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สาขาวชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
 

10103 ทกัษะชวีติ   (6 หนว่ยกติ) 
 Life Skills  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้การวจิัย และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม ่ความสามารถในดา้น 
การจัดการ การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การขจัด
ความเครยีด คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

 
10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 English for Communication   
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่ 
การสือ่สาร 

 
10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Society  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์
3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ 
องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัด
ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
 
10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล 

    ตอ่ความคดิ  และความเป็นอยูข่องมนุษย ์
2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์
3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ ี
    ตอ่สิง่แวดลอ้ม 
4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 
5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยาที่
เกีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 
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10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยกุตใ์นการด าเนนิชวีติ 
3. เพือ่ปลกูฝังความส านกึและความภมูใิจในวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวฒันธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด
ระเบยีบสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

 
10152 ไทยกบัสงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 
 Thailand and the World Community  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์  แนวโนม้  ลกัษณะความสมัพันธ ์ และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

    สงัคม  และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 
2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 
3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปวเิคราะหปั์ญหาอนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   สภาวการณ์ แนวโนม้ และลกัษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศ
ไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยอนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน์ รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ 
 
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  
3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม  ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษา
ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์
ตา่งๆ  
 
10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Khmer for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 
3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอกัษรภาษาเขมร ทัง้อกัษรเชลยีง และอกัษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานใน
ชวีติประจ าวนั โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่การสือ่สารใน
ระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
 
30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Administration  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่รูแ้ละเขา้ใจความหมาย สถานภาพ ขอบขา่ยและพัฒนาการของวชิาการบรหิาร 

2.  เพือ่รูแ้ละเขา้ใจปรัชญา ทฤษฎแีนวคดิ แนววธิกีารศกึษาและระเบยีบวธิวีเิคราะหก์ารบรหิาร 
3.  เพือ่สามารถเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งวชิาการบรหิารกบัวชิาอืน่ๆ 
4.  เพือ่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวคดิส าคญั
เกีย่วกบัการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิาร รูปแบบตา่งๆ โครงสรา้งองคป์ระกอบ และบทบาท
หนา้ทีข่องระบบบรหิารโดยทัว่ไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญาการจัด
องคก์าร กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคญัในการบรหิารงานโดยทัว่ไป 

 
32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Resource Management  
 

วตัถปุระสงค ์
 

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย องคก์าร เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดทรัพยากร 
     มนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
      หลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ขอบเขตและหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษยโ์ดยเริม่ตัง้แตก่าร
วางแผนบคุลากร การจัดบคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิตังิาน การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแทน 
ประโยชนแ์ละบรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการทรัพยากรมนุษยก์บัเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
 
60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Economics  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึปัจจัยและปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

2.  ศกึษาหนา้ทีแ่ละบทบาทของฝ่ายตา่งๆ ในสงัคม กลไกการท างาน และระบบเศรษฐกจิแบบตา่งๆ 
3.  ศกึษาใหรู้จั้กแนวคดิและทฤษฎทีัง้ทางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรใ์นการบรโิภค การผลติ  
     การออม และการลงทนุ ตลอดจนสมดลุของตลาดแบบตา่งๆ 
4.  วเิคราะหปั์ญหาและแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์ซึง่น ามาสูก่ารแบง่แยกการท างานในสงัคมและระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิ
ทฤษฎทีางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการบรโิภค การผลติ การออม และการลงทนุของสาขารัฐบาลและ
สาขาเอกชน วเิคราะหปั์ญหาความสมัพันธ ์และความสมดลุของตลาดแบบตา่งๆ ในระบบปิดและระบบเปิด และแนะแนวทาง
ในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกจิพืน้ฐาน 
 
60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตรและสหกรณ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Economics and Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการทางทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กษตรสภาพทัว่ไปของตลาดและการตลาด  

     สถาบนัและนโยบายการเกษตร 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารของสหกรณ์ ววิฒันาการของสหกรณ์ และการบรหิารงานสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าเอาหลกัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรเ์กษตรและหลกัการบรหิารงานของสหกรณ์ 
    ไปประยกุตใ์ช ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หน่วยผลติทางการเกษตร ทรัพยากร อปุสงคต์อ่ปัจจัยการผลติและสนิเชือ่การเกษตร การเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยกีารเกษตร ตลาดและการตลาดสนิคา้เกษตร สถาบนัการผลติและธรุกจิการเกษตร ตลอดจนนโยบายการเกษตร 
   อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีารของสหกรณ์ ววิฒันาการของสหกรณ์ในตา่งประเทศและในประเทศไทย โครงสรา้ง
และประเภทของสหกรณ์ การสง่เสรมิสหกรณ์ การบรหิารสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์และแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 
 
90201 การจดัการฟารม์  (6 หนว่ยกติ) 
 Farm Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการฟารม์ทัว่ไป 

2.  เพือ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการฟารม์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการฟารม์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หลกัการจัดการและหลกัทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ีป่ระยกุตใ์ชใ้นการจัดการฟารม์  ความส าคญัและบทบาทของราคา
ผลติผลเกษตรตอ่การจัดการฟารม์ ลกัษณะฟารม์และขนาดฟารม์ ปัจจัยทีก่ าหนดประเภทฟารม์  หลกัการปฏบิตัเิกษตรทีด่ ี 
การเริม่ตน้กจิการฟารม์ การวางแผน การตดิตาม และจัดท างบประมาณฟารม์ การวางระบบบญัชฟีารม์ และการบนัทกึกจิการ
ฟารม์ การจัดการเครือ่งจักรกลเกษตร การบรหิารสนิเชือ่เกษตร ตน้ทนุและผลตอบแทนของกจิการฟารม์ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบ
ตอ่ตน้ทนุและรายไดฟ้ารม์ การควบคมุการด าเนนิงานฟารม์ การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานฟารม์ หลกัการตดัสนิใจภายใต ้
ความเสีย่งและความไมแ่น่นอน กรณีศกึษาการจัดการฟารม์รูปแบบตา่งๆ  
 

90204 พืน้ฐานการจดัการทรพัยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamental of Agriculture Resources Management and Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัการเกษตร 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมลพษิจากการเกษตรและการจัดการ ตลอดจนกฎหมายและ 
     กฎระเบยีบสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความหมาย และประเภทของทรัพยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม หลกัการจัดการทรัพยากรเกษตร ความสมัพันธ์
ระหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัการเกษตร มลพษิจากการเกษตรและการจัดการกฎหมายและกฎระเบยีบสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเกษตร 
 

90303 พชืเศรษฐกจิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Economic Crops  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา นโยบาย และการพัฒนาการปลกูพชืเศรษฐกจิในประเทศไทย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพชืเศรษฐกจิในดา้นการปลกู ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูพชื การปฏบิตัดิแูลรักษา  
     การเก็บเกีย่วและการเก็บรักษา การใชป้ระโยชน ์ตลอดจนถงึการตลาด 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัในปัจจบุนัของประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความเป็นมาของการเกษตรและพชืเศรษฐกจิในประเทศไทย นโยบายและการพัฒนาการผลติพชืเศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและภมูเิกษตรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูพชื วธิกีารปลกูและระบบการปลกูพชื  การใชด้นิ น ้าและปุ๋ ยในการ
ปลกูพชื การปฏบิตัดิแูลรักษาพชื การป้องกนัก าจัดศตัรูพชื และการใชส้ารเคม ีการขยายพันธุพ์ชื การเก็บเกีย่วและเก็บรักษา 
ตลอดจนถงึการใชป้ระโยชน ์การแปรรูปและการตลาดของพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั อนัประกอบดว้ยธัญพชื พชืน ้ามัน พชืเสน้ใย 
พชืผัก ไมผ้ลและไมด้อกไมป้ระดบั รวมทัง้พชืเศรษฐกจิอืน่ๆ 
 

