและทุน
An application of economic principles and business methods in decision making to
problems confronting agricultural business; problems in acquisition, organization and
management of land, labor and capital.
351301 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิ เคราะห์ 1
3(3-0-6)
Agricultural Economics Analysis I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201
การประยุกต์ทฤษฎีการผลิตและเทคนิคในการผลิต เพื่อแก้ปญั หาในการผลิตและการใช้
ทรัพยากรในการเกษตรภายใต้ภาวะสิง่ แวดล้อมต่างๆ กัน เช่น อุปทานและอุปสงค์ของทรัพยากรใน
การเกษตร การเสีย่ งภัยและความไม่แน่นอนในการเกษตร
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An application of production theory and technological principles to the problems of
production and resource uses in agriculture under various conditions; supply and demand for
agricultural resources; risk and uncertainty in agriculture.
351302 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิ เคราะห์ 2
3(3-0-6)
Agricultural Economic Analysis II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 301
ศึกษาถึงการเกษตรทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและอุปสงค์
รวมของการบริโภคอาหารและผลิตผลทางการเกษตร การจัดสรรรายได้ในสาขาเกษตร
351310 การจัดการธุรกิ จฟาร์ม
3(2-3-4)
Farm Business Management
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201
กระบวนการตัดสินใจ สภาพแวดล้อมกับธุรกิจฟาร์ม หลักเศรษฐศาสตร์และเครือ่ งมือการ
ตัดสินใจ การจัดเก็บข้อมูลและธุรกิจภายใต้ความเสีย่ ง นักศึกษาจะได้รบั ประสบการณ์จากปฏิบตั กิ ารและ
ดูงาน
Decision processes, farm business environments, economic principles and decision
tools, farm information acquisition, business analysis, planning and managing farm resources
and enterprises under risk. Laboratory and study tours are provided.
351317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มลู ค่าสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
Economics and Management of Agricultural Value Chain
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201
ความหมายของระบบห่วงโซ่มลู ค่าสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์อุปสงค์ของผูซ้ อ้ื
สินค้าเกษตร การตอบสนองต่อลูกค้าอย่ามีประสิทธิภาพ ระบบตลาดสินค้าเกษตรและการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ระบบการขนส่งในประเทศ การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการทาคลังสินค้า การจัดการ
ระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตรและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการโลจิสติกส์ การ
ทา e-commerce กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและจริยธรรม การประเมินผลเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ
กรณีศกึ ษา
351321 หลักการตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Marketing
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201 หรือ ก.ศฐ.200
ให้รถู้ งึ หน้าทีก่ ารตลาด วิถกี ารตลาด สถาบันและวิธกี ารกาหนดราคา โครงสร้างสาหรับการ
วิเคราะห์ปญั หาการตลาด ผลผลิตและการพัฒนาผลผลิต การส่งเสริมการตลาดและการแบ่งตลาด
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บทบาทของรัฐบาล ในการตลาด
Marketing functions, channels, institutions and methods of price determination;
framework for analysis of marketing problems; product and product development; market
promotion and segmentation; roles of government in marketing.
351331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบันการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Cooperation and Institution
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ประวัติ ปรัชญา และหลักการขององค์การ และสถาบันของสหกรณ์ ทฤษฎี และแนวทางการ
ปฏิบตั ิ ในการจัดรูปและการจัดการ เพื่อให้สหกรณ์และสถาบันการเกษตรอื่นๆ เป็นผลสาเร็จ
History philosophy and principles of cooperative organizations and institution;
theoretical and practical consideration in the organization and management of the successful
cooperatives and other agricultural institutions.
351364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Principles of Natural Resources and Environmental
Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศ.ศ. 101
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความสาคัญทางเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง อุปทานและอุปสงค์ ตลาด ราคา การพัฒนา การจัดการ และสถาบันภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์
Natural resources and the environment, economic importance, relating economic
concepts and theory, supply and demand, markets, prices, development, management and
institutions.
351371 วิ ถีเศรษฐกิ จพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Paths
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3
ระบบภูมสิ งั คมและธุรกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาฯ กับหลักศาสนา แนวทาง ใน
การประยุกต์ใช้ในระดับปจั เจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นบนฐานภูมสิ งั คมทีแ่ ตกต่าง แบบจาลองและยุทธศาสตร์ กรณีศกึ ษาเพื่อการเรียนรูแ้ ละการวิเคราะห์
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351390 การฝึ กทักษะวิ ชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
Professional Skill Training in Agricultural Economics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.กษ. 290
การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นการฝึก
ปฏิบตั งิ านด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร และ/หรือด้านทีเ่ กีย่ วข้อง ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
ธุรกิจเอกชน เพื่อเพิม่ ประสบการณ์การทางานในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรกับการปฏิบตั งิ านจริง ตลอดจนการศึกษาดูงานและการบรรยายจาก
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและการฝึกอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์เกษตร
This course is designed for the filed work of Agricultural Economics students. Special
training at the government office, enterprises, and private firms to increase the work experience
in agriculture economics. Special lectures by Agricultural Economics specialists and training in
computer program using in an agriculture economics analysis are also included.

