
คําอธิบายชุดวชิา 
10103  ทักษะชีวิต 
            Life Skills 

ทักษะในการดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม ความใฝรู การแสวงหาและพฒันาความรูใหม ความสามารถในดาน   
การจัดการ การใชเทคโนโลย ีการใชเหตผุล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การ
ขจัดความเครยีด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสมัพันธ มารยาทและการสมาคม  

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
            English for Communication 

โครงสราง  ศัพท  และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  

10131  สังคมมนุษย 
              Human Society 

ลักษณะพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม  การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย  องคประกอบของสังคม  พฤติกรรมมนุษยในสังคม  กลไกทางการเมือง  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  และสังคม  ซึ่ง
สงผลตอการจดัระเบียบสังคมมนุษย  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข  การเสริมสรางสังคมที่ด ี
10141  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
               Science, Technology and Environment for Life  

แนวคดิ  ทฤษฎี  ความคิดเชิงวิเคราะห  กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เก่ียวของกับมนุษย  องคประกอบของรางกายมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  สุขภาพ  อนามัยและโภชนาการ  
การประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวติ 
10151  ไทยศกึษา 
           Thai Studies 

ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน  การรับวฒันธรรมจากภายนอก  และกาประยุกตผสมผสาน  
การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคด ี 
ศิลปกรรม    
10152  ไทยกับสังคมโลก 
           Thailand and the World Community 

สภาวการณ แนวโนม และลักษณะความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสังคมโลก พลวตัของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยอันเปนผลจากระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธีการในการเผชญิปญหาและ
ผลกระทบ  
10161  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
           Thai for Communication 

ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม  ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา  หลกัการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  การพัฒนาทักษะ  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ  
20202  วิทยาการการสอน 
            Instructional Science 

ความสําคญัของการสอน จติวทิยาการศึกษา หลักการเรยีนรู ความหมายของหลักสตูร รูปแบบหลักสตูร 
พัฒนาการของหลักสตูรไทย หลักการสอน วธีิการสอนแบบกลุมใหญ วิธีการสอน แบบกลุมยอยและวิธีการสอนแบบ
รายบคุคล การจัดระบบการเรยีนการสอน การประเมินผลผูเรยีน การรายงานความกาวหนาของผูเรียน และการ
ชวยเหลือและบริการผูเรียน  
20301   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
            Educational Technology and Communication 

ความหมายและพัฒนาการของเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา กระบวนการสื่อ ความหมายและระบบสื่อการ
สอน งานกราฟค ซึ่งไดแก การผลิตตวัอักษร การเขียนภาพประกอบ การระบายสี การพิมพ การผนึก การเตรียมแผนใส 
การจัดนทิรรศการ งานถายภาพ ระบบเครื่องเสียง ระบบเครื่องฉาย สื่อมวลชนทางการศึกษา การศึกษารายบุคคลและ
การศึกษามวลชน นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งไดแก การสอนแบบโปรแกรม การสอนแบบจุลภาค การจาํลองสถานการณ 
ระบบศูนยการเรียนการศึกษาระบบเปด การสอนเปนทีมและกระบวนการกลุมสัมพันธ นวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาในประเทศไทย และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต  

 



21321   พฤตกิรรมการสอนประถมศึกษา 
            Teaching Behavior in Elementary Education 

ปรัชญา จุดมุงหมาย และหลกัการของการประถมศึกษา พัฒนาการของการประถมศึกษา หลักสตูร 
ประถมศึกษาในปจจุบัน พฤตกิรรมเด็กประถมศึกษา ยทุธศาสตรการเรยีนการสอนระดับประถมศึกษา แนวทางการใช
หลักสตูรประถมศึกษาในปจจบุัน พฤติกรรมการสอนของครู ขอบเขต หนาที่และเกณฑมาตรฐานของครู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา กิจกรรมเสรมิหลักสตูร
ในโรงเรียนประถมศึกษา การจดัและบริหารโรงเรียนประถมศกึษา โรงเรียนชมุชนและสภาพของการประถมศึกษา และ
แนวทางแกไข  
22301  พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 
           Teaching Behavior in Secondary Education 
 ความหมาย หลกัการ ปรัชญา และความมุงหมายของการมัธยมศึกษา ลักษณะของนักเรียนระดับมัธยมศกึษา
และความตองการ หลักการจัดและการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ความแตกตางระหวาง
บุคคลและการใหโอกาส การสอนระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาการอานและการฝกนิสัยใฝรูของนักเรียน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสตูรมธัยมศึกษา การวัดและประเมินผลความกาวหนาของนักเรียน การแนะแนว การใชภาษาของครูระดับ 
มัธยมศึกษา การประเมินผลและการพฒันาการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา การนิเทศการมัธยมศึกษา ความสําคัญ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาที่มีตอชุมชน และสภาพปญหาและแนวโนมของการมัธยมศึกษาในประเทศไทย  
24401  จิตวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพือ่การวัดและประเมินผลการศึกษา 
            Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement and Evaluation 

การศึกษาพฤตกิรรมมนุษยและความสัมพันธระหวางจติวทิยาสาขาตาง ๆ กับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาการของมนุษย การรับรูอัตมโนทศัน บคุลิกภาพ สติปญญาและการคดิ ความตองการและแรงจูงใจ พฤติกรรม
เบ่ียงเบนและการปรับตัว พฤตกิรรมของคนในสังคมกับ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทศันคติ คานิยมและความเชื่อ 
มนุษยสัมพันธ การเรียนรู การปรับพฤติกรรม การวัดความถนดั บุคลิกภาพ การปรับตัว ความสนใจ คานยิม ทัศนคติและ
แรงจูงใจ การสงัเกตกับการวัดคุณลักษณะบางประการ การศกึษาเปนรายกรณี การรายงานผล การวัดผล การวิจัยทาง
จิตวทิยาเพื่อการวัดและประเมนิผลการศึกษา  
25303  การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 
           Guidance and the Quality of Life 

แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและการวางแผนชีวิต การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ การแนะแนว
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและคานิยม การแนะแนวกับการสงเสริมสุขภาพจิต การแนะแนวเพื่อสงเสริมมนุษยสัมพันธ การแนะ
แนวเพื่อสงเสรมิการวางแผนอาชีพ การแนะแนวเพื่อ สงเสริมสมรรถภาพในการทาํงาน การแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิตที่มี
คุณคาตอสังคม  
30202  หลักการบัญชี  
              Principles of Accounting 

