
ค าอธบิายชุดวชิา 
 

 10103 ทกัษะชวีติ 

  Life Skills 
 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ ความใฝ่รู ้ การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่  ความสามารถในดา้น 

การจัดการ  การใชเ้ทคโนโลย ี การใชเ้หตผุล  การคดิวเิคราะห ์ การแกปั้ญหา  การเจรจาตอ่รอง  การประนีประนอม  การขจัด

ความเครยีด  คณุธรรม  จรยิธรรม  มนุษยสมัพันธ ์ มารยาท  และการสมาคม 
  

 10111  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  English for Communication 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  
 10131 สงัคมมนุษย ์

  Human Society 
 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์ การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม  การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์

องคป์ระกอบของสงัคม  พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม  กลไกทางการเมอืง  กฎหมาย  เศรษฐกจิ  และสงัคม  ซึง่สง่ผลตอ่การจัด
ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข  การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

  

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              
  Science, Technology and Environment for Life 

 แนวคดิ  ทฤษฎ ี ความคดิเชงิวเิคราะห ์ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ธรรมชาตวิทิยา 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์ มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  สขุภาพอนามัยและโภชนาการ  การประยุกต ์  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

  
 10151 ไทยศกึษา 

  Thai Studies 
 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย  การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และการประยกุตผ์สมผสาน  การจัด

ระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    

  
 10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  Thailand and the World Community 
 สภาวการณ์ แนวโนม้ และลักษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศไทย 

ในสงัคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ในประเทศไทยอนัเป็นผลจากระแสโลกาภวิตัน ์รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ  

  

 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
  Thai for Communication 

 ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม  ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา  หลกัการใชภ้าษาใน
การสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีน  การพัฒนาทกัษะ  ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

  

 10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 
  Khmer for Communication 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อกัษรเชลยีงและอักษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 
โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง  การพูด  การอา่นและการเขยีนเพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน 

ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
 

 30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 

  Introduction to Administration 
 ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวความคดิส าคัญ

เกีย่วกบัการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ที่
ของระบบบรหิารโดยทั่วไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึการศกึษาหลักปรัชญาการจัดองคก์าร

กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคัญในการบรหิารงานโดยทั่วไป 

  
 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร 1 

  Business Law and Taxation I 
  ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

  30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law) 

  หลกักฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  
กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธรุกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล  

หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั และกจิการร่วมคา้ ลักษณะตา่งๆ  ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับตราสาร 
ทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุธรุกจิ เชน่  กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์ 

กฎหมายเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม 

   



  30206-2 การภาษอีากร 1 (Taxation 1) 

  หลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  
ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม  

ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 
 

 30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ 

  Financial Accounting and Managerial Accounting 
  แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบนัทกึบัญชตีามวงจรบัญช ี 

ส าหรับธรุกจิบรกิารและพาณิชยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับกจิธรุกจิ 
 แนวความคดิการบญัชเีพือ่การจัดการ ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัตน้ทนุ การวเิคราะหต์น้ทนุ ปรมิาณ ก าไร การจัดท า 

งบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มลูทางบญัชเีพือ่การตดัสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ 

ทางการบัญชแีละการควบคมุภายใน 
 

 30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 
  Production and Operation Management and Principles of Marketing 

 ระบบการผลติและด าเนนิการ การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลงัผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ การจัดการ

คณุภาพ การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลงั การวางแผนและการควบคมุการผลติและ
ด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวดังาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับงาน ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ   

แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์ารทางการตลาด 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธรุกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาดเป้าหมาย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้น
ผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

  
 32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์

  Human Resource Management 
 หลกัและแนวคดิทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตและหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษย ์โดยเริม่ตัง้แต่ 

การวางแผนบคุลากร การจัดบคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิตังิาน การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแทน 

ประโยชนแ์ละบรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการทรัพยากรมนุษยก์ับเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

  
 60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  Principles of Economics 
 ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์ ซึง่น ามาสูก่ารแบง่แยกการท างานในสงัคมและระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิ

ทฤษฎทีางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการบรโิภค การผลติ การออมและการลงทนุของสาขารัฐบาลและ 

สาขาเอกชน  วเิคราะหปั์ญหาความสมัพันธแ์ละความสมดลุของตลาดแบบตา่งๆ ในระบบปิดและระบบเปิด และแนะแนวทาง 
ในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกจิพืน้ฐาน 

  
 60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตรและสหกรณ์  

  Agricultural Economics and Cooperatives 

   หน่วยผลติทางการเกษตร ทรัพยากร อปุสงคต์อ่ปัจจัยการผลติและสนิเชือ่การเกษตร การเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยกีารเกษตร ตลาดและการตลาดสนิคา้เกษตร สถาบนัการผลติและธรุกจิการเกษตร ตลอดจนนโยบายการเกษตร 

 อดุมการณ์ หลักการ และวธิกีารของสหกรณ์ ววิัฒนาการของสหกรณ์ในตา่งประเทศและในประเทศไทย โครงสรา้ง 
และประเภทของสหกรณ์ การสง่เสรมิสหกรณ์ การบรหิารสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์และแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 