351412 การวิ เคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิ จเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Marketing Analysis and Management
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201
หน้าทีข่ องการจัดการและกระบวนการวางแผน วิเคราะห์การตลาดในด้านต่างๆ : การแข่งขัน
ผูซ้ อ้ื และพยากรณ์ตลาด การกาหนดกลยุทธ์ การจัดการส่วนผสมการตลาด และความเสีย่ ง การตลาด
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
Management functions and the marketing planning process. Methods for analyzing marketing:
competition, buyers and forecasting. Management strategies in marketing mix and risk.
International marketing of agricultural products.
351413 ตลาดล่วงหน้ าและตลาดตราสารสิ ทธ์
3(3-0-6)
Futures & Options Markets
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศ.ศ 101 และนักศึกษาปีท4่ี
แนวคิดของการตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธิ ์ กลไกของตลาด และการกาหนดราคา
สินค้าและหลักทรัพย์ในตลาดทัง้ สอง กลยุทธ์การลดความเสีย่ ง กลยุทธ์การวิเคราะห์และการจัดทา
ธุรกรรม โดยประยุกต์ใช้กบั สินค้าเกษตร
Concepts of futures and options markets. Mechanisms and price determination in the
markets. Hedging strategies. Analysis and management strategies. Applications for agricultural
commodities.
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351417 นวัตกรรมการจัดการลอจิ สติ กส์เกษตร
Innovation in Agricultural Logistics Management
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 317
การจัดและการตัดสินใจในลอจิสติกส์เกษตร เทคนิคของโปรแกรมคณิตศาสตร์ ตัวแบบในการ
ขนส่งและวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมเกษตร ตัวแบบการจัดการคลังสินค้าเกษตร การตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจเพื่อเลือกแหล่งวัตถุดบิ เกษตร การกาหนดปริมาณสินค้าและกระจายสินค้า การกาหนดราคา
และการจัดการรายได้ในห่วงโซ่อุปทานเกษตร การออกแบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการห่วง
โซ่สนิ ค้าเกษตร การออกแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตรทัง้ ระบบ

351419 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Strategic Management for Agriculture
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4
บทบาทของการทายุทธศาสตร์ในภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ภาคเกษตร การเติบโตขององค์กรธุรกิจเกษตรและการกากับดูแล การวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมภายนอก
สาหรับองค์กร/ธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจเกษตร การกาหนดกลยุทธ์
และการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ นธุรกิจเกษตรและภาคเกษตร การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ธุรกิจ
และภาคเกษตร การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาในภาคเกษตร
351421

การตลาดผลิ ตผลการเกษตร
3(3-0-6)
Marketing of Agricultural Products
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 321
ศึกษาถึงอุปสงค์ และอุปทานของสินค้าการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเกีย่ วกับการตัง้
ราคา
วิถกี ารแจกจ่ายสินค้า ตลอดถึงปญั หาและวิธกี ารแก้ปญั หาการตลาดของผลิตผลชนิดใดชนิด
หนึ่งโดยเฉพาะ
Demand for and supply of selected agricultural products, price formation, channels of
distribution; problems and methods of marketing specific products.
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351426 ราคาผลิ ตผลเกษตร
Agricultural Prices
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 321
วิเคราะห์และตีความของปจั จัยทีก่ ระทบกระเทือนต่อราคาของผลิตผลเกษตร ซึง่ เป็ นการ
วิเคราะห์แบบระยะยาว วัฏจักร ฤดูกาล และการเคลื่อนไหวของราคาระยะสัน้ ตลอดจนถึงการคาดคะเน
อุปสงค์และราคาของผลผลิตด้วย
Analysis and interpretation of factors affecting prices of agricultural products; analysis
of long-term, cyclical, seasonal and short-term price movements; methods of forecasting
demand and prices.