90305 การผลติสตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัวใ์นประเทศไทย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการการผลติสตัวท์ีม่คีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิ 
3.  เพือ่ใหท้ราบถงึแนวทางในการพัฒนาการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการเลีย้งสตัวใ์นประเทศไทย ในดา้นสภาพ ศกัยภาพและระบบการเลีย้ง หลกัการผลติสตัวท์ี่
มคีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่ไกเ่นือ้ ไกไ่ข ่เป็ดเนือ้ เป็ดไข ่สกุร โคนม โคกระบอื และสตัวอ์ืน่ๆ โดยกลา่วถงึปัจจัย
ทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัวเ์หลา่นีท้ัง้ดา้นพันธุ ์และการปรับปรุงพันธุ ์อาหารและการใหอ้าหาร สขุศาสตรแ์ละโรคสตัว ์รวมถงึ
ผลผลติการแปรรูปและการตลาด และแนวทางในการพัฒนาการผลติสตัวใ์นอนาคตของประเทศไทย 
90406 ดนิ น า้ และปุ๋ ย  (6 หนว่ยกติ) 
 Soils, Water and Fertilizers  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัดนิ น ้าและปุ๋ ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละตระหนักในการอนุรักษ์ดนิและน ้า   
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการน าขอ้มลูเกีย่วกบัดนิ น ้า และปุ๋ ย ไปใชแ้ละแกไ้ขปัญหาทางการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การก าเนดิดนิ การจ าแนก และการส ารวจดนิ ความสมัพันธข์องดนิตอ่การเพาะปลกูและเลีย้งสตัว ์น ้า และการใช ้

น ้าเพือ่การเพาะปลกู ปุ๋ ยและการใชปุ้๋ ย ปัญหาของดนิ น ้า ปุ๋ ย ในการเกษตร และแนวทางแกไ้ข การอนุรักษ์ดนิและน ้า ขอ้มลู
และการใชข้อ้มลู ดนิ น ้า ปุ๋ ย เพือ่ท าการเกษตร 
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91108 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสง่เสรมิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Agricultural Extension  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปัญหาพืน้ฐานและนโยบายทัว่ไปเกีย่วกบัการเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสภาพสงัคมเกษตรและการจัดการศกึษาเกษตร 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูถ้งึกระบวนการสง่เสรมิ ความจ าเป็น หลกัการตา่งๆ และปัจจัยบางอยา่งทีเ่ป็นตวัก าหนดใน 
     การสง่เสรมิ  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ปัญหาพืน้ฐานและนโยบายทัว่ไปทางการเกษตร สภาพสงัคมเกษตร การจัดการศกึษาเกษตร ปรัชญา ทฤษฎ ี
หลกัการและวธิกีารทัว่ๆ ไปในการสง่เสรมิการเกษตร การสง่เสรมิการเกษตรในเมอืงและชนบท งานยวุเกษตรกร เคหกจิ
เกษตร สถาบนัเกษตรกร และธรุกจิการเกษตร 
 
91307 การพฒันาชุมชนเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Community Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ปรัชญาและหลกัการพัฒนาชมุชนเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและวเิคราะหน์โยบายการพัฒนา 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเกษตรกรเป้าหมาย และสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในการพัฒนาชมุชนเกษตร 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในปัจจัย รูปแบบ วธิกีาร พัฒนาชมุชนเกษตร 
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 
6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทศิทางยทุธศาสตรก์ารพัฒนาชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาชมุชนเกษตร วเิคราะหน์โยบายการพัฒนาทีผ่า่นมา เกษตรกรเป้าหมายใน
การพัฒนา สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในการพัฒนาชมุชนเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาทัง้ในระดบัชมุชน ประเทศ และ
นานาชาต ิรูปแบบ วธิกีารพัฒนาชมุชนเกษตร ปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร ทศิทางยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 
 

91310 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Administration in Agricultural Extension  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิาร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นการวางแผนและการประเมนิผลทางสง่เสรมิการเกษตร 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการสง่เสรมิการเกษตร 
5.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าเครือ่งมอืการบรหิารตา่งๆ มาใชก้บัการสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิาร โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และ

บทบาทหนา้ทีข่องระบบบรหิาร การบรหิารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การบรหิารโครงการสง่เสรมิการเกษตร การ
วางแผนและการประเมนิผลการสง่เสรมิการเกษตร การน าเครือ่งมอืตา่งๆ  มาใชก้บัการบรหิารการสง่เสรมิการเกษตร  
 

91311 การจดัการความรูเ้พือ่งานสง่เสรมิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Knowledge Management for Agricultural Extension  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ ทีม่า และประเภทของความรู ้

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมาย ความส าคญั หลกัการ และกระบวนการจัดการความรู ้
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคนคิบางประการ ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง การตดิตาม และประเมนิผลการ 
     จัดการความรู ้
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการจัดการความรูใ้นทางสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
ความหมายและความส าคญัของความรู ้ลกัษณะ ทีม่า และประเภทของความรู ้ความหมาย ความส าคญั หลกัการ 

และกระบวนการจัดการความรู ้รูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร เทคนคิบางประการและปัจจัยที่
เกีย่วขอ้ง การตดิตาม และประเมนิผลการจัดการความรู ้กรณีตวัอยา่งการจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตรของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 
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91312 การจดัการระบบการเกษตรเชงิบูรณาการ  (6 หนว่ยกติ) 
 Integrated Agricultural System Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการบรูณาการระบบการเกษตร 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิเกษตรกรเกีย่วกบัการจัดการระบบการเกษตรเชงิบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิเชงิระบบและเชงิบรูณาการ ความหมายและความส าคญัของระบบการเกษตร หลกัการและทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้งกบัระบบการเกษตรตา่งๆ เกษตรทฤษฎใีหม ่เกษตรผสมผสาน  การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การบรู
ณาการระบบการเกษตรเพือ่การจัดการทรัพยากรในการผลติการเกษตร การสง่เสรมิเกษตรกรเพือ่การจัดการระบบการเกษตร
เชงิบรูณาการ การประเมนิผลกระทบและวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการจัดระบบการเกษตรเชงิบรูณาการ 
 
91324 หลกัการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Forestry Extension for Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการทัว่ไปของการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการ เทคนคิและวธิกีารสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการบรหิารงานสง่เสรมิการจัดการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ปรัชญา วตัถปุระสงค ์หลกัการและวธิกีารสง่เสรมิ สภาพสงัคมและพฤตกิรรมของเกษตรกร บทบาทและ
บคุลกิภาพของนักสง่เสรมิ นโยบายและการบรหิารงานสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้มหน่วยงานและองคก์รตา่งๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนปัญหาและแนวโนม้ของการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
 
91325 นเิวศวทิยาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Ecology and Natural Resources Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของระบบทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุคา่ทางนเิวศวทิยา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตห์ลกัการและวธิกีารทางนเิวศวทิยาเพือ่การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
     สิง่แวดลอ้ม 
3.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ การวเิคราะหปั์ญหาของทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่คณุคา่ทางนเิวศวทิยา 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    องคป์ระกอบของระบบทรัพยากรธรรมชาต ิ และคณุคา่ทางนเิวศวทิยาทีแ่ตกตา่งกนั การประยกุตใ์ชห้ลกัการทาง
นเิวศวทิยาเพือ่การจัดการทีม่ลีกัษณะและรูปแบบทีห่ลากหลาย เทคนคิการวเิคราะหปั์ญหาตลอดจนแนวทางการแกไ้ขเพือ่
เสรมิสรา้งคณุคา่ทางระบบนเิวศ 
 

91326 วนศาสตรเ์กษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Agroforestry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการใชท้ีด่นิเพือ่การปลกูพชืเกษตรและเลีย้งสตัวใ์นระบบวนเกษตร  