 

 90201 การจดัการฟารม์ 
  Farm Management 

 หลกัการจัดการและหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ีป่ระยุกตใ์ชใ้นการจัดการฟารม์ ความส าคัญและบทบาทของราคาผลติผล
เกษตรตอ่การจัดการฟารม์ ลักษณะฟารม์และขนาดฟารม์ ปัจจัยทีก่ าหนดประเภทฟารม์ หลักการปฏบิตัเิกษตรทีด่ ีการเริม่ตน้กจิการ

ฟารม์ การวางแผน การตดิตาม และการจัดท างบประมาณฟารม์ การวางระบบบัญชฟีารม์และการบนัทกึกจิการฟารม์ การจัดการ
เครือ่งจักรกลเกษตร การบรหิารสนิเชือ่เกษตร ตน้ทนุและผลตอบแทนของกจิการฟารม์ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ตน้ทนุและรายได ้

ฟารม์ การควบคมุการด าเนนิงานฟารม์ การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานฟารม์ หลกัการตัดสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและความไมแ่น่นอน 

กรณีศกึษาการจัดการฟารม์รูปแบบตา่งๆ  
  

 90204 พืน้ฐานการจดัการทรพัยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 
  Fundamental of Agricultural Resources Management and Environment 

 ความหมาย  และประเภทของทรัพยากรเกษตรและสิง่แวดลอ้ม  หลกัการจัดการทรัพยากรเกษตรความสมัพันธร์ะหวา่ง

สิง่แวดลอ้มกับการเกษตร มลพษิจากการเกษตรและการจัดการกฎหมายและกฎระเบยีบสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกษตร 
  

 
 

 
 



 90303 พชืเศรษฐกจิ 

  Economic Crops 
 ความเป็นมาของการเกษตรและพชืเศรษฐกจิในประเทศไทย  นโยบายและการพัฒนาการผลติพชืเศรษฐกจิ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและภมูเิกษตรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูพชื วธิกีารปลกูและระบบการปลกูพชื การใชด้นิ น ้า และปุ๋ ย  
ในการปลกูพชื การปฏบิตัดิแูลรักษาพชื การป้องกนัก าจัดศตัรูพชื และการใชส้ารเคม ีการขยายพันธุพ์ชื การเก็บเกีย่วและ 

เก็บรักษา ตลอดจนถงึการใชป้ระโยชน ์การแปรรูปและการตลาดของพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั อันประกอบดว้ยธัญพชื พชืน ้ามัน  

พชืเสน้ใย พชืผัก ไมผ้ลและไมด้อกไมป้ระดบั รวมทัง้พชืเศรษฐกจิอืน่ๆ  
  

 90305 การผลติสตัว ์
  Animal Production 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการเลีย้งสตัวใ์นประเทศไทย ในดา้นสภาพ ศกัยภาพและระบบการเลีย้ง หลกัการผลติสตัวท์ีม่ ี
ความส าคัญทางดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่ไกเ่นือ้ ไกไ่ข ่เป็ดเนือ้ เป็ดไข ่สกุร โคนม โคกระบอื และสตัวอ์ืน่ๆ โดยกลา่วถงึปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งในการผลติสตัวเ์หลา่นีท้ัง้ดา้นพันธุ ์และการปรับปรุงพันธุ ์ อาหารและการใหอ้าหาร สขุศาสตรแ์ละโรคสตัว ์รวมถงึ 

ผลผลติการแปรรูปและการตลาด และแนวทางในการพัฒนาการผลติสตัวใ์นอนาคตของประเทศไทย  
  

 90406 ดนิ น า้ และปุ๋ ย 
  Soils, Water and Fertilizers 

 การก าเนดิดนิ การจ าแนก และการส ารวจดนิ ความสมัพันธข์องดนิตอ่การเพาะปลกู และเลีย้งสตัว ์น ้า และการใชน้ ้า 

เพือ่การเพาะปลกู ปุ๋ ยและการใชปุ้๋ ย ปัญหาของดนิ น ้า ปุ๋ ยในการเกษตร และแนวทางแกไ้ข การอนุรักษ์ดนิและน ้า ขอ้มลูและ 
การใชข้อ้มลูดนิ น ้า ปุ๋ ย เพือ่ท าการเกษตร  

  
 90407 การพฒันาชนบท 

  Rural Development 
 แนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาชนบท นโยบาย ทศิทางและยุทธวธิขีองการพัฒนาชนบท ประชากรเป้าหมายใน

การพัฒนาชนบท สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในชนบท ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาชนบท สภาวการณ์พัฒนาชนบทและแนวโนม้การ

พัฒนาชนบทของไทย  
  

 91108 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสง่เสรมิการเกษตร 
  Fundamentals of Agricultural Extension 

 ปัญหาพืน้ฐานและนโยบายทัว่ไปทางการเกษตร สภาพสงัคมเกษตร การจัดการศกึษาเกษตร ปรัชญา ทฤษฎ ีหลักการ