351431 ธนกิ จการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Finance
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201
หลักเศรษฐศาสตร์ในการใช้เครดิตทางการเกษตร แหล่งเงินกู้ และค่าใช้จา่ ยในการกูเ้ งิน การ
ลดความเสีย่ งภัยและความไม่แน่นอน บทบาทของเครดิตในการพัฒนาทางการเกษตร และบทบาทของ
รัฐบาลในเรือ่ งธนกิจการเกษตร
Economic principles underlying the use of credit; sources and cost of credit,
reduction of risk and uncertainty; and role of credit in the agricultural development, credit
institution and role of the government in the field of agricultural credit.
351441 วิ ธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
Research Methods in Agricultural Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : นักศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
เกษตร
ศึกษาถึงวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ของการวิจยั หลายๆชนิดทีใ่ ช้ในเศรษฐศาสตร์เกษตร การ
กาหนดปญั หา การตัง้ ข้อสมมุตฐิ าน และการทดสอบ การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
แบบสอบถาม และเทคนิคในการสอบถาม ตลอดจนการวิเคราะห์ตวั เลขในทางสถิติ
A study of various scientific methods of research used in the field of agricultural
economics; definition of problems, hypothesis formulation and testing, collection of data,
sampling, questionnaire construction and interviewing techniques; statistical analysis of data.
351442 การวิ เคราะห์เชิ งปริ มาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Agricultural Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร
รูถ้ งึ การใช้วธิ วี เิ คราะห์ทางปริมาณ เพื่อแก้ปญั หาทางการเกษตรและปรับปรุงการตัดสินใจใน
ระดับไร่นา ในระดับท้องถิน่ และในระดับชาติ
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An introduction to the use of techniques of quantitative analysis in solving economic
problems of agriculture and in improving decision making at the farm, regional and national
levels.
351451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Problems and Policies
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 302 หรือ ศ.ศ. 308
ให้รถู้ งึ ปญั หาทางการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทีก่ ่อให้เกิด
นโยบายขึน้ จุดประสงค์และการพัฒนานโยบายเกษตร วิเคราะห์ถงึ นโยบายของรัฐบาลทีม่ ผี ลต่อ
การเกษตร
Economic problems of agriculture; interrelationships among economic, political and
social factors in shaping up policies; objectives and development of agricultural policies;
analysis of the policies of the government as they affect agriculture.
351461 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตร
3(3-0-6)
Development of Agricultural Resources
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 301
ศึกษาถึงความสาคัญและวิธกี ารอนุรกั ษ์ดนิ และน้า ผลประโยชน์ทเ่ี อกชนและชุมชนจะได้รบั
จากการพัฒนา และอนุรกั ษ์ทรัพยากร เศรษฐกิจการอนุรกั ษ์ดนิ และน้า การประยุกต์เครือ่ งมือในการ
วิเคราะห์การวัดผลของต้นทุน และรายได้ของการอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในไร่นาของกสิกร
Importance and methods of soil and water conservation; public interest and private
benefit of resource development and conservation; economics of soil and water conservation;
application of analytical tools in measuring benefit and cost of soil and water conservation
programs of individual farms.
351463 การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิ จ
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment in Socio-Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 364 หรือตามความเห็นชอบของ
ผูส้ อน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเนื่องจากโครงการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในด้าน
คุณภาพชีวติ และคุณค่าชีวติ มนุษย์ ถึงแนวความคิด ข้อกาหนดตามกฎหมาย แนวทางและวิธปี ระเมินผล
กระทบ และการวิเคราะห์มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลีย่ งหรือลดผลกระทบ
Environmental impacts of natural resource development projects and activities on the
quality of life and human life values, concepts, legal requirements, impact assessment approach
and methodology, and analysis of mitigating measures to avoid or reduce the impacts.
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351464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 201
เป็ นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปญั หาในการใช้การจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ วิธกี ารและเทคนิคในการวางแผนโครงการ และการประเมินผล โดยเน้นหนักถึงการ
พัฒนา การเกษตร
An application of economic principles to the problems of utilization, management and
development of natural resources; methods and techniques for project planning and evaluation;
emphasis on river basin development benefit-cost analysis.

351466 เศรษฐกิ จการพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
Economics of Agriculture Development
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.ศฐ. 302 หรือ ก.ศฐ. 308
ศึกษาถึงบทบาทของการเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม หรือทัง้ หมดวิเคราะห์ถงึ
โครงสร้างในความเกีย่ วพันธ์ระหว่างสาขาเกษตรและสาขาอื่นๆ ปจั จัยทางสถาบันและสังคมที่
กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาการเกษตร วิธกี ารและเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาการเกษตร
Role of agriculture in the over-all economic development; analysis of the structural
interdependence among agricultural and non-agricultural sectors; institutional, social and
external factors affecting agricultural development; agricultural development planning.