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพจิารณาและคดัเลอืกพันธุพ์ชื พันธุส์ตัวท์ีเ่หมาะสมส าหรับระบบวนเกษตร 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบในระบบวนเกษตร เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุทาง 
     นเิวศวทิยาและสรรีวทิยาของสงัคมพชื 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนและจัดท าโครงการเผยแพร่ความรูท้างดา้นวนเกษตรในรูปแบบที ่
     เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความเป็นมาของวนศาสตรเ์กษตร การใชท้ีด่นิป่าไมร้่วมกบัการประกอบอาชพีการเกษตร การปลกูพชืเกษตรและ
เลีย้งสตัวร์่วมกบัพชืป่าไม ้ความสมัพันธท์างนเิวศวทิยาและสรรีวทิยาของพชืทีป่ลกูควบคูก่นั ผลกระทบของวนศาสตรเ์กษตร
ตอ่สภาพแวดลอ้ม การวางแผนระบบวนศาสตรเ์กษตรในรูปแบบตา่งๆ เพือ่การใชท้ีด่นิใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ การจัดท า
โครงการเผยแพร่วนศาสตรเ์กษตรแกเ่กษตรกร เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาทัง้ทางดา้นนเิวศวทิยา เศรษฐกจิ และสงัคมของ
ทอ้งถิน่ 
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91349 สารสนเทศและสือ่ทีใ่ชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Information and Communication Media in Agricultural Extension  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าสารสนเทศทางการเกษตรไปใชใ้นการสือ่สาร ประชาสมัพันธ ์และ 
     เผยแพร่แกบ่คุคลเป้าหมาย 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าสารสนเทศและสือ่ไปใชใ้นการจัดการความรูเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบับคุคลเป้าหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความส าคญัของสารสนเทศทีม่ตีอ่การสง่เสรมิการเกษตร การจัดระบบสารสนเทศทางการเกษตรและทางสง่เสรมิ
การเกษตร การน าสารสนเทศไปใชใ้นการถา่ยทอดสูบ่คุคลเป้าหมาย โดยกระบวนการสือ่สารและประชาสมัพันธใ์นรูปแบบ
ตา่งๆ ตลอดจนการน าสารสนเทศและสือ่ไปใชใ้นการจัดการความรูเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบคุคลเป้าหมาย 
 

91350 การเป็นผูน้ า มนุษยสมัพนัธ ์และจติวทิยาส าหรบัเกษตรกร  (6 หนว่ยกติ) 
 Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งของผูน้ า การคดัเลอืกและการสรา้งผูน้ า 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารสรา้งและโครงการฝึกอบรมผูน้ าเกษตรกรประเภทตา่งๆ ใหส้มัฤทธผิล 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมนุษยสมัพันธแ์ละจติวทิยาพืน้ฐาน 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าความรูด้า้นมนุษยสมัพันธแ์ละจติวทิยาทีเ่หมาะสม น ามาประยกุตใ์ช ้
     ส าหรับการสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความหมายและลกัษณะของผูน้ า กระบวนการพัฒนาบคุลากรเพือ่การเป็นผูน้ าและการคดัเลอืกผูน้ า ความหมาย
และหลกัการของมนุษยสมัพันธ ์กระบวนการกลุม่สมัพันธ ์และการสรา้งมนุษยสมัพันธ ์หลกัการและทฤษฎทีางจติวทิยา 
พฤตกิรรมและความเป็นอยูท่างดา้นสงัคม จติวทิยาของเกษตรกร การน าความรูท้างการเป็นผูน้ า มนุษยสมัพันธแ์ละจติวทิยาที่
เหมาะสมส าหรับเกษตรกรมาใชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 
 
91357 พืน้ฐานความรูส้ ิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานและบทบาทหนา้ทีข่องสิง่แวดลอ้มในมติติา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูก้ระบวนการของการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและความย่ังยนื 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎกีารผสมผสานและการอยูร่่วมกนัของสิง่แวดลอ้ม 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปฏสิมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    พืน้ฐานและหนา้ที ่(Function) ของสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่ระบบนเิวศและระบบสงัคม การเปลีย่นแปลงของ
สิง่แวดลอ้มและกระบวนการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่ความย่ังยนืของสิง่แวดลอ้ม การน าทฤษฎทีาง
วทิยาศาสตรไ์ปปรับใชเ้พือ่ใหเ้กดิปฏสิมัพันธร์่วมกนัของสิง่แวดลอ้ม 
 
91363 การจดัการทรพัยากรป่าไม ้  (6 หนว่ยกติ) 
 Forest Resource Mangement  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิในการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติสิ ิง่แวดลอ้ม 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติสิงัคม 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติเิศรษฐกจิ 
5.  เพือ่ใหนั้กศกึษาน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการป่าไมอ้ยา่งย่ังยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความรูเ้บือ้งตน้ทางดา้นวนศาสตร ์ แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรป่าไมใ้นมติสิ ิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
เศรษฐกจิ ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการทรัพยากรป่าไมท้ีส่ าคญั เชน่ การจัดการลุม่น ้า การจัดการสตัวป่์า การป่าไมใ้นเมอืง การ
จัดการเพือ่นันทนาการ การป่าไมช้มุชน วนเกษตร การจัดการสวนป่า การจัดการป่าไม ้และอืน่ๆ เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
จัดการป่าไมอ้ยา่งยั่งยนื 
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91413 การพฒันากลุม่ สถาบนั และองคก์รการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Development of Group, Institution, and Organization in Agriculture  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎกีลุม่ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประเภทกลุม่ หลกัการจัดตัง้ ด าเนนิการ การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลกลุม่ 
3.  เพือ่ใหท้ราบแนวทางการพัฒนากลุม่และเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักลุม่ ประเภทและรูปแบบของกลุม่และสถาบนั หลกัการจัดตัง้และการด าเนนิงานกลุม่ 

หลกัการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกลุม่ แนวทางการพัฒนากลุม่และเครอืขา่ยใหเ้ขม้แข็งและยั่งยนื 
 
91414 การวจิยัการสง่เสรมิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Research in Agricultural Extension  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ วธิกีาร และกระบวนการวจัิยทางการสง่เสรมิการเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูจ้ากการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนนิงานและประเมนิผลดา้นการ 
     สง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความหมายและความส าคญัของการวจัิย หลกัการวธิกีาร และกระบวนการวจิัย การด าเนนิการวจัิยดา้นการสง่เสรมิ
การเกษตรในลกัษณะตา่งๆ  ประกอบดว้ย การวจิัยทอ้งถิน่ การวจิัยการถา่ยทอดความรูก้ารเกษตร การวจิัยดา้นการผลติและ
การตลาดสนิคา้เกษตร  การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนนิงาน และประเมนิผลการสง่เสรมิการเกษตร 
 
91418 ประสบการณว์ชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Agricultural Extension  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการทางการสง่เสรมิการเกษตรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.  เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิาร วางแผน และด าเนนิงานเป็นคณะได ้
3.  เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการจัดท าโครงการ แผนถา่ยทอดวทิยาการ การผลติและใชส้ือ่ และการศกึษา 
     วจิัยเบือ้งตน้ได ้
4.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะความเป็นผูน้ า การมมีนุษยสมัพันธ ์ ความสามารถในการตดัสนิใจ 
5.  เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการประเมนิผลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสถานการณ์ 
     และกรณีศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6.  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและจติส านกึในจรรยาวชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การประยกุตห์ลกัการและวธิกีารทางการสง่เสรมิการเกษตรสูภ่าคปฏบิตั ิโดยเนน้การบรหิาร การวางแผนงาน และ

การท างานเป็นคณะ การสรา้งผูน้ าในทอ้งถิน่ การเขยีนโครงการทางการสง่เสรมิการเกษตร กลวธิกีารถา่ยทอดวทิยาการ การ
ผลติและใชส้ือ่ การใชข้อ้มลู ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการ
ประเมนิผล กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองทางสง่เสรมิการเกษตร จรรยาวชิาชพี และกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหม้ี
คณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
91427 การป่าไมชุ้มชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Community Forestry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นมา แนวคดิ  หลกัการและความส าคญัของวนศาสตรช์มุชนทีม่ตีอ่การพัฒนา 

     เศรษฐกจิสงัคม  และสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่  
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการด าเนนิงานดา้นวนศาสตรช์มุชน โดยเนน้การมสีว่นรวมของประชาชน  
    องคก์รทอ้งถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัการด าเนนิงานวนศาสตรช์มุชนใหป้ระสบ 
     ความส าเร็จ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    บทบาทและความส าคญัของป่าไมท้ีม่ตีอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ การวางแผนและ
การจัดการป่าไมช้มุชนในรูปแบบตา่งๆ การสง่เสรมิใหป้ระชาชนรูจ้ักการคดัเลอืกพรรณไม ้การปลกูและดแูลรักษาป่าไมท้ีม่ี
ความส าคญัตอ่เศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มของชมุชนเมอืงและชนบท ตลอดจนการจัดการผลผลติจากป่าไมช้มุชนในการ
พัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่ 
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91428 กฏหมายเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Laws Pertaining to Forest  Resources and Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการใชก้ฎหมายในการปฏบิตังิานสง่เสรมิการพัฒนาทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความหมายและกระบวนการของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บทบาทของกฎหมายเกีย่วกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละ
สิง่แวดลอ้ม และการใชก้ฎหมายเพือ่ปฏบิตังิานสง่เสรมิและบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
 