และวธิกีารทัว่ๆ ไปในการสง่เสรมิการเกษตร การสง่เสรมิการเกษตรในเมอืงและชนบท งานยุวเกษตรกร เคหกจิเกษตร สถาบนั
เกษตรกร และธรุกจิการเกษตร 

  
 91307 การพฒันาชุมชนเกษตร 

  Agricultural Communication Development 

  แนวคดิ ปรัชญา  และหลักการพัฒนาชมุชนเกษตร วเิคราะหน์โยบายการพัฒนาทีผ่า่นมา เกษตรกรเป้าหมาย 
ในการพัฒนา สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในการพัฒนาชมุชนเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาทัง้ในระดับชมุชนประเทศ  

และนานาชาต ิรูปแบบ วธิกีารพัฒนาชมุชนเกษตร ปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร ทศิทางยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 

  
 91310 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิการเกษตร 

  Principles of Administration in Agricultural Extension 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิาร โครงสรา้ง องคป์ระกอบและบทบาท
หนา้ทีข่องระบบบรหิาร การบรหิารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การบรหิารโครงการสง่เสรมิการเกษตร การวางแผนและ 

การประเมนิผลการสง่เสรมิการเกษตร การน าเครือ่งมอืตา่งๆ มาใชก้ับการบรหิารการสง่เสรมิการเกษตร  
  

 91311 การจดัการความรูเ้พือ่งานสง่เสรมิการเกษตร  

  Knowledge Management for Agricultural Extension  
 ความหมายและความส าคญัของความรู ้ลักษณะ ทีม่า และประเภทของความรู ้ความหมาย ความส าคญั หลักการ  

และกระบวนการจัดการความรู ้รูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร เทคนคิบางประการและปัจจัย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง การตดิตาม และประเมนิผลการจัดการความรู ้กรณีตวัอยา่งการจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตรของ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 
  

 91312 การจดัการระบบการผลติเชงิบูรณาการ 

  Integrated Agricultural System Management 
 แนวคดิเชงิระบบและเชงิบรูณาการ ความหมายและความส าคัญของระบบการเกษตร หลักการและทฤษฎ ี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการเกษตรตา่งๆ  เกษตรทฤษฎใีหม ่เกษตรผสมผสาน  การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
การบรูณาการระบบการเกษตรเพือ่การจัดการทรัพยากรในการผลติการเกษตร การสง่เสรมิเกษตรกรเพือ่การจัดการ 

ระบบการเกษตรเชงิบรูณาการ การประเมนิผลกระทบและวเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการจัดระบบการเกษตร 

เชงิบรูณาการ 
  

 



 
 91324 หลกัการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
  Fundamentals of Forestry Extension for Environment 

 ปรัชญา วตัถปุระสงค ์หลกัการและวธิกีารสง่เสรมิ สภาพสงัคมและพฤตกิรรมของเกษตรกร บทบาทและบคุลกิภาพ 
ของนักสง่เสรมิ นโยบายและการบรหิารงานสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม หน่วยงานและองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนปัญหาและแนวโนม้ของการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

  
 91325 นเิวศวทิยาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

  Ecology and Natural Resources Management 
 องคป์ระกอบของระบบทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุคา่ทางนเิวศวทิยาทีแ่ตกตา่งกนั  การประยกุตใ์ชห้ลักการทาง

นเิวศวทิยาเพือ่การจัดการทีม่ลีักษณะและรูปแบบทีห่ลากหลาย  เทคนคิการวเิคราะหปั์ญหา  ตลอดจนแนวทางแกไ้ข 

เพือ่เสรมิสรา้งคณุคา่ทางระบบนเิวศ 
  

 91326 วนศาสตรเ์กษตร 
  Agroforestry 

 ความเป็นมาของวนศาสตรเ์กษตร การใชท้ีด่นิป่าไมร้่วมกับการประกอบอาชพีการเกษตร การปลกูพชืเกษตรและ 

เลีย้งสตัวร์่วมกับพชืป่าไม ้ความสมัพันธท์างนเิวศวทิยา และสรรีวทิยาของพชืทีป่ลกูควบคูก่นั ผลกระทบของวนศาสตรเ์กษตร 
ตอ่สภาพแวดลอ้ม การวางแผนระบบวนศาสตรเ์กษตรในรูปแบบตา่งๆ เพือ่การใชท้ีด่นิใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ การจัดท าโครงการ

เผยแพร่วนศาสตรเ์กษตรแกเ่กษตรกร เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาทัง้ทางดา้นนเิวศวทิยา เศรษฐกจิ และสงัคมของทอ้งถิน่  
  

 91349   สารสนเทศและสือ่ทีใ่ชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 
  Information and Communication Media in Agricultural Extension 

 ความส าคัญของสารสนเทศทีม่ตีอ่การสง่เสรมิการเกษตร การจัดระบบสารสนเทศทางการเกษตรและทางสง่เสรมิ

การเกษตร การน าสารสนเทศไปใชใ้นการถา่ยทอดสูบ่คุคลเป้าหมาย โดยกระบวนการสือ่สารและประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ 
ตลอดจนการน าสารสนเทศและสือ่ไปใชใ้นการจัดการความรูเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบคุคลเป้าหมาย 