แนวความคดิเบื้องตนทางการบัญชี งบการเงนิ  การบันทึกรายการบญัชีตามวงจรบัญชสีําหรับธุรกิจบริการ       
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ทั้งในดานการวางแผน  ควบคุมและตดัสินใจในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทัง้แนวความคดิและหลักการเบือ้งตนเก่ียวกับการบัญชีภาษีอากร  การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร 
และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
30203  การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
            Business Finance and Taxation 

แนวคดิการจดัการทางการเงิน การวิเคราะห วางแผนและการควบคุมทางการเงิน การประเมินคาโครงการ
ลงทุน คาของทุนและวิธีการหาทุน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันการเงนิ การบริหารการเงิน ลักษณะความสําคญัและ
บทบาทของการบริหารสินเชื่อ มาตรการในการใหสินเชื่อ ตลอดจนวิธีการประเมินผล การบรหิารสินเชื่อ หลกัการและ
วิธีการในการวิเคราะหทางการเงิน การภาษีอากร แนวคดิและบทบาทของภาษีอากรในสวนที่เก่ียวเนื่องกับนโยบายการ
คลังของรัฐ ประเภท หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ผลกระทบและอิทธิพลของการภาษีอากรตอนโยบาย การ
ดําเนินงาน และการตดัสินใจในวงการธุรกิจ โดยแยกเปนผลกระทบของภาษีแตละลักษณะ ไดแก ภาษีทางตรงและ
ภาษีทางออม เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิตบิุคคล ภาษีการคา ภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืนที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจโดยทั่วไป  
30206  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร        
       Business Law and Taxation 
           หลักกฎหมายทัว่ไป  กฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจ เชน ซื้อขาย  เชาทรัพย  

เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจ  ทั้งกรณีหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และกิจการรวมคาลักษณะตางๆ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมธุรกิจ เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
 หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ เชนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิตบิุคคล  ภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป  ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีทองถิ่น 
 



32414  การตลาดสินคาเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย 
            Agricultural Marketing and Thai Economy 

วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินคาเกษตรกรรม หนาที่ 
และความสําคญัของการตลาด ระบบการตลาดสินคาเกษตรกรรม แนวคิดเรือ่งสวนประสมการตลาด การวิเคราะห
สภาวะแวดลอม การวิเคราะหตลาด การวิจยัตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธการตลาด 
แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและการจัดทาํรายงานทางการตลาด การจัดการ
การตลาดและการตลาดระหวางประเทศ  
40103  กฎหมายเกษตร 
           Agricultural law 

ความหมาย ลักษณะ และโครงรางของกฎหมายโดยทั่วไป บอเกิดและววิฒันาการของกฎหมาย การใช
กฎหมาย  สาระสําคัญของกฎหมายลักษณะตางๆ กฎหมายที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับ
การเกษตร   เชน   พระราชบัญญัติสหกรณ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบญัญัติปฏิรูปที่ดนิเพ่ือการเกษตรกรรม และ
พระราชบัญญัตอ่ืินๆ ที่ควรจะศกึษา  
60370  เศรษฐศาสตรเกษตรและสหกรณ  

Agricultural Economics and Cooperatives 
ทฤษฎีหนวยผลิตทางการเกษตร โครงสรางทรัพยากรและอุปสงคตอปจจยัการผลิตทางการเกษตร การ

เปลี่ยนแปลงเทคนคิการผลติ การคนพบประดิษฐกรรมใหมการจัดการหนวยผลติทางการเกษตร ลักษณะของเงินทุน
ทางเกษตร โครงสรางตลาดทางการเกษตร และสถาบันทางการเกษตร 

ความหมาย ลักษณะ และความสําคญัของสหกรณ ประวัติการสหกรณในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย 
หลักการและประเภทของสหกรณ การสงเสริมสหกรณ การบรหิารงานและการจัดการสหกรณ หลักเศรษฐศาสตรและ
ธุรกิจสหกรณ ตลอดจนขอจาํกัดตาง ๆ ของสหกรณ  
90201  การจัดการฟารม 
            Farm Management 

ฟารม ลักษณะและขนาด หลกัทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่นํามาใชในการจัดการฟารม การจัดหาทุน และที่ดิน การ
วางแผนและการจัดงบประมาณฟารม การวางรูปฟารม การออกแบบอาคารฟารม โรงเรือน ใหเหมาะกับการทําฟารม
ประเภทตางๆ การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในฟารม การจัดการฟารมเลี้ยงสตัว ปลกูพืชและการจดัการฟารมสตัว
น้ํา ปจจัยที่มผีลกระทบตอตนทุนและรายไดของฟารม ความสําคญัและบทบาทของราคาผลิตผลเกษตรตอการจดัการ
ฟารม  
90202  การบรหิารงานสงเสรมิการเกษตรและสหกรณ 
            Administration in Agricultural Extension and Cooperatives 

ความหมายและความสําคัญของการบริหาร กระบวนการการบริหาร การวางแผน บทบาทของผูนําระดับตางๆ 
ทฤษฎีบางทฤษฎีที่เก่ียวของ การบริหารงานสงเสรมิการเกษตรและสหกรณในรูปลักษณะตางๆ ตั้งแตระดับเกษตรกร
จนถึงระดับรัฐบาลในรูปองคกรตาง ๆ รูปสหกรณประเภทตางๆ เปนตน  
90303  พืชเศรษฐกิจ 
            Economic Crops 

ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิเกษตรที่เก่ียวของกับการปลูกพืช วิธีการปลูกและระบบการ ปลูกพืช การใชดนิ น้ํา  
และปุย ในการปลูกพืช การปฏิบัติดแูลรักษาพืช การปองกันกําจัดศตัรูพืช และการใชสารเคมี การขยายพันธุพืช การ
เก็บเก่ียวและเก็บรักษา ตลอดจนถึงการใชประโยชน การแปรรูปและการตลาด ของพืชเศรษฐกิจทีส่ําคญั อัน
ประกอบดวยธญัพืช   พืชน้ํามนั พืชเสนใย พืชผัก ไมผลและไมดอกไมประดับ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
90305  การผลติสตัว  