91458 การจดัการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้  (6 หนว่ยกติ) 
 Forest Environment Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการป่าไมแ้บบมสีว่นร่วมเพือ่สิง่แวดลอ้มในระดบัทอ้งถิน่ประเทศภมูภิาคและ 

     ของโลก 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรพ์ืน้ฐานในดา้นสิง่แวดลอ้มป่าไม ้
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการจัดการแบบผสมผสานระหวา่งป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการป่าไมท้ีส่มัพันธก์บัสงัคมและเศรษฐกจิโลก 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การจัดการแบบผสมผสานระหวา่งป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม เพือ่น าไปบรหิารจัดการการมสีว่นร่วมระดบัพืน้ที ่และ
ระดบัลุม่น ้าอยา่งเหมาะสมและยั่งยนื รวมทัง้มเีทคนคิและประสบการณ์ภาคปฏบิตัเิกีย่วกบัการวางแผนการจัดการและการ
ประเมนิคา่ทางเศรษฐศาสตรข์องสิง่แวดลอ้มป่าไม ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมสีว่นร่วมของประชาชน 
 
91463 ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพือ่การจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Information Systems and Research for Forest and Environmental Management 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาการจัดเก็บขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการจัดการ 
ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั พืน้ฐานการวจิัย สามารถอา่นผล และแปลความหมายผลงานวจิัยตลอดจน 
 สามารถน า ผลงานวจัิยไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
        ระบบสารสนเทศทางดา้นทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม บทบาท ความส าคญั การเก็บรวบรวม การคน้ควา้และ 

การพัฒนา ตลอดจนการประยกุตร์ะบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม หลกัการวจัิย สถติเิพือ่การวจัิย  
การวจิัยทางดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มและการน าผลงานวจัิยมาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไม ้
และสิง่แวดลอ้ม 

 
91464 พชืสวนประดบัในการจดัภูมทิศัน ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Ornamental  Plants in Landscaping  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพชืสวนประดบั 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดภมูทิศัน์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยกุตพ์ชืสวนประดบักบัการจัดภมูทิศันอ์ยา่งเหมาะสมและยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความเป็นมาของพชืสวนประดบักบัการจัดภมูทิศัน ์ความส าคญัของพชืสวนประดบัและงานภมูทิศัน ์ความสมัพันธ์
ระหวา่งอาชพีพชืสวนประดบัและงานภมูทิศัน ์สงัคมของพชืสวนประดบัและสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งการ การจ าแนกพชืสวนประดบั
ส าหรับงานภมูทิศัน ์หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบพชืสวนประดบัและงานภมูทิศัน ์การออกแบบพชืสวนประดบัใหเ้กดิ
คณุคา่ในดา้นการใชป้ระโยชน ์กระบวนการออกแบบโดยพชืสวนประดบั หลกัการเลอืกพชืสวนประดบัเพือ่น ามาใชใ้นการ
ออกแบบภมูทิศัน ์ แนวคดิการออกแบบเพือ่ความเหมาะสมและยั่งยนื การออกแบบ แบบแปลนการปลกู และการก าหนด
รายละเอยีดการประมาณราคา การท าสญัญาและการสรา้ง เทคนคิการจัดและการปลกู เครือ่งมอื อปุกรณ์ การดแูลบ ารุงรักษา 
ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการ 
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91465 การจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Agro-tourism Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดก้ารวางแผน และการประเมนิผลการ 
     จัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับองคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการจัดการและสง่เสรมิการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ระดบัชมุชน  
    ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายและความส าคญัของการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ววิฒันาการและแนวคดิทฤษฎ ีหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร รูปแบบ ลกัษณะการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว
เชงิเกษตร การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้การวางแผน การด าเนนิการและประเมนิผลการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการการทอ่งเทีย่ว กรณีตวัอยา่งการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร แนวทางการจัดการและการ
สง่เสรมิการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ระดบัชมุชน ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 
 
91466 การผลติสตัวเ์ชงินนัทนาการและเศรษฐกจิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Production for Recreation and Economics  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการสง่เสรมิการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการเพือ่การจ าหน่ายทัง้ภายในทอ้งถิน่  
     ระดบัประเทศ และการสง่ออก 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ ทัง้ทางดา้นสภาพและศกัยภาพ

การผลติ หลกัการผลติและการจัดการการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการ จ าพวกสตัวส์วยงาม สตัวเ์พือ่ความบนัเทงิ สตัวเ์พือ่การ
แขง่ขนั  สตัวเ์ลีย้งในบา้น และสตัวเ์พือ่ธรุกจิอตุสาหกรรมบางประเภท โดยแนะน าดา้นพันธุ ์อาหารและการใหอ้าหาร โรคและ
การรักษา การจัดการผลติ การตลาด และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนแนวทางการสง่เสรมิการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการ เพือ่การ
จ าหน่ายทัง้ภายในทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และการสง่ออก 
 
91467 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Forest Resources and Evironmental  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มไปใชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละ 

     สิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.  เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจัดการและการวางแผนงานพัฒนาทรัพยากรการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มลูกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งมาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละ 
     สิง่แวดลอ้ม 
4.  เพือ่สรา้งคณุธรรม จรยิธรรมตลอดจนเกดิความเขา้ใจและส านกึในจรรยาวชิาชพีของเจา้หนา้ทีข่องรัฐและ 
     เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การประยกุตค์วามรูด้า้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยเนน้การบรหิารจัดการ และการวางแผน

พัฒนาทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาวจัิย
เบือ้งตน้ การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพือ่การแกไ้ขปัญหาทางการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม จรรยา
วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม และ
จรยิธรรม 
 

92116 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเกดิสหกรณ์ หนา้ที ่และโครงสรา้ง 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประเภทของการสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่งานการสหกรณ์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
    สภาพโดยทัว่ไปของเศรษฐกจิและสงัคม การรวมตวัและกอ่ใหเ้กดิการสหกรณ์ ความหมายและหลกัการทัว่ไปของ
สหกรณ์ โครงสรา้ง วตัถปุระสงคป์ระเภทตา่งๆ ตลอดจนหนา้ทีข่องสหกรณ์ การจัดตัง้และการจัดการสหกรณ์ รัฐกบัสหกรณ์ 
กฎหมายสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตทิีเ่กีย่วกบัการสหกรณ์ งานการเงนิและปัญหา และนโยบาย
โดยทัว่ไปในการพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่การสหกรณ์ ปัญหาและวธิกีารแกไ้ข 
 

92117 สหกรณก์บัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  (6 หนว่ยกติ) 
 Cooperatives for Social and Economic Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ปรัญชา และหลกัการพัฒนาสงัคมเมอืงและชนบท นโยบาย ทศิทาง และ 

     ยทุธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา แนวโนม้การพัฒนาสหกรณ์กบัการพัฒนา 
     สงัคม เมอืง ชมุชน และชนบท 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในยทุธวธิใีนการพัฒนาสหกรณ์เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาสงัคม ชมุชนเมอืงและชนบท นโยบาย ทศิทาง และยทุธวธิใีนการพัฒนา
สงัคม ชมุชน เมอืง และชนบท สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ของสงัคม ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา แนวโนม้การพัฒนาสหกรณ์
กบัการพัฒนาสงัคม เมอืง ชมุชน และชนบท และยทุธวธิใีนการพัฒนาสหกรณ์เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
 