351490 สหกิ จศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
6(0-36-0)
Cooperative Education in Agricultural Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4
การฝึกทักษะการทางานในองค์กรธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐศาสตร์เกษตร ในตาแหน่งงานที่
ปฏิบตั งิ านโดยใช้ความรูค้ วามสามารถด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์เกษตร
Cooperative education is integrating classroom studies with learning through
productive work experiences. Each student is recognized as a temporary member staff by the
employer. Evaluations of the co-op program is determined by the employer in accordance with
the academic program committees of Agricultural Economics division.
351497 สัมมนา 1
Seminars l
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาปีท่ี 4
ให้รถู้ งึ การเสนอรายงานการวิจยั และการอภิปรายปญั หาในทางเศรษฐศาสตร์

1(1-0-2)

351498 สัมมนา 2
Seminars ll
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาปีท่ี 4
ให้รถู้ งึ การเสนอรายงานการวิจยั และการอภิปรายปญั หาในทางเศรษฐศาสตร์
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351499 แบบฝึ กหัดการวิ จยั
3(0-18-0)
Research Exercise
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาปีท่ี 4
ให้เรียนรู้ และหาประสบการณ์ในการทาการศึกษาวิจยั ค้นคว้าในทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
352311 หลักการส่งเสริ มการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาปีท่ี 3
หลักและวิธกี ารของการส่งเสริมเกษตรทัวไป
่ การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม
Principles and Method of Agricultural Extension. The development of economics and
community.
353210 หลักการเพาะปลูก
2(1-2-3)
Principles of Crop Production
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ศึกษาหลักการทัว่ ๆ ไป ในการผลิตพืชไร่ โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ในเชิงนิเวศวิทยาระหว่าง
พืชกับสิง่ แวดล้อม
General principles of crop production with emphasis on ecological relationship
between crop and their environment.
356210 สัตวศาสตร์เบือ้ งต้น
2(2-0-4)
Introduction to Animal Science
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ความสาคัญของปศุสตั ว์ การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การให้นม อาหาร
และการย่อยอาหาร การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ โรคสัตว์ การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
Importance of livestock, breeds and breeding, reproduction, growth lactation, feed
and digestion, livestock production animal disease, sanitation, animal biotechnology and their
products.
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359210 หลักการพืชสวน
Principles of Horticulture
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ลักษณะโครงสร้างพืช การเจริญเติบโตของพืชสวน พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืช
อุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
Plant structure, growth and development of horticultural crops, vegetable crops, fruit
crops, ornamental plants, industrial crops and modern technology in horticultural crops
production

361210 ปฐพีศาสตร์และอนุรกั ษ์ศาสตร์เบือ้ งต้น
2(2-0-4)
Introduction to Soil Science an conservation
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: นักศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตรและนักศึกษาต่างคณะ
หลักการกาเนิดดิน ฟิสกิ ส์ของดิน เคมีของดิน จุลนิ ทรียด์ นิ ความอุดมสมบรูณ์ของดินและ
ธาตุอาหารพืช รวมทัง้ การสารวจและจาแนกดิน การประยุกต์วทิ ยาศาสตร์ของดินในการจัดการดิน น้า
และทรัพยากรธรรมชาติให้คงประโยชน์ยงยื
ั ่ น เพื่อปรับปรุงศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและปรับปรุง
สิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ
Fundamental of soil genesis, soil physics, soil chemistry, soil biology, soil fertility and
plant nutrients including soil survey and classification, application of soil science to sustainable
land, water and natural resources management in order to improve agricultural productivity and
environmental quality.
400100 การเรียนรู้ผา่ นกิ จกรรม 1
1(0-3-1)
Learning Through Activities II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน : ไม่ม ี
การเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ชวี ติ ต่างๆ ทีถ่ ูกจัดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นส่วนประกอบทีด่ ที ท่ี าให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในช่วง เวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถทาให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรูจ้ ากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านเกีย่ วกับการสร้างจิตสานึกทีด่ ี
ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการทางานเป็นทีม มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนาไปใช้ เป็นแบบอย่างในการดารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทัง้ ร่างกายและ
จิตใจพร้อมทัง้ มีจติ สาธารณะ สานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
The “Student Quality Development through Activities” is a general education course
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities.
Art and culture, local wisdom, environmental preservation, as well as community-based
economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the
government or private organizations.