Animal Production 
ความรูทั่วไปเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย ในดานสภาพ ศักยภาพและระบบการเลีย้ง หลักการผลติ

สัตวที่มคีวามสาํคัญทางดานเศรษฐกิจ ไดแก ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข สุกร โคนม โคกระบือ และสัตวอ่ืนๆ โดย
กลาวถึงปจจัยที่เก่ียวของในการผลิตสัตวเหลานี้ทั้งดานพันธุ และการปรับปรุงพันธุ  อาหารและการใหอาหาร           
สุขศาสตรและโรคสัตว รวมถึงผลผลิตการแปรรูปและการตลาด และแนวทางในการพฒันาการผลติสัตวในอนาคตของ
ประเทศไทย  
90406  ดิน น้ํา และปุย  

Soils, Water and Fertilizers 
การกําเนิดดิน การจําแนกและการสํารวจดิน ความสัมพันธของดินตอการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว น้ํา และการ

ใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูก ปุยและการใชปุย ปญหาของดิน น้าํ ปุย ในการเกษตร และแนวทางแกไขการอนุรักษดินและ
น้ํา ขอมูลและการใชขอมูลดิน น้ํา ปุย เพ่ือทําการเกษตร  
90407  การพัฒนาชนบท  

Rural Development 
แนวคดิ ปรัชญา และหลักการพัฒนาชนบท นโยบาย ทิศทางและยุทธวิธีของการพัฒนาชนบท ประชากร

เปาหมายในการพัฒนาชนบท สภาพแวดลอมตางๆ ในชนบท ปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาชนบท สภาวการณพัฒนา
ชนบทและแนวโนมการพัฒนาชนบทของไทย  
 



91108  ความรูทั่วไปเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร 
 Fundamentals of Agricultural Extension 

ปญหาพื้นฐานและนโยบายทัว่ไปทางการเกษตร สภาพสังคมเกษตร การจัดการศึกษาเกษตร ปรชัญาหลัก
และวิธีการทัว่ๆ ไปในการสงเสริมการเกษตร งานยุวเกษตรกร เคหกิจเกษตร สถาบันการเกษตรและธุรกิจเกษตร  
91209  การประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร 
           Public Relations in Agricultural Extension 

ความหมาย ความสําคัญและประวัติการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธกับงานสงเสริมการเกษตร นโยบาย    
แผนหลัก การวางแผนการดําเนินงาน การเขียน การพูด การใชสื่อการประชาสมัพันธในงานสงเสริมการเกษตร 
ประชามติ ระเบียบ กฎหมายและการพฒันาการประชาสัมพันธในงานสงเสรมิการเกษตร  
91211  การศึกษาเกษตรและการสงเสริมอาชีพเกษตร 
            Agricultural Education and Promotion of Agricultural Occupations  

สภาพการจดัการศึกษาเกษตรทั่วไปในอดตี ปรัชญา ความหมาย ประโยชน หลักและวิธีการจัด ระบบการจัด 
การจัดการศึกษาเกษตรในปจจุบัน หลักสูตรการเรยีนการสอน ความเชื่อมโยงกับงานการสงเสรมิเกษตร อาชีพเกษตร
ทั้งในฟารมและนอกฟารม บทบาทของนักสงเสริมกับการสงเสริมอาชีพเกษตร แนวทางในการพัฒนาอาชพีเกษตร 
ปญหาที่เชื่อมโยงและวิธีการแกไข  
91324  หลักการสงเสริมการปาไมเพ่ือสิ่งแวดลอม  
              Fundamentals of Forestry Extension 

ปรัชญา วัตถุประสงค หลักการและวิธีการสงเสริม สภาพสังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร บทบาทและ
บุคลิกภาพของนักสงเสริม นโยบายและการบริหารงานสงเสรมิการปาไมและสิ่งแวดลอม  หนวยงานและองคกรตางๆ 
ทั้งภาครฐัและเอกชนที่เก่ียวของ ตลอดจนปญหาและแนวโนมของการสงเสริมการปาไมเพ่ือสิ่งแวดลอม  
91325  นิเวศวิทยาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

Ecology and Natural Resources Management 
องคประกอบของระบบทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาทางนเิวศวิทยาที่แตกตางกัน  การประยุกตใชหลกัการ

ทางนิเวศวทิยาเพื่อการจัดการที่มีลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย  เทคนิคการวิเคราะหปญหา  ตลอดจนแนวทาง
แกไขเพ่ือเสริมสรางคุณคาทางระบบนิเวศ 
91326  วนศาสตรเกษตร 
            Agroforestry 

ความเปนมาของวนศาสตรเกษตร การใชที่ดินปาไมรวมกับการประกอบอาชพีการเกษตร การปลูกพืชเกษตร
และเลี้ยงสตัวรวมกับพืชปาไม ความสัมพันธทางนิเวศวทิยา และสรรีวิทยาของพืชที่ปลูกควบคูกัน ผลกระทบของวน
ศาสตรเกษตรตอสภาพแวดลอม การวางแผนระบบวนศาสตรเกษตรในรูปแบบตางๆ เพ่ือการใชทีด่ินใหไดประโยชน
สูงสดุ การจัดทาํโครงการเผยแพรวนศาสตรเกษตรแกเกษตรกร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานนิเวศวทิยา 
เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น  
91349  สารสนเทศและสื่อที่ใชในงานสงเสรมิการเกษตร 
            Information and Communication Media in Agricultural Extension 

ความหมายของสารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศที่มตีอการสงเสริมการเกษตร การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการเกษตรและทางสงเสรมิการเกษตร การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการสงเสรมิการเกษตร ความหมาย
และความสําคญัของสื่อประเภทตางๆ การจดัการในการใชสื่อเพ่ือเผยแพรสารสนเทศทางสงเสรมิการเกษตร  
91350  การเปนผูนํา มนุษยสมัพันธ และจติวทิยาสําหรับเกษตรกร 
            Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers 