92217 ธนกจิและบญัชสีหกรณเ์พือ่การจดัการ  (6 หนว่ยกติ) 
 Finance and Accounting for Cooperatives Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งทนุ หลกัและวธิกีารด าเนนิงานทนุ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งการพัฒนาสหกรณ์ธนกจิในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบบญัชสีหกรณ์ส าหรับการวางแผนควบคมุ แกปั้ญหาและการตดัสนิใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสหกรณ์ธนกจิ ความหมาย หลกัและวธิดี าเนนิงานเงนิทนุตา่งๆ การววิฒันาการและ
บทบาทของสหกรณ์ธนกจิในประเทศไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนปัญหาการแกไ้ขและพัฒนา 
     ความรูเ้รือ่งระบบบญัชสีหกรณ์ การวางแผนและการวเิคราะหง์บการเงนิสหกรณ์ วเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่ง 
งบการเงนิกบัขอ้มลูตา่งๆ ทางการเงนิ และการพัฒนาขอ้มลูในระบบบญัชเีพือ่ประโยชนใ์นการวางแผน ควบคมุและการ
ตดัสนิใจในการด าเนนิงานการสหกรณ์ 
92220 กฎหมายสหกรณแ์ละกระบวนการทางการเมอืง  (6 หนว่ยกติ) 
 Cooperatives Law and Political Processes  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานตามหลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายที ่

     เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิและสหกรณ์ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการทางการเมอืง เพือ่การด าเนนิธรุกจิสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตก์ฎหมายและกระบวนการทางการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ เพือ่การบรหิารจัดการ 
     สหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและสหกรณ์ 
เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์ยมื เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายเกีย่วกบัการจัดองคก์รธรุกจิและสหกรณ์ กฎหมาย
ตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุธรุกจิและสหกรณ์ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมาย
แรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายสิง่แวดลอ้ม สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ า
และประชาชนและกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง 
 
92221 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารธุรกจิสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Economics for Cooperatives Business Administration  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหท้ราบแนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีใ่ชใ้นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

2.  เพือ่ใหท้ราบถงึภาวะเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
3.  เพือ่ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
 
 
 



12 

D:ค ำอธิบำยป.ตรี_53 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการธรุกจิสหกรณ์ ไดแ้ก ่การตดัสนิใจในภาวะความไมแ่น่นอนทาง
ธรุกจิสหกรณ์ แนวความคดิเกีย่วกบัก าไร การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค ์การวเิคราะหต์ลาดและการแขง่ขนั ทฤษฎกีาร
ผลติ การตัง้ราคา การวเิคราะหต์น้ทนุและปัจจัยการผลติ และปัญหาของการตดัสนิใจ การลงทนุของสหกรณ์ รวมถงึ
การศกึษาภาวะเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์  
 
92222 การบญัช ีการเงนิ และการภาษอีากรส าหรบัสหกรณ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Accounting, Finance and Taxation for Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการบญัชทีัว่ไป การบญัชสีหกรณ์ การเงนิ และการภาษีส าหรับการบรหิาร 

     สหกรณ์ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าระบบบญัช ีการเงนิ การภาษีอากรเพือ่การจัดการสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจทางระบบบญัช ีการเงนิ การภาษีอากรเพือ่การจัดการสหกรณ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิเบือ้งตน้ทางการบญัช ีงบการเงนิ การบนัทกึรายการบญัชตีามวงจร บญัชสี าหรับสหกรณ์ การแบง่ก าไร 
การควบรวมกจิการ การเพิม่ทนุ การเลกิกจิการ การจัดท างบประมาณ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ การจัดการ
การเงนิทัง้ในโครงสรา้งดา้นสนิทรัพย ์หนีส้นิและทนุของสหกรณ์ การภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของสหกรณ์  
ทัง้ภาษีทางตรงและภาษีทางออ้ม 
 
92320 การจดัและด าเนนิงานการสหกรณ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Organizing and Management of Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายและความส าคญัของการจัดการธรุกจิ  ทัว่ไปและการจัดการ 

     สหกรณ์ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและกระบวนการจัดการสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์นการจัดการสหกรณ์ รวมทัง้สามารถพัฒนาการจัดการสหกรณ์อยา่ง 
     ไดผ้ล 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การจัดการธรุกจิโดยทัว่ไป หลกัการจัดการสหกรณ์ ตัง้แตก่ารวางแผน การจัดองคก์ร การอ านวยการ การ
บรหิารงานบคุคล การจัดบรหิารกลุม่สมาชกิ การบรหิารงบประมาณ การท าบญัชแีละการควบคมุภายใน การจัดการธรุกจิตา่งๆ 
ของสหกรณ์ การสง่เสรมิสหกรณ์ การตดิตามและประเมนิผลงานสหกรณ์โดยสว่นรวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
สหกรณ์ 
 
92322 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Information Systems for Cooperatives Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการจัดการและแนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าวธิกีารและกระบวนการสารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจัดการสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร พัฒนาการของ
การประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลู ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัฐานขอ้มลู การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปใช ้การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการ
สหกรณ์ 
 
92423 วธิกีารวจิยัทางสหกรณ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Research Methodology in Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัพืน้ฐานงานวจิัยประเภทตา่งๆ  

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเก็บขอ้มลู การตคีวาม การสรุป และการน าเสนอขอ้มลู 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูท้างวจัิยมาใชก้บังานการสหกรณ์ 
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ค าอธบิายชุดวชิา 
    ความหมาย ความส าคญัของการวจัิย หลกัและวธิวีจิัยทางสหกรณ์ การเลอืกปัญหา การวางแผนและการวาง
รูปแบบการวจิัย การตัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย ตลอดจนวธิกีารเก็บขอ้มลู การตคีวามหมายขอ้มลู สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง การเสนอ
ขอ้มลูและวจิารณ์ สรุปใหเ้หตผุล พรอ้มทัง้การยกตวัอยา่งเปรยีบเทยีบวธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ทัว่ๆ ไป 
 
92424 การบรหิารธุรกจิเฉพาะสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Business Administration of Specific Cooperatives    
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารธรุกจิของสหกรณ์แตล่ะประเภท 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการแนะน าสง่เสรมิการจัดตัง้สหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานสง่เสรมิ แนะน าการด าเนนิธรุกจิสหกรณ์ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิาร การตรวจสอบบญัช ีและการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ การวดัและ 
     ประเมนิผลการด าเนนิงานของสหกรณ์ 
5.  เพือ่ประยกุตห์ลกัการ อดุมการณ์สหกรณ์ และหลกัการการบรหิารจัดการธรุกจิเพือ่การบรหิารเฉพาะสหกรณ์  
     การแนะน าสง่เสรมิ ตรวจสอบสหกรณ์ทกุประเภท 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตห์ลกัการ อดุมการณ์และวธิกีารสหกรณ์ เพือ่การบรหิารจัดการสหกรณ์แตล่ะประเภท การรวมกลุม่
จัดตัง้สหกรณ์ การบรหิารการสง่เสรมิ แนะน าการด าเนนิงานสหกรณ์ การบรหิาร การตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบกจิการ
สหกรณ์ทกุประเภท รวมถงึการวดัและประเมนิผลการด าเนนิงานของสหกรณ์ 
 
92425 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารธุรกจิสหกรณ ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Cooperatives Business Administration  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากระบบการสอนทางไกล 

2.  เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
3.  เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
4.  เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 
5.  เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
6.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตห์ลกัการและวธิกีารสหกรณ์และการบรหิารธรุกจิสหกรณ์สูภ่าคปฏบิตั ิโดยเนน้การบรหิารและการ
วางแผนงานเป็นหมูค่ณะ การสรา้งผูน้ าในทอ้งถิน่ กลวธิกีารถา่ยถอดวทิยาการ การใชส้ือ่ทางไกล กฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาและวจัิยเบือ้งตน้ การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพือ่การแกปั้ญหาทางการบรหิาร
สหกรณ์ จรรยาวชิาชพีสหกรณ์ กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Skill Training in Crop Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการผลติพชืทัง้กระบวนการ 

2.  ใหไ้ดรั้บการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การน าหลกัการและวธิกีารทางการผลติพชืสูภ่าคปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิทกัษะในการปลกู การดแูลรักษา การเก็บเกีย่ว
และการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว  
 
93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Crop Pests  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัชนดิของศตัรูพชืทีส่ าคญั 