 
 91350 การเป็นผูน้ า มนุษยสมัพนัธ ์และจติวทิยาส าหรบัเกษตรกร 

  Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers 

 ความหมายและลกัษณะของผูน้ า กระบวนการพัฒนาบคุลากรเพือ่การเป็นผูน้ าและการคัดเลอืกผูน้ า ความหมายและ
หลกัการของมนุษยสมัพันธ ์กระบวนการกลุม่สมัพันธ ์และการสรา้งมนุษยสมัพันธ ์หลกัการและทฤษฎทีางจติวทิยา พฤตกิรรมและ

ความเป็นอยู่ทางดา้นสงัคม จติวทิยาของเกษตรกร การน าความรูท้างการเป็นผูน้ า มนุษยสมัพันธแ์ละจติวทิยาทีเ่หมาะสมส าหรับ
เกษตรกรมาใชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร  

 
 91357 พืน้ฐานความรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

  Fundamentals of Environment 

 พืน้ฐานและหนา้ที ่(Function) ของสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่ระบบนเิวศและระบบสงัคม การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและ
กระบวนการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่ความย่ังยนืของสิง่แวดลอ้ม การน าทฤษฎทีางวทิยาศาสตรไ์ปปรับใช ้

เพือ่ใหเ้กดิปฏสิมัพันธร์่วมกนัของสิง่แวดลอ้ม  
  

 91363 การจดัการทรพัยากรป่าไม ้

  Forest Resources Management 
 ความรูเ้บือ้งตน้ทางดา้นวนศาสตร ์ แนวคดิเกีย่วกบักาจัดการทรัพยากรป่าไมใ้นมติสิ ิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ 

ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการทรัพยากรป่าไมท้ีส่ าคัญ เชน่ การจัดการลุม่น ้า การจัดการสตัวป่์า การป่าไมใ้นเมอืง การจัดการเพือ่
นันทนาการ การป่าไมช้มุชน วนเกษตร การจัดการสวนป่า การจัดการป่าไม ้และอืน่ๆ เพือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการป่าไม ้

อยา่งยั่งยนื 

  
 91413 การพฒันากลุม่ สถาบนั และองคก์รการเกษตร 

  Development of Group, Institution, and Organization in Agriculture 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักลุม่ ประเภทและรูปแบบของกลุม่และสถาบนั หลกัการจัดตัง้และการด าเนนิงานกลุม่ 

หลกัการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกลุม่ แนวทางการพัฒนากลุม่และเครอืขา่ยใหเ้ขม้แข็งและยั่งยนื 
 

 91418 ประสบการณว์ชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร 

  Professional Experience in Agricultural Extension  
 การประยกุตห์ลกัการและวธิกีารทางการสง่เสรมิการเกษตรสูภ่าคปฏบิัต ิโดยเนน้การบรหิาร การวางแผนงาน และ 

การท างานเป็นหมูค่ณะ การสรา้งผูน้ าในทอ้งถิน่ การเขยีนโครงการทางการสง่เสรมิการเกษตร กลวธิกีารถา่ยทอดวทิยาการ  
การผลติและใชส้ือ่ การใชข้อ้มูล ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ 

การประเมนิผล กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองทางสง่เสรมิการเกษตร จรรยาวชิาชพี และกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนา 

ใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ    
  

 
 



 91427 การป่าไมชุ้มชน 

  Community Forestry 
 บทบาทและความส าคญัของป่าไมท้ีม่ตีอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มข่องทอ้งถิน่ การวางแผนและ 

การจัดการป่าไมช้มุชนในรูปแบบตา่งๆ  การสง่เสรมิใหป้ระชาชนรูจั้กการคดัเลอืกพรรณไม ้การปลกูและดแูลรักษาป่าไมท้ีม่ี
ความส าคัญตอ่เศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มของชมุชนเมอืงและชนบท ตลอดจนการจัดการผลผลติจากป่าไมช้มุชน 

ในการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่  

  
 91428 กฎหมายเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

  Laws Pertaining to Forestry Resources and Environment 
 ความหมายและกระบวนการของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บทบาทของกฎหมายเกีย่วกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละ 

สิง่แวดลอ้ม และการใชก้ฎหมายเพือ่ปฏบิัตงิานสง่เสรมิ  และบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม  
 

 91464 พชืสวนประดบัในการจดัภูมทิศัน ์

  Ornamental Plants in Landscaping 
 ความเป็นมาของพชืสวนประดับกับการจัดภมูทิัศน ์ความส าคัญของพชืสวนประดับและงานภูมทิศัน ์ความสมัพันธ ์

ระหวา่งอาชพีพชืสวนประดับและงานภมูทิัศน ์สงัคมของพชืสวนประดับและสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งการ การจ าแนกพชืสวนประดับ 
ส าหรับงานภมูทิศัน์ หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบพชืสวนประดบัและงานภมูทิศัน ์การออกแบบพชืสวนประดับใหเ้กดิ 