ความหมายและลักษณะของผูนํา กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเปนผูนําและการคดัเลอืกผูนํา 
ความหมายและหลักการของมนุษยสัมพันธ กระบวนการกลุมสัมพันธ และการสราง มนุษยสมัพันธ หลักการและทฤษฎี
ทางจติวทิยา พฤติกรรมและความเปนอยูทางดานสังคม จติวิทยาของเกษตรกร การนําความรูทางการเปนผูนํา มนุษย
สัมพันธและจติวิทยาที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร มาใชในงานสงเสรมิการเกษตร  
91357  พ้ืนฐานความรูสิ่งแวดลอม 
           Fundamentals of Environment 
 พ้ืนฐานและหนาที่ (Function)  ของสิ่งแวดลอมที่มีตอระบบนิเวศและระบบสังคม  การเปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดลอมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มผีลกระทบตอความยั่งยนืของสิง่แวดลอม  การนําทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตรไปปรับใชเพ่ือใหเกิดปฏสิัมพันธรวมกันของสิ่งแวดลอม 
91415  วิธีการวิจัยทางสงเสรมิการเกษตร 
            Research Methodology in Agricultural Extension 

ความหมายและความสําคัญของงานวิจัย หลกัพ้ืนฐานในการวิจัย การวางแผนการวิจยั การเลือกปญหา การ
เก็บขอมูล การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะหตลอดจนการเขียนรายงาน การนําการวิจยัมาใชกับงาน
สงเสรมิการเกษตร  การออกแบบงานวิจยัลกัษณะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน สงเสริมการเกษตร  

 
 



91416  ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
            Professional Experience in Agricultural Extension and Cooperatives 

การประยุกตหลกัการและวิธีการทางการสงเสรมิการเกษตรและสหกรณสูภาคปฏิบัติ โดยเนนการบริหารและ
การวางแผนงานเปนหมูคณะ การสรางผูนําในทองถิ่น กลวธีิการถายทอดวทิยาการการใชสื่อทางไกล กฎหมาย 
ระเบียบ และขอมูลที่เก่ียวของ การศึกษาและวิจัยเบ้ืองตน การใชกรณีศึกษาและสถานการณจําลองเพือ่การแกปญหา
ทางสงเสริมการเกษตรและ สหกรณ จรรยาวชิาชีพ สงเสริมการเกษตรและสหกรณ กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ ภาวะการเปนผูนําที่มีประสทิธิภาพ    
91427  การปาไมชุมชน  
              Community Forestry 

บทบาทและความสําคัญของปาไมที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและสภาพแวดลอมของทองถิ่น การ
ออกแบบและวางแผนการใชทีด่ินในรูปแบบของปาเศรษฐกิจ ปาเอกชน ปาชุมชน ปานันทนาการ และหมูบานปาไม 
การสงเสริมใหประชาชนรูจักการคดัเลือกพันธุพืชปาไม การปลูกและดูแลรกัษาปาไมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมของชุมชน ตลอดจนการใชประโยชนจากปาไมชุมชนในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในทองถิ่น  
91428  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม 
            Laws Pertaining to Forestry Resources and Environment 

ความหมายและกระบวนการของกฎหมาย  การใชกฎหมาย  บทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม  และการใชกฎหมายเพื่อปฏบิัติงานสงเสริม  และบรหิารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  
91451  การบรหิารและนิเทศงานสงเสริมการเกษตร 

Administration and Supervision in Agricultural Extension 
ความหมายและทฤษฎทีี่เก่ียวของกับการบริหาร กระบวนการบรหิาร และการวางแผนการจัดองคการบริหารใน

รูปแบบตางๆ ความหมายและประโยชนของการนิเทศงาน หลักและวิธีการในการนิเทศงาน ตั้งแตการคดัเลือกบุคคล
เขาทํางาน การวางแผนพฒันาบุคลากร และการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการนิเทศงาน 
การนําความรูทางดานการบริหารและการนิเทศงานไปประยุกตใชในการสงเสริมการเกษตร  
91458  การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม 
           Forest Environment Management 
 การจัดการแบบผสมผสานระหวางปาไมและสิง่แวดลอมเพ่ือนําไปบริหารจัดการการมสีวนรวมระดับพ้ืนทีแ่ละ
ระดับลุมนํ้าอยางเหมาะสมและยั่งยืน  รวมทั้งมีเทคนิคและประสบการณภารปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนการจัดการและ
การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งแวดลอมปาไม  โดยเฉพาะอยางยิง่การมีสวนรวมของประชาชน 
91459  ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม 

Professional Experience in Forest and Environment Extension 
 การประยุกตหลกัการและวิธีการของการสงเสรมิปาไมและสิ่งแวดลอมสูภาคปฏิบัติ  โดยเนนการบริหารและ
การวางแผนงานเปนหมูคณะ  การสรางผูนําในทองถิ่น  กลวธีิการถายทอดวทิยาการใชสื่อทางไกล  กฎหมาย  ระเบยีบ  
และขอมูลที่เก่ียวของ  การศึกษาและวจิัยเบ้ืองตน  การใชกรณีศึกษาและสถานการณจาํลองเพ่ือการแกปญหาทาง
สงเสรมิการปาไมและสิ่งแวดลอม  จรรยาวชิาชีพสงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม  กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาให
เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และภาวะการเปนผูนําที่มีประสทิธิภาพ 
92116  ความรูทั่วไปเก่ียวกับการสหกรณ 

Fundamentals of Cooperatives 
สภาพโดยทั่วไปของเศรษฐกิจและสังคม การรวมตัวและกอใหเกิดการสหกรณ ความหมาย และหลักการ

ทั่วไปของสหกรณ โครงสราง วัตถุประสงคประเภทตางๆ ตลอดจนหนาที่ของสหกรณ การจดัตั้ง และการจดัการ
สหกรณ รัฐกับสหกรณ กฎหมายสหกรณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตทิี่เก่ียวกับการสหกรณ งานการเงิน
และปญหา และนโยบายทั่วๆ ไปในการพฒันาสหกรณ ตลอดจนปจจยัตางๆ ที่มีผลกระทบตอการสหกรณ ปญหาและ
วิธีการแกไข  
92217  ธนกิจและบัญชสีหกรณเพ่ือการจัดการ 

Finance and Accounting for Cooperatives Management 
แนวความคดิพ้ืนฐานเกี่ยวกับสหกรณธนกิจ ความหมาย หลักและวิธีดําเนินงานเงินทุนตางๆ การวิวัฒนาการ