2.  ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ทีม่า การแพร่กระจาย การระบาดและการท าความเสยีหายกบัพชื 
3.  ใหม้คีวามสามารถวนิจิฉัยสาเหตคุวามเสยีหายจากศตัรูพชืขัน้ตน้ได ้
4.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการควบคมุและป้องกนัก าจัดศตัรูพชื 
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ค าอธบิายชุดวชิา 
    ชนดิของศตัรูพชืในกลุม่ตา่งๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่แมลงศตัรูพชื สตัวศ์ตัรูพชื โรคพชื และวชัพชื แหลง่ทีม่า การ
แพร่กระจาย และการระบาดของศตัรูพชื การท าความเสยีหายกบัพชืและกลไกการเขา้ท าลายพชื การวนิจิฉัยสาเหตคุวาม
เสยีหายจากศตัรูพชืขัน้ตน้ หลกัการควบคมุและการป้องกนัก าจัดศตัรูพชื ตลอดจนเครือ่งมอือปุกรณ์และความรูเ้กีย่วกบัสาร
ป้องกนัก าจัดศตัรูพชื 

 
93335 วทิยาศาสตรก์ารผลติพชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Science for Crop Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารผลติพชื 

2.  ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งพชืกบัสิง่แวดลอ้ม 
3.  ใหส้ามารถน าความรูว้ทิยาศาสตรก์ารผลติพชืและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ไปใชใ้นกระบวนการผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การน าความรูว้ทิยาศาสตรก์ารผลติพชืไปใชใ้นการเพาะปลกูและวางแผนการผลติใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดยศกึษา
เรือ่งความรูท้างดา้นพฤกษศาสตร ์ พันธศุาสตร ์อตุนุยิมวทิยา ความสมัพันธข์องพชืกบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การวเิคราะหก์าร
ผลติ และการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ   
 
93337 การปรบัปรุงพนัธุพ์ชืและการขยายพนัธุพ์ชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Crop Improvement and Plant Propagation  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชื 

2.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชพ้ชืพันธุด์ทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของตลาด และเก็บรักษาพันธุด์ไีด ้                                         
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประกอบอาชพีในเชงิธรุกจิได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความส าคญัและประเภทของพันธุพ์ชื  คณุสมบตัขิองพันธุด์ ี วธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืการเลอืกใชพั้นธุใ์หเ้หมาะสม 
การเก็บรักษาพันธุด์ ีวธิกีารขยายพันธุพ์ชื เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ ์เทคโนโลยชีวีภาพและการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่  
การน าความรูด้า้นการปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุพ์ชืไปใชใ้นการประกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 
 
93345 การปรบัปรุงพนัธุแ์ละการสบืพนัธุส์ตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Improvement and Reproduction  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการพันธศุาสตร ์ซึง่น ามาใชใ้นการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอทิธพิลของพันธกุรรมและสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่ลกัษณะทีแ่สดงออกของสตัว ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการคดัเลอืกพันธุส์ตัว ์
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักายวภิาคและสรรีวทิยาของระบบสบืพันธุ ์
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการผสมพันธุส์ตัวแ์ละการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หลกัการพันธศุาสตรซ์ึง่น ามาใชใ้นการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์อทิธพิลของพันธกุรรมและสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่ลกัษณะที่
แสดงออกของสตัว ์อตัราพันธกุรรม อตัราซ ้า และการคดัเลอืกพันธุ ์กายวภิาคและสรรีวทิยาของระบบสบืพันธุ ์ปัจจัยที่
เกีย่วขอ้งในการสบืพันธุข์องสตัว ์พฤตกิรรมในการสบืพันธุข์องสตัว ์ระบบการผสมพันธุส์ตัว ์การผสมพันธุโ์ดยวธิธีรรมชาตแิละ
วธิผีสมเทยีม การถา่ยฝากตวัออ่น ปัญหาการปรับปรุงพันธุส์ตัวใ์นประเทศไทย 
 
93352 หลกัการจดัการการผลติพชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Principles of Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งหลกัการจัดการทัว่ไป  และหลกัการจัดการการผลติพชื 

2.  ใหส้ามารถน าหลกัการการจัดการทัว่ไป  และหลกัการจัดการการผลติพชืมาปรับใชใ้นการผลติพชืใหม้ ี
    ประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความหมายการจัดการการผลติพชื  หลกัการจัดการทัว่ไปและหลกัการจัดการการผลติพชื ประกอบดว้ยหลกัการ
ตลาดและหลกัเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน การจัดองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์ การสัง่การ
และควบคมุ การบญัชแีละการเงนิ หลกัการจัดการกอ่นและหลงัปลกูพชื  หลกัการจัดการเก็บเกีย่วและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว  
หลกัการจัดการเครือ่งจักรกล หลกัการผลติพชืภายใตร้ะบบนเิวศตา่งๆ และการท าการเกษตรทางเลอืกรวมทัง้การน าหลกัการ
จัดการทัว่ไป  และหลกัการจัดการการผลติพชืไปใชใ้นการผลติพชืใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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93353 การจดัการผลผลติพชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Crop Commodity Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการผลผลติพชืในเชงิธรุกจิ 

2.  ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการจัดการผลผลติพชืไปประกอบอาชพีได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  
     การจัดการผลผลติพชื  การแปรรูปและเพิม่มลูคา่ของผลผลติ การจัดการตลาดของผลผลติประเภทตา่งๆ ตาม
กฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้การน าความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 
 
93354 อาหารและการใหอ้าหารสตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Feeds and Feeding  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอาหารและโภชนะในอาหารสตัว ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นโภชนาการของสตัว ์
3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถดุบิอาหารสตัว ์
4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลติอาหารสตัว ์
5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใหอ้าหารสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    อาหารสตัวแ์ละโภชนะในอาหารสตัว ์ความตอ้งการดา้นโภชนาการของสตัว ์วตัถดุบิอาหารสตัว ์กระบวนการผลติอาหารสตัว ์
และการใหอ้าหารสตัว ์
 
93355 การจดัการสขุภาพสตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Health Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสขุาภบิาลสตัว ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการดา้นสขุภาพสตัว ์
3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนั ควบคมุและรักษาโรคทีส่ าคญัของสตัว ์
4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
                    การสขุาภบิาล การจัดการดา้นสขุภาพสตัว ์โรคทีส่ าคัญของปศุสตัว ์ซึง่รวมถงึการป้องกัน ควบคมุและรักษาโรคสตัว ์กฎหมาย 
และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพสตัว ์
 
93434 ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพือ่การจดัการการผลติสตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Information System and Research in Animal Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการเกษตร และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น 

     การจัดการการผลติสตัว ์ ตลอดจนสามารถพัฒนาการจัดเก็บขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการจัดการการผลติ 
     สตัวไ์ด ้ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพืน้ฐานการวจิัย สามารถอา่นผลและแปลความหมายผลงานวจิัย ตลอดจน 
     สามารถน าผลงานวจัิยไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการการผลติสตัวไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    บทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศทางการเกษตร การเก็บรวบรวมและการคน้ควา้ขอ้มลูและสารสนเทศ
ทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาและการประยกุตร์ะบบสารสนเทศใชใ้นการจัดการการผลติสตัว ์หลกัการวจิัย สถติเิพือ่ 
การวจิัย  การวจัิยทางการจัดการการผลติสตัว ์ การวจิัยระบบฟารม์ และการน าผลงานวจัิยมาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการ 
การผลติสตัว ์
 
93442 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติพชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูท้างการจัดการการผลติพชืไปใชใ้นการประกอบอาชพี 

2.  เสรมิสรา้งความสามารถในการก าหนดและด าเนนิการโครงการผลติพชื 
3.  ใหม้จีรรยาในวชิาชพีและมสี านกึในการร่วมรับผดิชอบตอ่สงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประมวลความรูด้า้นการจัดการการผลติพชื  เพือ่จัดท าโครงการผลติพชื การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การจัดการการ
ผลติพชื  การก าหนดโครงการ การศกึษาความเป็นไปได ้การประเมนิกจิกรรมและการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของโครงการ
จัดการผลติพชื  การปรับปรุงเปลีย่นแปลงประเภทหรอืขนาดกจิการดว้ยการท าโครงการจัดการการผลติพชื  การพัฒนา 
การผลติพชืใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีของผูท้ างานดา้นการผลติพชื 
 
93448 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติสตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Animal Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการการผลติสตัวไ์ปใชใ้นการด าเนนิการทางดา้นธรุกจิการผลติสตัว ์

     ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการการผลติสตัวไ์ปสง่เสรมิและพัฒนาการผลติสตัวข์องเกษตรกรได ้
3.  เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 
4.  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและส านกึในจรรยาวชิาชพีของเจา้หนา้ทีข่องรัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการการผลติสตัวไ์ปสูภ่าคปฏบิตั ิการด าเนนิการทางดา้นธรุกจิการผลติสตัว ์การ
สง่เสรมิและพัฒนาการผลติสตัวข์องเกษตรกร คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีของเจา้หนา้ทีข่องรัฐและเอกชนที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติสตัว ์
 
93454 สารสนเทศเพือ่การจดัการการผลติพชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Information for Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติพชื 

2.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดหา รวบรวม จัดท าขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการจัดการการผลติพชื 
3.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห ์แปลความหมายและเลอืกขอ้มลูเพือ่น าไปใชใ้นการตดัสนิใจผลติพชื 
     และการจัดการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตใ์ชข้อ้มลูเพือ่การจัดการการผลติพชื ประกอบดว้ย ประเภท แหลง่ทีม่า วธิกีารจัดเก็บขอ้มลู การอา่น
ขอ้มลู ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวจิัย การน าขอ้มลูและผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดการการผลติพชื 
 
93455 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติพชื  (6 หนว่ยกติ) 
 Practical Training in Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการรวบรวม วเิคราะห ์และน าเสนอขอ้มลู 

2.  ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติของผูผ้ลติจากกรณีศกึษา 
3.  ใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ การจัดการการผลติพชืของผูผ้ลติ 
4.  ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารจัดการการผลติพชืของผูผ้ลติได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การศกึษาภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัเิสรมิทกัษะในเรือ่งการส ารวจขอ้มลูการจัดการการผลติของผูผ้ลติ การจัดท า
แบบสอบถาม การวเิคราะหก์ารจัดการและผลประกอบการของผูผ้ลติ การจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงาน และขอ้เสนอแนะ
รวมทัง้กรณีศกึษาการจัดการการผลติพชื ทัง้นีใ้หม้กีารศกึษางานภาคสนาม การปรกึษาหารอืระหวา่งการเก็บขอ้มลู และการ
ระดมสมองของนักศกึษาภายใตก้ารแนะน าของผูท้รงคณุวฒุแิละคณาจารย ์
 
93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Cereal and Forage Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

2.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตดัสนิใจผลติธัญพชื และพชือาหารสตัวใ์หส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ และ 
     สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 
3.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
     สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
4.  ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ประเภทของธัญพชืและพชือาหารสตัว ์แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการ
ในกระบวนการผลติ  เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว  การตดัสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติธัญพชื
และพชือาหารสตัวท์ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  
 
93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 
 Industrial Crop Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งพชืไร่อตุสาหกรรม 

2.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตดัสนิใจผลติพชืไร่อตุสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและสภาพแวดลอ้ม 
     ในการประกอบธรุกจิ 
3.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติพชืไร่อตุสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
     สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
4.  ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ประเภทของพชืไร่อตุสาหกรรม แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการใน
กระบวนการผลติ  เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติพชืไร่
อตุสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  

 
93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Flowering and Ornamental Plant Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งไมด้อกไมป้ระดบั 

2.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตดัสนิใจผลติไมด้อกไมป้ระดบัใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและสภาพแวดลอ้ม 
     ในการประกอบธรุกจิ 
3.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมด้อกไมป้ระดบัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
     สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
4.  ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัแตล่ะประเภทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ประเภทของไมด้อกไมป้ระดบัแนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการใน 
กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไมด้อกไม ้
ประดบัทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มโดย
ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

 
93459 การจดัการการผลติไมผ้ลและผกัเชงิธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Fruit and Vegetable Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งไมผ้ลและผัก 

2.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตดัสนิใจผลติไมผ้ลและผักใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มใน 
     การประกอบธรุกจิ 
3.  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมผ้ลและผักไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
     ทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
4.  ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติไมผ้ลและผักไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ประเภทของไมผ้ลและผัก แนวคดิเกีย่วกบัการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการการในกระบวนการ
ผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจผลติและเลอืกใช ้เทคโนโลยกีารผลติไมผ้ลผักทีม่คีวามส าคญั
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 
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93460 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติสตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Practical Training in Animal Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติสตัว ์ตัง้แตก่ารวางแผน การด าเนนิการจัดการการผลติ  

และการตลาด 
2. เพือ่ใหม้ทีกัษะ ประสบการณ์เกีย่วกบัการจัดการการผลติสตัว ์ตัง้แตก่ารวางแผน การด าเนนิการจัดการการผลติสตัว ์  
และการตลาด 

3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลการจัดการการผลติสตัว ์และใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
     การศกึษาภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัใินการจัดการการผลติสตัว ์ในขัน้ตอนตา่ง  ๆตัง้แตก่ารวางแผน การด าเนนิการจัดการ 
การผลติ และการประเมนิผลการจัดการการผลติสตัว ์ตลอดจนสามารถวเิคราะหส์ภาพปัญหาของการจัดการการผลติ พรอ้มทัง้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาและใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นีใ้หม้กีารศกึษางานภาคสนามดา้นการจัดการการผลติสตัวแ์ละ
การอภปิรายของนักศกึษา 
 
93461 การจดัการผลผลติและการตลาดสนิคา้ปศสุตัว ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Animal Products and Marketing Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการผลผลติและการแปรรูปเพิม่มลูคา่สนิคา้ปศสุตัว ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัตลาดและการจัดการตลาดสนิคา้ปศสุตัว ์
 ค าอธบิายชุดวชิา  

การจัดการผลผลติปศสุตัวท์ีส่ าคัญและผลพลอยได ้การแปรรูปและการเพิม่มูลคา่ผลผลติปศสุตว ์ตลาดและการจัดการตลาด
สนิคา้ปศสุตว ์ตลอดจนกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคา้ของสนิคา้ปศสุตว ์
 
93462 การจดัการการผลติสกุรและสตัวปี์ก  (6 หนว่ยกติ) 
 Swine and Poultry Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติสกุร 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติสตัวปี์ก 
3. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการผลติสกุรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการผลติสตัวปี์กไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสุกรในแต่ละขัน้ตอนของวงจรการผลติ ตัง้แต่การจัดการดา้น 

ปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 
 ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสตัวปี์กในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรการผลติ ตัง้แตก่ารจัดการดา้น

ปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 
 
 

93463 การจดัการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง  (6 หนว่ยกติ) 
 Ruminant Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

2. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้งในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรการผลติ ตัง้แตก่ารจัดการดา้น
ปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 
 
93464 การจดัการผลติสตัวท์างเลอืก  (6 หนว่ยกติ) 
 Alternative Animal Production Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติสตัวท์างเลอืก 

2. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการผลติสตัวท์างเลอืกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

การผลติสตัวท์างเลอืกทีน่่าสนใจ การจัดการในกระบวนการผลติสตัวท์างเลอืก ตัง้แตก่ารวางแผนการผลติ การจัดการ
ดา้นปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติออกสูต่ลาด 
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93465 การจดัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้  (6 หนว่ยกติ) 
 Aquaculture Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการผลติสตัวน์ ้า 

2. เพือ่ใหส้ามารถจัดการผลติสตัวน์ ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 ค าอธบิายชุดวชิา  

การผลติสตัวน์ ้า การจัดการในกระบวนการผลติสตัวน์ ้า ตัง้แตก่ารวางแผนการผลติ การจัดการดา้นปัจจัยการผลติ
จนกระทัง่การจัดการผลผลติออกสูต่ลาด 
 
94329 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamentals of Agribusiness  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัฝ่ายด าเนนิธรุกจิการเกษตร ตัง้แตก่ารผลติและการจัดหา ปัจจัยการผลติ   