คณุคา่ในดา้นการใชป้ระโยชน ์กระบวนการออกแบบโดยพชืสวนประดับ หลักการเลอืกพชืสวนประดบัเพือ่น ามาใชใ้นการออกแบบ

ภมูทิศัน ์แนวคดิการออกแบบเพือ่ความเหมาะสมและยั่งยนื การออกแบบ แบบแปลนการปลกู และการก าหนดรายละเอยีด 
การประมาณราคา การท าสญัญาและการสรา้ง เทคนคิการจัดและการปลกู เครือ่งมอื อปุกรณ์ การดแูลบ ารุงรักษา ธรุกจิ 

ทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการ 
 

 91465 การจดัการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
  Agro-Tourism Management 

 ความหมายและความส าคญัของการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ววิัฒนาการและแนวคดิทฤษฎ ีหลักการทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร รูปแบบ ลักษณะการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 
เชงิเกษตร การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้การวางแผน การด าเนนิการและประเมนิผลการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร องคก์ร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการการทอ่งเทีย่ว กรณีตัวอยา่งการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร แนวทางการจัดการและการสง่เสรมิ 
การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ระดบัชมุชน ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

 

 91466 การผลติภณัฑเ์ชงินนัทนาการและเศรษฐกจิ 
  Animal Production for Recreation and Economics 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ ทัง้ทางดา้นสภาพและ 
ศกัยภาพการผลติ หลกัการผลติและการจัดการการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการ จ าพวกสตัวส์วยงาม สตัวเ์พือ่ความบนัเทงิ  

สตัวเ์พือ่การแขง่ขนั  สตัวเ์ลีย้งในบา้น และสตัวเ์พือ่ธรุกจิอตุสาหกรรมบางประเภท โดยแนะน าดา้นพันธุ ์อาหารและ 

การใหอ้าหาร โรคและการรักษา การจัดการผลติ การตลาด และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนแนวทางการสง่เสรมิการผลติสตัว ์
เชงินันทนาการ เพือ่การจ าหน่ายทัง้ภายในทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และการสง่ออก 

 
 91467 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

  Professional Experience in Forest  Resources and Environmental 
 การประยกุตค์วามรูด้า้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มไปสูก่ารปฏบิัต ิโดยเนน้การบรหิารจัดการและการวางแผนพัฒนา

ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ การใช ้

กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพือ่การแกไ้ขปัญหาทางการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม จรรยาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม  และกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม และจรยิธรรม 

 
 92116 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสหกรณ์ 

  Fundamentals of Cooperatives 

 สภาพโดยทัว่ไปของเศรษฐกจิและสงัคม การรวมตัวและกอ่ใหเ้กดิการสหกรณ์ ความหมาย และหลักการทั่วไปของ
สหกรณ์ โครงสรา้ง วัตถปุระสงคป์ระเภทตา่งๆ ตลอดจนหนา้ทีข่องสหกรณ์ การจัดตัง้ และการจัดการสหกรณ์ รัฐกับสหกรณ์ 

กฎหมายสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตทิีเ่กีย่วกบัการสหกรณ์ งานการเงนิและปัญหา และนโยบายโดยทัว่ๆ  
ไปในการพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่การสหกรณ์ ปัญหาและวธิกีารแกไ้ข  

 
 92117 สหกรณ์กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

  Cooperatives for Social and Economic Development 

 แนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาสงัคม ชมุชน เมอืง และชนบท นโยบาย ทศิทาง และยุทธวธิใีนการพัฒนาสงัคม 
ชมุชน เมอืง และชนบท สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ของสงัคม ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา แนวโนม้การพัฒนาสหกรณ์กบัการพัฒนา

สงัคม เมอืง ชมุชน และชนบท และยุทธวธิใีนการพัฒนาสหกรณ์เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
  

 
 
 



 92217   ธนกจิและบญัชสีหกรณเ์พือ่การจดัการ 

  Finance and Accounting for Cooperatives Management 
 แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสหกรณ์ธนกจิ ความหมาย หลักและวธิดี าเนนิงานเงนิทนุตา่งๆ การววิฒันาการและ 

บทบาทของสหกรณ์ธนกจิในประเทศไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนปัญหา การแกไ้ขและพัฒนา 
ความรูเ้รือ่งระบบบัญชสีหกรณ์ การวางแผนและการวเิคราะหง์บการเงนิสหกรณ์ วเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่ง 

งบการเงนิกบัขอ้มลูตา่งๆ ทางการเงนิ และการพัฒนาขอ้มลูในระบบบญัชเีพือ่ประโยชนใ์นการวางแผน ควบคมุและการตัดสนิใจ 

ในการด าเนนิงานการสหกรณ์  
  

 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง 
  Cooperatives Law and Political Processes 

 หลกักฎหมายทั่วไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิและสหกรณ์ เชน่  
ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์ยมื เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายเกีย่วกับการจัดองคก์รธรุกจิและสหกรณ์ กฎหมายตราสาร 

ทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุธรุกจิและสหกรณ์ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและ

แรงงานสมัพันธ ์กฎหมายสิง่แวดลอ้ม สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชน  
และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง  

  
 92221 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารธุรกจิสหกรณ์  

  Economics for Cooperatives Business Administration 

 การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการธรุกจิสหกรณ์ ไดแ้ก ่การตดัสนิใจในภาวะความไมแ่น่นอน 
ทางธรุกจิสหกรณ์ แนวความคดิเกีย่วกบัก าไร การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค ์การวเิคราะหต์ลาดและการแขง่ขนั ทฤษฎ ี

การผลติ การตัง้ราคา การวเิคราะหต์น้ทนุและปัจจัยการผลติ และปัญหาของการตดัสนิใจ การลงทนุของสหกรณ์ รวมถงึการศกึษา
ภาวะเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

  
 92222 การบญัช ีการเงนิ และการภาษอีากรส าหรบัสหกรณ์ 

  Comparative Cooperatives 

 แนวคดิเบือ้งตน้ทางการบญัช ีงบการเงนิ การบนัทกึรายการบัญชตีามตาราง บญัชสี าหรับสหกรณ์ การแบง่ก าไร  
การควบรวมกจิการ การเพิม่ทนุ การเลกิกจิการ การจัดท างบประมาณ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ การจัดการการเงนิ 

ทัง้ในโครงสรา้งดา้นสนิทรัพย ์หนีส้นิและทนุของสหกรณ์ การภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของสหกรณ์ ทัง้ภาษีทางตรง
และภาษีทางออ้ม  

  

 92320 การจดัและด าเนนิงานการสหกรณ์ 
  Organizing and Management of Cooperatives 

 การจัดการธรุกจิโดยทั่วไป หลักการจัดการสหกรณ์ ตัง้แตก่ารวางแผน การจัดองคก์ร การอ านวยการ การบรหิารงาน
บคุคล การจัดบรหิารกลุม่สมาชกิ การบรหิารงบประมาณ การท าบญัชแีละการควบคมุภายใน การจัดการธรุกจิตา่งๆ ของสหกรณ์  

การสง่เสรมิสหกรณ์ การตดิตามและประเมนิผลงานสหกรณ์โดยสว่นรวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดการสหกรณ์  

  
 92322 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการสหกรณ์  

  Information Systems for Cooperatives Management 
 แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร พัฒนาการของ 

การประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลู ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับฐานขอ้มลู การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปใช ้การประยุกตใ์ชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการสหกรณ์ 

  

 92423 วธิกีารวจิยัทางสหกรณ์ 
  Research Methodology in Comparative  

 ความหมาย ความส าคญัของการวจัิย หลักและวธิวีจัิยทางสหกรณ์ การเลอืกปัญหา การวางแผนและการวางรูปแบบ 
การวจิัย การตัง้วัตถปุระสงค ์เป้าหมาย ตลอดจนวธิกีารเก็บขอ้มลู การตคีวามหมายขอ้มลู สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง การเสนอขอ้มลูและ

วจิารณ์ สรุปใหเ้หตผุล พรอ้มทัง้การยกตวัอย่างเปรยีบเทยีบวธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ทัว่ๆ ไป  

  
 92424 การบรหิารธุรกจิเฉพาะสหกรณ ์

  Business Administration of Specific Cooperatives 
 การประยกุตห์ลกัการ อดุมการณ์และวธิกีารสหกรณ์ เพือ่การบรหิารจัดการสหกรณ์แตล่ะประเภท การรวมกลุม่จัดตัง้

สหกรณ์ การบรหิารการสง่เสรมิ แนะน าการด าเนนิงานสหกรณ์ การบรหิารการตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
ทกุประเภท รวมถงึการวดัและประเมนิผลการด าเนนิงานของสหกรณ์  

 

 92425 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารธุรกจิสหกรณ์ 
  Professional Experience in Cooperatives Business Administration 

 การประยกุตห์ลกัการและวธิกีารสหกรณ์และการบรหิารธรุกจิสหกรณ์สูภ่าคปฏบิตั ิโดยเนน้การบรหิารและการวางแผน
งานเป็นหมูค่ณะ การสรา้งผูน้ าในทอ้งถิน่ กลวธิกีารถา่ยทอดวทิยาการ การใชส้ือ่ทางไกล กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศกึษาและวจัิยเบือ้งตน้ การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพือ่การแกปั้ญหาทางการบรหิารสหกรณ์ จรรยาวชิาชพีสหกรณ์ 

กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  
  

 



 
 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 
  Skill Training in Crop Production              

 การน าหลักการและวธิกีารทางการผลติพชืสูภ่าคปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิทักษะในการปลกู การดแูลรักษาการเก็บเกีย่ว 
และการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว 

 

 93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ 
  Introduction to Crop Pests 

 ชนดิของศัตรูพชืในกลุม่ตา่งๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่แมลงศตัรูพชื สตัวศ์ตัรูพชื โรคพชื และวชัพชื แหลง่ทีม่า   
การแพร่กระจาย และการระบาดของศัตรูพชื การท าความเสยีหายกับพชืและกลไกการเขา้ท าลายพชื การวนิจิฉัยสาเหต ุ