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400101 การเรียนรู้ผา่ นกิ จกรรม 2
Learning Through Activities II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
การเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ชวี ติ ต่างๆทีถ่ ูกจัดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นส่วนประกอบทีด่ ที ท่ี าให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถทาให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรูจ้ ากกิจกรรมต่างๆไปพัฒนาในด้านเกีย่ วกับการสร้างจิตสานึกทีด่ ี
ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการทางานเป็นทีม มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนาไปใช้ เป็นแบบอย่างในการดารงชีพในอนาคต ได้อย่างมีความสุขทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ พร้อมทัง้ มีจติ สาธารณะ สานึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
The “ Student Quality Development through Activities” is a general education course
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities.
Art and culture, local wisdom, environmental preservation, as well as community-based
economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the
government or private organizations.
400190 การฝึ กงาน 1
1(0-6-0)
Practical Training I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ฝึกปฏิบตั ใิ นห้องสมุด ฝึกงานในสถาบันการเกษตรกรหรือในฟาร์มเกษตรกร เรียนรูก้ ารอยู่
ร่วมกัน การทางานเป็นทีมในกิจกรรมทางการเกษตร และฝึกภาคสนามในชุมชนเกษตร
Practical work on searching academic documents in the library, practical work in the
agricultural institution or private farm. Experiencing communal living and team working. Field
work in agricultural community.
400290 การฝึ กงาน 2
1(0-6-0)
Practical Training II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ก.กษ.190
การฝึกงานภาคสนาม จานวน 100 ชัวโมง
่ เกีย่ วกับการใช้ทรัพยากรการเกษตร เพื่อการผลิต
ตัง้ แต่เริม่ ต้นกิจกรรมไปจนถึงตลาดของผลิตผลทางการเกษตร ฝึกหัดวิเคราะห์การดาเนินการเกษตรใน
เชิงธุรกิจ
Field work minimum 100 hours. Focusing at utilization of agricultural resources for
agricultural products from starting of the process to marketing. Practicum on introduction to
agribusiness management.
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400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกบั การเปลี่ยนแปลงของโลก
Technology Development and Global
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
ผลของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และการเปลีย่ นแปลงของโลกในยุดต่างๆ
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อการเกิดสังคมมนุษย์ ยุคเครือ่ งจักรกับการปฏิวตั เิ ขียว
ปฏิชวี นะสารกับการเปลีย่ นแปลงของโลก ยีนเทคโนโลยีกบั ชีวติ ยุคใหม่ ผลของพัฒนาการทาง
อุตสาหกรรมกับมลภาวะและปญั หาโลกร้อน แนวทางในการแก้ปญั หาในปจั จุบนั และอนาคต
Effects of technology on human societies and global changes in different eras are
discussed. Development of agricultural technology and human community formation, machine
era and green evolution, antibiotics and world changes, gene technology and modern way of
life. Effects of industrial development on pollution and global warming. Present and future
prospects for problem solving.
5. คณะเศรษฐศาสตร์
751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Principles of Economics I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
การศึกษาแนวคิดเบือ้ งต้นทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิตและปจั จัยการผลิต
รวมทัง้ นโยบายเศรษฐกิจจุลภาค
Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer behavior.
Production theory and factors of production. Microeconomic policy.
751102 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Principles of Economics II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 101
รายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ เงิน ระดับราคา
สินค้า นโยบายเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
National income and national product. Income determination. Money and price level.
Macroeconomic policy. International economics.
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751202 ประวัติลทั ธิ เศรษฐกิ จ
History of Economic Thought
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 102
สารวจแนวความคิดเศรษฐศาสตร์สมัยโบราณถึงเศรษฐศาสตร์สมัยปจั จุบนั ตัง้ แต่
เศรษฐศาสตร์สมัยคัมภีร์ สมัยกรีกและโรมัน เศรษฐศาสตร์ลทั ธิพานิชย์นิยมของอังกฤษ-ฝรังเศส่
เยอรมัน เศรษฐศาสตร์ของลัทธิธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิค เน้นแนวความคิดของนัก
ปรัชญา อิทธิพลและข้อโต้แย้งของนักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิค เศรษฐศาสตร์ของลัทธิอรรถประโยชน์
หน่วยสุดท้าย เศรษฐศาสตร์ของลัทธิสงั คมนิยมแบบอุดมคติและแบบวิทยาการ เศรษฐศาสตร์ของเคนส์
นักเศรษฐศาสตร์ทางทฤษฎี วัฏจักรธุรกิจ นักทฤษฎีราคา เศรษฐศาสตร์สวัสดิการสมัยเก่าและสมัยใหม่
A survey of economic thoughts from ancient days through contemporary economics.