และบทบาทของสหกรณธนกิจในประเทศไทยและตางประเทศ ตลอดจนปญหา การแกไขและพัฒนา 
ความรูเรื่องระบบบัญชสีหกรณ การวางแผนและการวิเคราะหงบการเงินสหกรณ วิเคราะหความสัมพันธระหวาง   

งบการเงินกับขอมูลตาง ๆ ทางการเงิน และการพัฒนาขอมูลในระบบบญัชีเพ่ือประโยชนในการวางแผน ควบคุมและ
การตัดสินใจในการดําเนินงานการสหกรณ  
92219  สหกรณการขาย การซื้อ และการบรกิาร 
 Sales, Purchasing and Service Cooperatives 

ความหมาย ความสําคัญ และววิัฒนาการของสหกรณการขาย การซื้อ และการบริการ หลกัและวิธีการ
ดําเนินการจดัจาํหนายทุนของสหกรณ การซ้ือของผูบริโภค ทุนของสหกรณการบริการ บทบาทและพัฒนาการของ
สหกรณการขาย การซื้อ และการบริการในประเทศไทยและบางประเทศ การนําขอดีมาประยุกตใชในประเทศไทย 
ตลอดจนถึงการวิเคราะหปญหาและวิธีดําเนินการแกไข  
 
 



92320  การจัดและดาํเนินงานการสหกรณ  
Organization and Management of Cooperatives 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการ กระบวนการจัดการ และหนาทีข่องผูบริหารใน การจัดและ

ดําเนินงาน การวางแผน การประสานงาน การควบคุมงาน การติดตามและประเมินผลงานการดําเนินงาน การจัดกลุม
สมาชิก การประชาสัมพันธ การจัดการดานการเงิน การทําบญัชี การดําเนินงานรวมกับสหกรณและหนวยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวของตลอดจนถึงการวิเคราะหปญหาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจดัและดําเนินงานสหกรณและวิธีการแกไข  
92321  สหกรณการผลติและสหกรณการแปรรูป  

Production and Processing Cooperatives 
ความหมายและวิวัฒนาการของสหกรณการผลิตและสหกรณการแปรรูป หลกัและวิธีดาํเนินงาน ทุนและปจจัย

ที่เก่ียวของของสหกรณการผลติและแปรรูปทางเกษตร ปญหาและการพัฒนาสหกรณการผลิตและสหกรณการแปรรูป 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งวิเคราะหขอดีทีจ่ะนํามาประยุกตในการพัฒนาสหกรณการผลติและสหกรณการ
แปรรูปในประเทศไทย  
92422  สหกรณเปรียบเทียบ  

Comparative Cooperatives 
การดําเนินงานการสหกรณประเภทตางๆ ตลอดจนหนาที่และองคประกอบกบัปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มี

สวนเกี่ยวของ และปญหาของการสหกรณในประเทศไทยเปรียบเทยีบกับกระบวนการจัดการสหกรณในบางประเทศที่
สหกรณไดพัฒนาอยางมีประสทิธิภาพแลว เพ่ือนําขอดีมาประยุกตใชกับประเทศไทย  
92423  วิธีการวิจัยทางสหกรณ 

Research Methodology in Cooperatives 
ความหมาย ความสําคัญของการวิจยั หลักและวิธีวิจัยทางสหกรณ การเลือกปญหา การวางแผนและการวาง

รูปแบบ การวจิยั การตั้งวตัถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนวิธีการเก็บขอมูล การตคีวามหมายขอมูล สถติิที่เก่ียวของ การ
เสนอขอมูลและวิจารณ สรุปใหเหตผุล พรอมทั้งการยกตัวอยางเปรียบเทยีบวิธีการวจิัยทางสหกรณทั่วๆ ไป  
93256  การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 
           Skill Training in Crop Production              
 การนําหลักการและวิธีการทางการผลติพืชสูภาคปฏิบตัิ  เพ่ือใหเกิดทักษะในการปลูก  การดูแลรักษาการเก็บ
เก่ียวและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว 
93257   ศัตรูพืชเบื้องตน  

Introduction to Crop Pests 
ชนิดของศตัรูพืชในกลุมตาง ๆ ที่สําคัญ  ไดแก  แมลงศัตรูพืช  สัตวศตัรูพืช  โรคพืช  และวัชพืช  แหลงที่มา  

การแพรกระจาย  และการระบาดของศัตรูพืช  การทําความเสียหายกับพืชและกลไกการเขาทําลายพชื  การวินิจฉัย
สาเหตคุวามเสยีหายจากศตัรพืูชข้ันตน  หลกัการควบคมุและการปองกันกําจัดศตัรูพืช  ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณและ
ความรูเก่ียวกับสารปองกันกําจดัศัตรูพืช 
93335  วิทยาศาสตรการผลิตพืช 
            Science for Crop Production 

การนําความรูวทิยาศาสตรการผลิตพืชไปใชในการเพาะปลูกและวางแผนการผลติใหเกิดประสทิธิภาพ โดย
ศึกษาเรื่องความรูทางดานพฤกษศาสตร พันธุศาสตร อุตุนยิมวิทยา ความสมัพันธของพืชกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
วิเคราะหการผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ  
93336  การจัดการศัตรูพืช 

Pest Management 
 ความสําคญัของศัตรูพืชตอการผลติพืช แหลงที่มา การกระจาย การทําลายพชื การจัดการและการบรหิาร
ศัตรูพืช โดยดําเนินการทางดานวินิจฉยัและศกึษาสาเหต ุการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการทําลายของศัตรูพืช  
การใชเครื่องมอืและวิธีการที่เหมาะสมในการปองกันกําจัดผลกระทบของการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีตอสภาพแวดลอม 
93337  การปรบัปรุงพันธุพืชและการขยายพนัธุพืช 

Crop Improvement and Plant Propagation 
ความสําคญัและประเภทของพนัธุพืช คุณสมบัติของพันธุดี วิธีการปรับปรุงพันธุพืช การเลือกใชพันธุพืชให

เหมาะสม การเก็บรักษาพันธุด ีวิธีการขยายพันธุพืช  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ  เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อ  การนําความรูดานการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืชไปใชในการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ  
93343  หลักโภชนศาสตรและอาหารสัตว 