ความเสยีหายจากศตัรูพชืขัน้ตน้ หลกัการควบคมุและการป้องกนัก าจัดศตัรูพชื ตลอดจนเครือ่งมอือปุกรณ์และความรูเ้กีย่วกับ 

สารป้องกนัก าจัดศัตรูพชื 
 

 93335 วทิยาศาสตรก์ารผลติพชื 
  Science for Crop Production 

 การน าความรูว้ทิยาศาสตรก์ารผลติพชืไปใชใ้นการเพาะปลกูและวางแผนการผลติใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดยศกึษา 

เรือ่งความรูท้างดา้นพฤกษศาสตร ์พันธศุาสตร ์อตุนุยิมวทิยา ความสมัพันธข์องพชืกับสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การวเิคราะห ์
การผลติและการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ   

 93337 การปรบัปรุงพนัธุพ์ชืและการขยายพนัธุพ์ชื 
  Crop Improvement and Plant Propagation 

 ความส าคัญและประเภทของพันธุพ์ชื คณุสมบตัขิองพันธุด์ ีวธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชื การเลอืกใชพั้นธุพ์ชืใหเ้หมาะสม  
การเก็บรักษาพันธุด์ ีวธิกีารขยายพันธุพ์ชื เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ ์เทคโนโลยชีวีภาพและการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ การน าความรู ้

ดา้นการปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุพ์ชืไปใชใ้นการประกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 

  
 93343 หลกัโภชนศาสตรแ์ละอาหารสตัว ์

  Principles of Animal Nutrition and Feeds 
 กายวภิาคและสรรีวทิยาของระบบย่อยอาหาร อาหารและโภชนะชนดิตา่งๆ หลักโภชนาการ ความตอ้งการดา้น

โภชนาการของสตัวเ์ลีย้งและสิง่ทีม่อีทิธพิลตอ่ความตอ้งการการใชส้ารอาหารของร่างกาย ลักษณะทางโภชนาการของวัตถดุบิ 

ชนดิตา่งๆ ทีน่ ามาใชเ้ป็นอาหารสตัว ์หลักการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบคณุภาพอาหารสตัวเ์บือ้งตน้ การเตรยีมวัตถดุบิอาหารสตัว ์
หลกัการประกอบสตูรอาหาร และการผสมอาหารสตัว ์ 

  
 93344 วทิยาศาสตรส์ุขภาพสตัว ์

  Animal Health Science 
 กายวภิาคและการท างานของอวยัวะตา่งๆ หลักการสขุาภบิาล การจัดการดแูลสขุภาพอนามัยของสตัวเ์ลีย้งใน

สภาพแวดลอ้มตา่งๆ โรคทีส่ าคญัของสตัวเ์ลีย้งซึง่รวมทัง้โรคตดิเชือ้โรคจากสาเหตอุืน่ทีไ่มใ่ชเ่กดิจาการตดิเชือ้ ตลอดจน 

โรคพยาธภิายในและพยาธภิายนอก ทัง้นีจ้ะรวมถงึการวนิจิฉัยเบือ้งตน้ หลกัการเก็บตวัอย่างเพือ่ตรวจสอบโรค การป้องกนั 
และควบคมุ หลกัการใชย้าเพือ่รักษาโรค กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพสตัว ์ 

  
 93345 การปรบัปรุงพนัธุแ์ละการสบืพนัธุส์ตัว ์

  Animal Improvement and Reproduction 

 หลกัการพันธศุาสตรซ์ึง่น ามาใชใ้นการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์อทิธพิลของพันธุกรรมและสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่ลักษณะทีม่ ี
ตอ่ลักษณะทีแ่สดงออกของสตัว ์อตัราพันธกุรรม อัตราซ ้า และการคัดเลอืกพันธุ ์กายวภิาค และสรรีวทิยาของระบบสบืพันธ ์ 

ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการสบืพันธุข์องสตัว ์พฤตกิรรมในการสบืพันธุข์องสตัว ์ระบบการผสมพันธุส์ตัว ์การผสมพันธุส์ตัวโ์ดยวธิี
ธรรมชาตแิละวธิผีสมเทยีม การถา่ยฝากตัวออ่น ปัญหาการปรับปรุงพันธุส์ตัวใ์นประเทศไทย  

  

 93352 หลกัการจดัการการผลติพชื 
  Principles of Crop Production Management 

 ความหมายการจัดการการผลติพชื  หลกัการจัดการทัว่ไปและหลกัการจัดการการผลติพชื ประกอบดว้ยหลักการตลาด
และหลักเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน การจัดองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์การสัง่การและควบคมุ  

การบัญชแีละการเงนิ หลกัการจัดการกอ่นและหลงัปลกูพชื หลกัการจัดการเก็บเกีย่วและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว หลักการจัดการ
เครือ่งจักรกล หลักการผลติพชืภายใตร้ะบบนเิวศตา่งๆ และการท างการเกษตรทางเลอืก รวมทัง้การน าหลักการจัดการทั่วไป และ