Biblical times, Greek and Roman, English-French-German. Mercantilism, Physiocrats and their
doctrine. Philosophers, disciples, influence and criticism of Classical Economics, Marginal utility
Economics. Ideal an scientific of Socialism, Keynesian Economics, Business cycletheorist, price
theorist, the old and new Welfare Economics.

751209 คณิ ตเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 102 และ ว.คณ.172
เทคนิคเชิงปริมาณทัง้ ในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และการทีจ่ ะนาหลักคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
กับปญั หาทางเศรษฐศาสตร์ ลักษณะของคณิตเศรษฐศาสตร์ ชนิดของฟงั ก์ชนทางเศรษฐศาสตร์
ั่
การ
วิเคราะห์ในสภาพนิ่ง สภาพนิ่งเปรียบเทียบและสภาพเคลื่อนไหว จุดสูง จุดต่า และอนุพนั ธ์ แมททริกซ์
ดิฟเฟอร์เรนซ์และดิฟเฟอรเรนเชียลอีเควชัน่
This course aims at furnishing the students of understand, as an introductory course,
quantitative techniques of economics both in mathematical contexts and as an application to
economic problems. It covers the nature of mathematical economics, economic models, types
of economic functions, static (or equilibrium) analysis, comparative statics analysis. Maximal
and minimal, differentials, dynamic analysis, matrix algebra, difference and differential
equations.
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751301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1
Microeconomic Theory I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 101(751101)
และ ว.คณ.
171(203171)
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค อุปสงค์ อุปทาน ราคาตลาด ความยืดหยุน่ ของราคา อรรถประโยชน์
ตามหลักของนีโอคลาสสิก และเส้นอุปสงค์ของผูบ้ ริโภค การวิเคราะห์ เส้นแห่งความพอใจเท่ากัน และ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์สมัยใหม่ ศึกษาทางทฤษฎีของหน่วยการผลิต ได้แก่ หน่วยการผลิตและการ
ตัดสินใจของหน่ วยการผลิต ทฤษฎีการผลิต การเลือกปจั จัยการผลิต และผลการผลิต ฟงั ก์ชนของต้
ั่
นทุน
และหลักการของลิเนียโปรแกรมมิง่ เบือ้ งต้น
Consumer behavior, demand, supply, market price, price elasticities, classical utility
and consumer demand, indifferent-curve analysis and modern utility theory. Theory of the firm:
firm and its decisions. Theory of production, choices of inputs and outputs, cost function and
basic concepts of linear programming.

751302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomic Economic Theory II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 301
การกาหนดราคาและนโยบายราคาในตลาดแบบต่างๆ การกาหนดราคาในตลาดแข่งขันดุลย
ภาพทัวไปและสวั
่
สดิการทางเศรษฐกิจ ราคาผูกขาด การกาหนดราคาหลายราคาให้แตกต่างกัน การ
กาหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และราคาปจั จัยการผลิต
Price determination and policy in different forms of market. Competitive pricing,
general equilibrium and economic welfare, monopoly pricing, price discrimination, pricing in
imperfect competition and prices of factor of production.
751303 การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 301(751301)
ศึกษาถึงรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ซึง่ เกีย่ วข้องกับงบประมาณแผ่นดิน ภาษีรายจ่ายของ
รัฐบาลและหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ยงั ศึกษาถึงผลของงบประมาณแผ่นดินต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลของความสาเร็จทีม่ ตี ่อเป้าหมายเศรษฐกิจทีส่ าคัญด้านความเจริญเติบโต
เสถียรภาพ ความเสมอภาคและประสิทธิภาพ
Revenue and expenditure activities of government. It deals with budgets, taxes,
government expenditures and public debts. Effects of budgets on the economy, particularly the
effects on the achievements of the major economic objectives; growth, stability, equity and
efficiency.
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751308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomic Theory I
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 102
หลักรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกาหนดรายได้ประชาชาติ การจ้างงานในภาวะหยุดนิง่
และภาวะเคลื่อนไหว ความผันผวนขึน้ ลงทางเศรษฐกิจ
National income concepts, Static and dynamic theories of determination of national
income and employment and of business fluctuations.

751309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomic Theory II
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 308
หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเบือ้ งต้น ปญั หาการควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Fundamentals of Growth Economics. Problems of controlling economic activity
Monetary and fiscal policies for promoting economic. Stability and growth.