Principles of Animal Nutrition and Feeds 
กายวิภาคและสรีรวทิยาของระบบยอยอาหาร อาหารและโภชนะชนิดตางๆ หลักโภชนาการ ความตองการดาน

โภชนาการของสัตวเลีย้งและสิง่ที่มีอิทธิพลตอความตองการการใชสารอาหารของรางกาย ลักษณะทางโภชนาการของ
วัตถดุิบชนดิตางๆ ที่นํามาใชเปนอาหารสัตว หลักการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพอาหารสตัวเบ้ืองตน การเตรียม
วัตถดุิบอาหารสัตว หลักการประกอบสตูรอาหาร และการผสมอาหารสัตว  

 
 



93344  วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 
Animal Health Science 
กายวิภาคและการทาํงานของอวัยวะตาง ๆ หลกัการสุขาภิบาล การจัดการดแูลสุขภาพอนามัยของสัตวเลี้ยง

ในสภาพแวดลอมตางๆ โรคทีส่ําคญัของสัตวเลี้ยงซึ่งรวมทั้งโรคตดิเชื้อโรคจากสาเหตุอ่ืนที่ไมใชเกิดจากการติดเชื้อ 
ตลอดจนโรคพยาธิภายในและพยาธิภายนอก ทั้งน้ีจะรวมถึงการวินิจฉัยเบ้ืองตน หลักการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
โรค การปองกันและควบคุม หลักการใชยาเพ่ือรักษาโรค กฎหมายที่เก่ียวของกับสุขภาพสัตว  
93345   การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุสัตว  

Animal Improvement and Reproduction 
หลักการพันธุศาสตรซึ่งนํามาใชในการปรับปรงุพันธุสัตว อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มตีอลักษณะ

ที่มีตอลักษณะที่แสดงออกของสัตว  อัตราพันธุกรรม  อัตราซ้ํา และการคดัเลือกพันธุ กายวิภาค และสรรีวทิยาของ
ระบบสบืพันธุ ปจจัยที่เก่ียวของในการสืบพันธุของสัตว พฤติกรรมในการสืบพันธุของสตัว ระบบการผสมพันธุสัตว การ
ผสมพันธุสตัวโดยวิธีธรรมชาตแิละวิธีผสมเทยีม การถายฝากตัวออน ปญหาการปรับปรุงพันธุสัตวในประเทศไทย  
93352   หลักการจัดการการผลิตพืช 
            Principles of Crop Production Management 
 ความหมายการจัดการการผลิตพืช  หลักการจดัการทั่วไปและหลักการจดัการการผลติพืช  ประกอบดวย
หลักการตลาดและหลักเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของ  การวิเคราะหโครงการและแผนงาน  การจัดองคกรและทรัพยากร
มนุษย  การสั่งการและควบคุม  การบัญชแีละการเงิน  หลักการจัดการกอนและหลังปลูกพืช  หลักการจดัการเก็บเก่ียว
และการปฏิบัตหิลังเก็บเก่ียว  หลักการจดัการเครื่องจักรกล  หลักการผลิตพืชภายใตระบบนเิวศตางๆ และการทาํเกษตร
ทางเลือก  รวมทั้งการนําหลักการจัดการทัว่ไป และหลักการจัดการการผลิตพืชไปใชในการผลิตพืชไปใชในการผลติ
พืชใหมีประสทิธิภาพ 
93353   การจดัการผลผลิตพืช 
            Crop Commodity Management 
 การจัดการผลผลิตพืช  การแปรรูปและเพิ่มมูลคาของผลผลติ  การจัดการตลาดของผลผลติประเภทตางๆ 
ตามกฎเกณฑและเงื่อนไขทางการคาระหวางประเทศ  รวมทัง้การนําความรูไปใชประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ 
93434   ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร 

Information System and Research in Agriculture 
บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการเกษตร การเก็บขอมูลขาวสารทางการเกษตร บทบาท

และความสําคญัของการวิจัยทางการเกษตร การวางแผน การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวจิัย แนวคิดและการ
วิจัยระบบการทาํฟารม การนําขอมูลขาวสารความรูทางคอมพิวเตอร ผลการวิจัยทางการเกษตรและระบบการทําฟารม
ไปใชในการจัดการการผลิตทางการเกษตร  
93442   ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช 

Professional Experience in Crop Production Management   
การประมวลความรูดานการจดัการการผลิตพืชเพ่ือจัดทาํโครงการผลิตพืช  การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการจดัการ

การผลติพืช  การกําหนดโครงการ  การศึกษาความเปนไปได  การประเมินกิจกรรมและการวิเคราะหความเหมาะสม
ของโครงการจดัการผลิตพืช  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเภทหรือขนาดกิจการดวยการทาํโครงการจัดการการผลติ
พืช  การพัฒนาการผลิตพืชใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  คณุธรรม  จริยธรรมและจรรยาวชิาชีพของผู
ทํางานดานการผลิตพืช 
93446  การจัดการการผลิตสุกรและสตัวปก 
           Swine and Poultry Production Management 

ระบบการผลติ การวางแผน และการจดัการในการผลติสุกรในเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอม การจัดการในแตละข้ันตอนของวงจรการผลติ การจัดการเกี่ยวกับพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยง การ
ใหอาหาร ระบบการควบคุมและการปองกันโรค การรักษาโรคที่พบเสมอภายในฟารม การตลาด การแปรรูปผลติผล 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการผลิต รวมทั้งการฝกปฏิบตัิเก่ียวกับการจัดการการผลิตสุกร 