     การผลติสนิคา้เกษตร  การจัดหา การแปรรูปและการเก็บรักษา จนถงึการจัดจ าหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคและ 
     สง่ออก 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัฝ่ายสนับสนุนในการด าเนนิธรุกจิการเกษตร 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิการเกษตร  และลกัษณะของธรุกจิการเกษตรใน 
     ประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความหมายและความส าคญัของธรุกจิการเกษตร  ฝ่ายด าเนนิการธรุกจิการเกษตรตัง้แตก่ารผลติ และการจัดหา
ปัจจัยการผลติ การผลติสนิคา้เกษตร การจัดหา การแปรรูปและการเก็บรักษา การจัดจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้กผู่บ้รโิภค
ภายในประเทศ ตลอดจนการสง่ออกไปจ าหน่ายยังตา่งประเทศ  รวมถงึฝ่ายสนับสนุนในการด าเนนิธรุกจิการเกษตร สภาวะ
แวดลอ้มทางธรุกจิการเกษตร  และลกัษณะของธรุกจิการเกษตรในประเทศไทย 
 
94330 การจดัการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Products and Processing Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการผลติผลเกษตรหลงัการเก็บเกีย่ว 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการแปรรูปผลติผลเกษตร 
 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความส าคญัของการจัดการผลติผลเกษตรและการแปรรูปผลติผลเกษตรตอ่ธรุกจิการผลติสนิคา้เกษตรในประเทศ
ไทย วธิกีารจัดการผลติผลเกษตรหลงัการเก็บเกีย่ว การจัดตัง้โรงงานแปรรูป การวางแผนการแปรรูป การจัดหาวตัถดุบิในการ
แปรรูป การจัดการเงนิทนุหมนุเวยีนในการซือ้ขายใหเ้หมาะสมกบัก าลงัการผลติ กระบวนการแปรรูปสนิคา้เกษตรทีส่ าคญัๆ 
การจัดการสนิคา้คงคลงั ตลอดจนการจ าแนกแจกจา่ยสนิคา้หรอืผลติภัณฑท์ีผ่า่นการแปรรูปแลว้ 
 
94360 การจดัการการปฏบิตักิารและทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Operations and Human Resource Management in Agribusiness  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจัดการ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการปฏบิตักิาร 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
4.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการด าเนนิงานธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิดา้นการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร การก าหนดอ านาจหนา้ทีใ่นองคก์าร การจัดก าลงัคน การ
อ านวยการ การประสานงาน และการควบคมุ แนวคดิและบทบาทของการจัดการการปฏบิตักิาร หนา้ทีข่องการปฏบิตักิารใน
ระบบธรุกจิการเกษตร การวางแผนปฏบิตักิาร การวางแผนเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางแผนผังกระบวนการผลติ การจัดการดา้น
สนิทรัพยว์สัดแุละบรกิาร การควบคมุคณุภาพและตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภัณฑ ์การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 
(Supply Chain Management) การจัดการสนิคา้คงคลงั เทคนคิการจัดการโครงการทางธรุกจิการเกษตร 
    แนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนบคุลากร การจัดการบคุลากรเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การ
ประเมนิการปฏบิตังิาน การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแทน จรรยาวชิาชพี การจัดการสิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพและความปลอดภัย 
กฎหมายและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร 
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94431 การจดัการการตลาดสนิคา้เกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Agricultural Marketing Management   
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาดและการจัดการการตลาดโดยทัว่ไป 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการตลาด  การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร  นโยบายและมาตรการ 
     ดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรของประเทศไทยและตา่งประเทศ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิการตลาด ระบบการตลาด บทบาทและหนา้ทีข่องการตลาด กระบวนการทางการตลาด การจัดการ
การตลาดโดยทัว่ไป ไดแ้ก ่การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การแบง่สว่นตลาด การเลอืกตลาด 
เป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยทุธส์ว่นประสมการตลาด ไดแ้ก ่กลยทุธด์า้นผลติภัณฑ ์ราคา   
การจัดจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด การปฏบิตักิารและการควบคมุทางการตลาด 
    การน าแนวคดิทางการตลาดมาใชก้บัการตลาดสนิคา้เกษตร ระบบการตลาดสนิคา้เกษตร สถาบนัและองคก์าร
ทางการตลาดสนิคา้เกษตร  วถิกีารตลาดและสว่นเหลือ่มการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตรประเภท
สนิคา้วตัถดุบิ สนิคา้กึง่ส าเร็จรูป และสนิคา้แปรรูป นโยบายและมาตรการดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรของประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 
 
94432 สารสนเทศและการวจิยัทางธุรกจิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Information and Research in Agribusiness  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสารสนเทศทางธรุกจิการเกษตร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการวจิัยทางธรุกจิ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิดี าเนนิการวจิัยตัง้แตก่ารเก็บรวบรวมขอ้มลู  การวเิคราะหข์อ้มลู  การ 
     น าเสนอขอ้มลู และการเขยีนรายงานผลการวจิัย 
4.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตใ์นการตดัสนิใจทางธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    บทบาทและความส าคญัของสารสนเทศทางธรุกจิการเกษตร การสบืคน้สารสนเทศ  และการน าสารสนเทศไปใช ้

ในการด าเนนิงานดา้นธรุกจิการเกษตร 
    ความหมาย  ความส าคญัของการวจิัย  ระเบยีบวธิกีารด าเนนิการวจิัยทางธรุกจิ  โดยอาศยัหลกัและกระบวนการ
ทางสถติ ิความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสถติ ิการเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การรายงานผลการวจิัย การน าผลการวจัิยไปใช ้

ในการตดัสนิใจทางธรุกจิการเกษตร 
 
94433 ประสบการณว์ชิาชพีธุรกจิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Agribusiness  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตห์ลกัและวธิกีารทางธรุกจิการเกษตรไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

2.  เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดการ การรูจ้ักแกปั้ญหาและการตดัสนิใจทางธรุกจิ 
     การเกษตรไดอ้ยา่งมรีะบบแบบแผน  
3.  เพือ่สง่เสรมิการน าหลกัการและวชิาการของมนุษยสมัพันธ ์กลุม่สมัพันธ ์ตลอดจนความสมัพันธก์บัชมุชนไป 
     ใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน 
4.  เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม และจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตห์ลกัการและวธิกีารทางธรุกจิการเกษตรสูภ่าคปฏบิตั ิโดยเนน้การจัดการธรุกจิการเกษตร การเงนิ การ
ภาษีอาการ กฎหมายธรุกจิ การวางแผนการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดระบบสารสนเทศในธรุกจิการเกษตร การศกึษาและวจัิย
ทางธรุกจิการเกษตร การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพือ่การแกไ้ขปัญหาทางธรุกจิการเกษตร จรรยาวชิาชพีธรุกจิ
การเกษตร กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
94461 การเงนิธุรกจิการเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 
 Agribusiness Finance  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการเงนิธรุกจิ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการสนิเชือ่ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการด าเนนิงานธรุกจิการเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการทางการเงนิ หนา้ทีท่างการเงนิ ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 
นโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั การวางแผนการใชเ้งนิทนุ การวเิคราะหก์ารลงทนุ การวางแผนการจัดหาเงนิทนุ 
โครงสรา้งทางการเงนิ ตน้ทนุเงนิทนุ การควบคมุและการวเิคราะหท์างการเงนิ 
    นโยบายสนิเชือ่ ประเภทสนิเชือ่ มาตรการการใหส้นิเชือ่ การวเิคราะหส์นิเชือ่ธรุกจิการเกษตร วธิกีารช าระเงนิและ
การด าเนนิการเรยีกเก็บเงนิ รายละเอยีดอืน่ๆ เกีย่วกบัการใหส้นิเชือ่ ขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายเกีย่วกบัสนิเชือ่ทางธรุกจิ
การเกษตร  
 
94462 ธุรกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 International Agribusiness  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ วธิปีฏบิัตใินธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัการผลติและการคา้สนิคา้เกษตร การรวมกลุม่
ทางการผลติและการคา้ ปัญหาและอปุสรรคทางการคา้สนิคา้เกษตรระหวา่งประเทศในรูปแบบตา่งๆ บทบาทของเทคโนโลยทีี่
ส าคญัตอ่ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ อาท ิเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ นโยบายและกลยทุธท์างธรุกจิ
การเกษตรระหวา่งประเทศ การจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศทีส่ าคญั อาท ิดา้นการตลาด การเงนิ โลจสิตกิส ์
มาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นการสง่ออกและการน าเขา้ สารสนเทศเพือ่การจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ กฎ ระเบยีบ 
และเอกสารส าคญัในธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ บทบาทของรัฐตอ่การด าเนนิธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 
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