751330 การเงิ นและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 102
ลักษณะหน้าทีข่ องเงินและการเงิน บทบาทของเงิน ชนิดของเงิน มาตรฐานเงิน หนี้สนิ สินเชือ่
และเครือ่ งมือทางการเงิน สื่อกลางทางการเงิน ระบบและนโยบายของธนาคารพาณิชย์ บทบาทของ
ธนาคารกลาง ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และไทย เครือ่ งมือของ
นโยบายการเงิน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ตลาดการเงินและตลาดทุน ตลาดสินเชื่อใน
ประเทศไทย
The nature and function of money and finance; the role of money, kinds of money,
monetary standards, debt, credit and finance instruments, finance, intermediaries, Commercial
banking system and policy. The role of central bank, central banking system of the U.S.A., U.K.
and Thailand. Instruments of monetary policy. Monetary policy and fiscal policy. Money market
and capital market. Credit market in Thailand.
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751401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 302(751302) และศศ.
308(751308)
แนวความคิดและทฤษฎีทวไปเกี
ั่
ย่ วกับการค้าระหว่างประเทศ และปญั หาทฤษฎีบริสุทธ์และ
ทฤษฎีการเงินของการค้าระหว่างประเทศ และทฤษฎีการเคลื่อนย้ายปจั จัยการผลิตระหว่างประเทศ เช่น
ปญั หาการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุน ตลอดจนผลของการเคลื่อนย้าย ปจั จัยการผลิตทีต่ กแก่ทงั ้ ประเทศ
ทีป่ จั จัยเคลื่อนย้ายออกและโยกย้ายเข้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ตลาดร่วมยุโรป และการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศทีก่ าลังพัฒนา
This course is intended to provide general concepts and theories of international trade,
and related problems. Pure and monetary aspect of international theories. International
migration of factors of production: labor and capital movement and the effect of factor migration.
Economic integration among developing countries.

751410 เศรษฐมิ ติเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Econometrics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ว.สถ. 272 และ ว.คณ. 172
หลักการและความเข้าใจในแบบจาลองทางเศรษฐมิติ และการนาวิธกี ารนิรนัยกับอุปนัยมา
ใช้ในทาง เศรษฐมิติ เปรียบเทียบแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์กบั ทางเศรษฐมิติ แบบจาลองเศรษฐมิติ
จุลภาคและเศรษฐมิตมิ หภาค แนวความคิดและหลักเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐศาสตร์โดยใช้วธิ เี ศรษฐศาสตร์ปริมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กบั วิชาสถิติ
แบบจาลองในสภาพนิ่งและสภาพเคลื่อนไหว วิธที างปฏิบตั จิ ริงในทางเศรษฐมิติ การประมวลผลหา
ค่าพารามิเตอร์ทางเศรษฐกิจ การประมาณและการทดสอบตัวเลขทางสถิติ
Concepts and understanding econometric models and methods. Deductive and
inductive methods as applied in econo-metrics, economic vs. econometric models. The ideas
and principles of the quantitative analysis of economic phenomena. The relation between
economic theory and the organization and evaluation of statistic. Static and dynamic models,
empirical methods in econometrics; identification of econometric parameters, statistical
estimation and testing.
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751420 การเงิ นระหว่างประเทศ
International Finance
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 401
นโยบายการเงินทีจ่ ะคงดุลยภาพทางการเงินของการแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศไว้ การ
เลือกเฟ้นระบบอัตราแลกเปลีย่ นทีจ่ ะใช้เป็ นนโยบายต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลีย่ นโดยเสรีและ
อัตราแลกเปลีย่ นทีต่ ายตัวตลอดจนระบบการแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้ดอลล่าร์เป็นหลัก เปรียบเทียบคุณภาพ
ภายนอกกับดุลยภาพภายใน วินิจฉัยปญั หาสาคัญๆ บางประการ คือ เลือกการทางานเต็มทีภ่ ายในหรือ
เลือกเอาดุลยภาพของการชาระเงินภายนอก 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.
751427 การวางแผนเศรษฐกิ จ
3(3-0-6)
Economic Planning
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 309
ประเภท วิธกี ารและการใช้แผนแนวความคิดและความสาคัญของกาวางแผนทีใ่ ช้ได้กบั การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย สารวจวิธกี ารวางแผนเศรษฐกิจแบบต่างๆ ของ
บางประเทศ
Types, methods and applications of planning. Concepts and significance of
economic planning as relevant to economic development. Economic planning of Thailand. A
survey of different approaches to economic planning in some other countries.