ระบบการผลติ การวางแผนและการจดัการในการผลติสัตวปกในเชิงธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลกระทบที่มตีอ
สิ่งแวดลอม การผลิตน้ีจะครอบคลุมถึงการผลิตไกไขและไกเน้ือ เปดไขและเปดเนื้อ หานและนกกระทา ทั้งน้ีจะ
กลาวถึงการจัดการในแตละข้ันตอนของวงจรการผลิต การจัดการเก่ียวกับพันธุ การฟกไขและการจดัการโรงฟก 
โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยง การใหอาหาร ระบบการควบคุมและการปองกันโรค การรักษาโรคที่พบเสมอภายใน
ฟารม การตลาด การแปรรูปผลิตผล กฎหมายที่เก่ียวของกับการผลติ รวมทั้งการฝกปฏิบตัิเก่ียวกับการจดัการการผลติ
สัตวปก 
93447  การจัดการการผลิตสตัวเคี้ยวเอื้อง 
 Ruminant Production Management   
 ระบบการผลติ การวางแผน และการจดัการในการผลติสัตวเคี้ยวเอื้องในเชงิธุรกิจ ประกอบดวยการผลิตโคเนื้อ
และโคนม โคและกระบืองาน แพะ แกะ และจะครอบคลุมถงึการผลติกระตายดวย โดยการจัดการการผลติจะคํานึงถึง
ผลกระทบที่มตีอสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีจะกลาวถึงการจัดการในแตละ ข้ันตอนของวงจรการผลติ การจดัการเกีย่วกับพันธุ 
การรีดนม และการจัดการโรงนม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยง การใหอาหาร ระบบการควบคุมและการปองกันโรค 
การรักษาโรคทีพ่บเสมอภายในฟารม การตลาด การแปรรูปผลิตผล กฎหมายที่เก่ียวของกับการผลติ รวมทั้งการฝก
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการการผลิตสตัวเคี้ยวเอ้ือง  



93448  ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตสตัว 
            Professional Experience in Animal Production Management 

การประยุกตความรูดานการจดัการการผลิตสตัวไปสูภาคปฏิบตัิ การดาํเนินการทางดานธรุกิจ การผลิตสัตว 
การสงเสริมและพัฒนาการผลติสตัวของเกษตรกร คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวชิาชีพของเจาหนาที่ของรัฐและ
เอกชนที่เก่ียวของกับการผลติสัตว  
93454  สารสนเทศเพื่อการจดัการการผลิตพืช 
           Information for Crop Production Management 
 การประยุกตใชขอมูลเพ่ือการจัดการการผลติพืช  ประกอบดวย  ประเภท  แหลงที่มา  วิธีการจัดเก็บขอมูล  
การอานขอมูล  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการวจิัย  การนําขอมูลและผลการวจิัยไปใชประโยชนในการจัดการการผลิตพืช 
93455   การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 
            Practical Training in Crop Production Management 
 การศึกษาภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติเสริมทกัษะในเรื่องการสํารวจขอมูลการจัดการการผลิตของผูผลติ  การ
จัดทาํแบบสอบถาม  การวิเคราะหการจัดการและผลประกอบการของผูผลติ  การจดัทาํรายงาน  การนําเสนอผลงาน
และขอเสนอแนะ  รวมทั้งกรณีศึกษาการจดัการการผลิตพืช  ทั้งน้ีใหมีการศึกษางานภาคสนาม  การปรกึษาหารือ
ระหวางการเก็บขอมูลและการระดมสมองของนักศึกษาภายใตการแนะนําของผูทรงคุณวฒุแิละคณาจารย 
93456  การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว 

Cereal and Forage Crop Production Management 
ประเภทของธัญพืชและพืชอาหารสัตว แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการผลิต  การตลาด  ปจจัยการผลิตการ

จัดการในกระบวนการผลิต  เทคนคิการผลติและการปฏิบัตหิลังเก็บเก่ียว  การตัดสินใจผลิตและเลือกใชเทคโนโลยีการ
ผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตวที่มคีวามสําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการ
ผลิตและอนรุักษสิ่งแวดลอมโดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธรุกิจ 
93457  การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม 

Industrial Crop Production Management 
ประเภทของพืชไรอุตสาหกรรม แนวคดิเก่ียวกับการจัดการการผลิต  การตลาด  ปจจยัการผลติ  การจัดการใน

กระบวนการผลติ  เทคนคิการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว  การตดัสินใจผลติและเลือกใชเทคโนโลยกีารผลติไร
อุตสาหกรรมทีมี่ความสําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการผลติและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  โดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธรุกิจ 
93458  การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ 

Flowering and Ornamental Plant Production Management 
ประเภทของไมดอกไมประดับ แนวคดิเก่ียวกับการจัดการการผลิต  การตลาด  ปจจัยการผลิต  การจดัการใน

กระบวนการผลติ  เทคนคิการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว  การตดัสินใจผลติและเลือกใชเทคโนโลยกีารผลติไม
ดอกไมประดับที่มีความสําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการผลติและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
9
 Fruit and Vegetable Production Management 
3459  การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ 

 ประเภทของไมผลและผัก แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการผลิต  การตลาด  ปจจัยการผลิต  การจัดการใน
กระบวนการผลติ  เทคนคิการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเก่ียว การตัดสินใจและเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตไมผลและ
ผักที่มคีวามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการผลิตและอนุรักษสิ่งแวดลอม  
โดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
94329  ความรูทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจการเกษตร 

Fundamentals of Agribusiness 
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจการเกษตร กระบวนการของธุรกิจการเกษตรตั้งแตการจัดหาปจจัยการ

ผลติ  การผลิตสินคาเกษตร การแปรรูป การเก็บรักษา การขนสง การจดัจําหนายสินคาใหแกผูบริโภคภายในประเทศ  
ตลอดจนการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ธุรกิจการเกษตรกับสิ่งแวดลอม ธุรกิจการเกษตรรูปแบบตางๆ ลักษณะ
ของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย เชน ธุรกิจพืชไร ธุรกิจปศุสตัว ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจปุย และลักษณะธุรกิจ
การเกษตรในตางประเทศ  
94330  การจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

Agricultural Products and Processing Management 
ความสําคญัของการจัดการผลติผลเกษตรและการแปรรูปผลติผลเกษตรตอธุรกิจการผลติสนิคาเกษตรใน

ประเทศไทย วธีิการจัดการผลติผลเกษตรหลงัการเก็บเก่ียว การจัดตั้งโรงงานแปรรูป การวางแผนการแปรรูป การจดัหา
วัตถดุิบในการแปรรูป การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อขายใหเหมาะสมกับกําลังการผลิต กระบวนการแปรรูป
สินคาเกษตรทีส่ําคญัๆ การจดัการสินคาคงคลัง ตลอดจนการจําแนกแจกจายสินคาหรือผลติภัณฑที่ผานการแปรรูป
แลว  
 