751434 การธนาคารพาณิ ชย์
3(3-0-6)
Commercial Banking
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 330
หลักปฏิบตั แิ ละนโยบายของการธนาคารพาณิชย์ ประเมินผลงานของสถาบันการเงิน การจัด
องค์การและการจัดการของธนาคารในประเทศไทย ได้แก่ เงินกู้ ส่วนลด การลงทุน และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การตกลง การธนาคารแบบมีสาขา ลักษณะพิเศษของการบัญชีธนาคาร บทบาทของธนาคารพาณิชย์
ด้านการค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การแลกเปลีย่ นเงินและระบบการหัก
บัญชีระหว่างธนาคาร
Banking practice and policy; evaluation of Thai banking institutions, banking
organization and management: deposits, loans, discounts, investments and negotiable
instruments. Branch banking: special aspects of bank accounting: role of commercial bank
financing in foreign trade; foreign exchange transaction interbank transaction and clearing
system.
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751442 เศรษฐศาสตร์ภมู ิ ภาค
3(3-0-6)
Regional Economics
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 302
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ภมู ภิ าค การค้า และการเคลื่อนย้ายปจั จัยการผลิตระหว่างภาค ความ
เติบโตของเศรษฐกิจของภาค เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของภาคและการวางแผนภาค
Regional economic theories, interregional trade and factor mobility regional economic
growth, regional economic analysis techniques, and regional planning.
751446 เศรษฐกิ จของประเทศไทย
3(3-0-6)
Economy of Thailand
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ศศ. 301 และ ศศ. 308
โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในอดีตและปจั จุบนั การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในการผลิต การ
ใช้จา่ ยในการบริโภคและการลงทุน การค้าต่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ รวมทัง้ ปญั หาเศรษฐกิจทีส่ าคัญๆ
A study of the structure of the Thai economy in the past and at present. Analysis of
the use of resources in production; expenditure on consumption and investment; foreign trade;
economic and social development, economic statilization; including major economic problems.
6. คณะบริ หาร
701103 การบัญชีทวไป
ั่
3(3-0-6)
General Accounting
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: สาหรับนักศึกษานอกวิชาเอก
ศึกษาถึงวิธ ี และการบันทึกรายการบัญชี คานิยาม ประวัตคิ วามเป็นมา วัตถุประสงค์ การ
จาแนกรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุน รายรับและรายจ่าย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน
กาไรขาดทุน กาไรสะสม และงบดุล บัญชีเงินสดรายวันทัวไป
่ และบัญชียอ่ ย
General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or
purpose. Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment
account. Trial balance. Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash
book. General journal with the subsidiary book.
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703103 การเป็ นผูป้ ระกอบการและธุรกิ จเบือ้ งต้น
Introduction to Entrepreneurship and Business
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งผ่านก่อน: ไม่ม ี
บทบาทการเป็นผูป้ ระกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผูป้ ระกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ
หลักการจัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และจริยธรรมสาหรับผูป้ ระกอบการ
Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of
business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management,
production management, financial management, accounting, taxation, business law,
international business and business ethics for entrepreneur.
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ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ผส้ ู อนที่เป็ นอาจารย์ประจา เฉพาะในช่วง 5 ปี ล่าสุด
รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ รอดวิ นิจ
ไพฑูรย์ รอดวิ นิจ. 2552. รายงานวิจยั เรือ่ งการปรับปรุงแบบและการศึกษาด้านการบริหารจัดการ
องค์กรของศูนย์กาจัดขยะโซนใต้ จ.เชียงใหม่. เทศบาลนครเชียงใหม่.
ไพฑูรย์ รอดวิ นิจ. 2551. รายงานวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์โครงการ
ศูนย์ขยะโซนใต้ จ.เชียงใหม่. เทศบาลนครเชียงใหม่.
ไพฑูรย์ รอดวิ นิจ. 2550. รายงานวิจยั เรือ่ งคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ . ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพฑูรย์ รอดวิ นิจ . 2550. รายงานการวิจยั เรือ่ งปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อปริมาณขยะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพฑูรย์ รอดวิ นิจ . 2549. รายงานวิจยั เรือ่ งการสร้างความสามารถในสาขาทรัพยากรน้า.
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพรรณ เอกะสิ งห์
กมล งามสมสุข เบญจพรรณ เอกะสิ งห์ และ กุศล ทองงาม 2551. ผลการจาลองสถานการณ์ความ
เสีย่ งด้านเศรษฐกิจในการปลูกข้าว และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาและ
ลาปาง. ใน รายงานการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครัง้ ที่ 4 “เกษตรเพื่อชุมชมและ
สิง่ แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน ” 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ เชียงใหม่.
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