 



94360  การจัดการการปฏิบตัิการและทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการเกษตร 
Operations and Human Resource Management in Agribusiness 

            แนวคดิดานการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ  การกําหนดอํานาจหนาที่ในองคการ  การจัดกําลังคน  
การอํานวยการ  การประสานงาน และการควบคุม 
            แนวคดิและบทบาทของการจัดการการปฏิบตัิการ  หนาที่ของการปฏิบัติการในระบบธุรกิจการเกษตร การ
วางแผนปฏิบัตกิาร การวางแผนเลือกทําเลทีต่ั้ง  การวางแผนผังกระบวนการผลติ การจัดการดานสินทรัพยวัสดุและ
บริการ  การควบคุมคุณภาพและตนทุนการผลิตสินคาเกษตรและผลติภัณฑ  การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain 
Management) การจัดการสินคาคงคลัง  เทคนิคการจัดการโครงการทางธรุกิจการเกษตร 
 แนวคดิการจดัการทรัพยากรมนุษย  การวางแผนบุคลากร  การจัดการบุคคลเขาทํางาน  การพัฒนาบคุลากร  
การประเมินการปฏิบัติงาน  การจูงใจ  การบรหิารคาตอบแทน  จรรยาวชิาชพี  การจัดการสิง่แวดลอมเพ่ือสุขภาพและ
ความปลอดภยั กฎหมายและสถาบันที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนษุยในธุรกิจการเกษตร 
94431  การจัดการการตลาดสนิคาเกษตร  

Agricultural Marketing Management  
แนวความคดิทัว่ไปของการตลาด ความสําคัญของการตลาดในระบบธุรกิจ ความเขาใจ เก่ียวกับเรื่องผลิตผล 

ราคา  ชองทางการจําหนายและสงเสริมการจําหนาย ตลอดจนการใชสวนประสมทางการตลาดอยางเหมาะสม การ
จัดการดานการตลาดโดยทั่วไป ไดแก ดานการวางแผน การจัดองคการ การประสานงานและการควบคุมการตลาด 

การนําแนวความคิดของการตลาดมาใชกับการตลาดสินคาเกษตร โครงสรางการดําเนินงานและวถิีการตลาด
สินคาเกษตรทีส่ําคญั สถาบันและองคการทางการตลาดสินคาเกษตร การจัดการตลาดสนิคาเกษตรประเภทสินคา
วัตถดุิบ สินคาแปรรูป และตลาดสินคาเกษตรระดับตาง ๆ การจัดการตลาดกลางสินคาเกษตรทั้งภายในและตางประเทศ

นโยบายทางการคาสินคาเกษตรของประเทศไทย ตางประเทศ กฎระเบียบขอปฏิบัต ิมาตรการในการจดัการ
สินคาเกษตรทัง้ดานการสงออกและการนําเขา ผลกระทบ ปญหาและแนวทางที่ควรจะพัฒนาการจัดการตลาดสินคา
เกษตรทั้งของไทยและตางประเทศ  
94432  ระบบสารสนเทศและการวิจยัทางธุรกิจการเกษตร 

Information and Research in Agribusiness 
บทบาทและความสําคัญของขอมูลขาวสารดานการเกษตร แหลงของขอมูลขาวสาร การจัดการระบบขอมูล

ขาวสารทางการเกษตร ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบงานคอมพิวเตอร การนําขอมูล ขาวสารคอมพิวเตอรไปใชในการ
ดําเนินงานดานธุรกิจการเกษตร 

ความหมาย ความสําคัญของการวิจยั ระเบียบการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจโดยอาศยัหลักและกระบวนการทาง
สถติ ิ  วิธีการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมแิละขอมูลทตุิยภูม ิการนําเสนอโครงการวิจัยและการเสนอ
ผลการวิจัยอยางมีระบบ การนําผลการวิจยัไปใชในการดําเนนิงานดานธุรกิจการเกษตร  
94433  ประสบการณวิชาชีพธุรกิจการเกษตร  

Professional Experience in Agribusiness 
การประยุกตหลกัการและวิธีการทางธุรกิจการเกษตรสูภาคปฏบิัติ โดยเนนการจัดการธุรกิจ การเกษตร การเงิน  

การภาษีอากร กฎหมายธรุกิจ การวางแผนการตลาดสินคาเกษตร การจัดระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร 
การศึกษาและวจิัยทางธุรกิจการเกษตร การใชกรณีศึกษาและสถานการณ จําลองเพื่อการแกไขปญหาทางธรุกิจ
การเกษตร จรรยาวิชาชีพธุรกิจการเกษตร กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรมและภาวะการ
เปนผูนําที่มปีระสิทธิภาพ  
94461  การเงินธุรกิจการเกษตร 

Agribusiness Finance 
           แนวคดิและปจจยัที่เก่ียวของในการจัดการทางการเงิน  หนาที่ทางการเงิน  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  การวางแผนการใชเงินทุน  การวิเคราะหการลงทุน  การวางแผนการจัดหา
เงินทุน  โครงสรางทางการเงิน  ตนทุนเงินทุน  การควบคมุและการวิเคราะหทางการเงิน 
           นโยบายสินเชื่อ  ประเภทสินเชื่อ  มาตรการการใหสินเชื่อ  การวิเคราะหสินเชื่อธุรกิจการเกษตร วิธีการชําระ
เงินและการดําเนินการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดอ่ืนๆ  เก่ียวกับการใหสินเชื่อ  ขอปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ
ทางธุรกิจการเกษตร 
94462  ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
 International Agribusiness 
            ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ  องคการระหวางประเทศที่เก่ียวกับการผลติและการสินคาเกษตร  การรวมกลุม
ทางการผลติและการคา  ปญหาและอุปสรรคทางการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ  บทบาทของ
เทคโนโลยีทีส่าํคัญตอธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ  อาท ิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ  นโยบาย
และกลยุทธทางธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ  การจัดการธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ ประเทศทีส่าํคัญ อาท ิ
ดานการตลาด  การเงิน  โลจิสติกส  มาตรฐานสินคาเกษตรดานการสงออกและการนาํเขาสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ กฎ  ระเบียบและเอกสารสําคัญในธรุกิจการคาระหวางประเทศ  บทบาทของรัฐตอการ
ดําเนินธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
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