หลกัการจัดการการผลติพชืไปใชใ้นการผลติพชืไปใชใ้นการผลติพชืใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  

 93353 การจดัการผลผลติพชื 

  Crop Commodity Management 
 การจัดการผลผลติพชื  การแปรรูปและเพิม่มลูคา่ของผลผลติ  การจัดการตลาดของผลผลติประเภทตา่งๆ ตาม 

กฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ  รวมทัง้การน าความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 
  

 93434 ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพือ่การจดัการการผลติสตัว ์

  Information System and Research in Animal Production Management 
 บทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศทางการเกษตร การเก็บรวบรวมและการคน้ควา้ขอ้มลูและสารสนเทศ

ทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาและการประยกุตร์ะบบสารสนเทศใชใ้นการจัดการการผลติสตัว ์หลกัการวจัิย สถติเิพือ่การวจัิย 
การวจัิยทางการจัดการการผลติสตัว ์การวจัิยระบบฟารม์ และการน าผลงานวจัิยมาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการการผลติสตัว ์ 



 93442 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติพชื 

  Professional Experience in Crop Production Management   
 การประมวลความรูด้า้นการจัดการการผลติพชืเพือ่จัดท าโครงการผลติพชื การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การจัดการ 

การผลติพชื การก าหนดโครงการ การศกึษาความเป็นไปได ้การประเมนิกจิกรรมและการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของ 
โครงการจัดการผลติพชื การปรับปรุงเปลีย่นแปลงประเภทหรอืขนาดกจิการดว้ยการท าโครงการจัดการการผลติพชื การพัฒนา 

การผลติพชืใหเ้หมาะสมกับทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีของผูท้ างานดา้นการผลติพชื 
  

 93446 การจดัการการผลติสุกรและสตัวปี์ก 

  Swine and Poultry Production Management 
 ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสกุรในเชงิธรุกจิ โดยค านงึถงึผลกระทบทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม  

การจัดการในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรการผลติ การจัดการเกีย่วกบัพันธุ ์โรงเรอืนและอปุกรณ์ การเลีย้ง การใหอ้าหาร ระบบ 
การควบคมุและการป้องกนัโรค การรักษาโรคทีพ่บเสมอภายในฟารม์ การตลาด การแปรรูปผลติผล กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ 

การผลติ รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการจัดการการผลติสกุร 

ระบบการผลติ การวางแผนและการจัดการในการผลติสตัวปี์กในเชงิธรุกจิ โดยค านงึถงึผลกระทบทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม  
การผลตินีจ้ะครอบคลมุถงึการผลติไกไ่ขแ่ละไกเ่นื้อ เป็ดไขแ่ละเป็ดเนือ้ ห่านและนกกระทา ทัง้นีจ้ะกลา่วถงึการจัดการในแตล่ะ

ขัน้ตอนของวงจรการผลติ การจัดการเกีย่วกบัพันธุ ์การฟักไขแ่ละการจัดการโรงฟัก โรงเรอืนและอปุกรณ์ การเลีย้ง การใหอ้าหาร 
ระบบการควบคมุและการป้องกันโรค การรักษาโรคทีพ่บเสมอภายในฟารม์ การตลาด การแปรรูปผลติผล กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การผลติ รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการจัดการการผลติสตัวปี์ก 
 

 93447 การจดัการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

  Ruminant Production Management   
 ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้งในเชงิธรุกจิ ประกอบดว้ยการผลติโคเนือ้และ 

โคนม โคและกระบอืงาน แพะ แกะ และจะครอบคลมุถงึการผลติกระตา่ยดว้ย โดยการจัดการการผลติจะค านงึถงึผลกระทบทีม่ ี
ตอ่สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้จะกลา่วถงึการจัดการในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรการผลติ การจัดการเกีย่วกบัพันธุ ์การรดีนม และการจัดการ 

โรงนม โรงเรอืนและอปุกรณ์ การเลีย้ง การใหอ้าหาร ระบบการควบคมุและการป้องกนัโรค การรักษาโรคทีพ่บเสมอภายในฟารม์ 

การตลาด การแปรรูปผลติผล กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ รวมทัง้การฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 
  

 93448 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติสตัว ์
  Professional Experience in Animal Production Management 

 การประยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการการผลติสตัวไ์ปสูภ่าคปฏบิัต ิการด าเนนิการทางดา้นธรุกจิ การผลติสตัว ์การสง่เสรมิ
และพัฒนาการผลติสตัวข์องเกษตรกร คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีของเจา้หนา้ทีข่องรัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การผลติสตัว ์ 

  
 93454 สารสนเทศเพือ่การจดัการการผลติพชื 

  Information for Crop Production Management 
 การประยกุตใ์ชข้อ้มูลเพือ่การจัดการการผลติพชื ประกอบดว้ย ประเภท แหลง่ทีม่า วธิกีารจัดเก็บขอ้มูล การอา่นขอ้มูล  

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการวจัิย  การน าขอ้มลูและผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดการการผลติพชื 

  
 93455 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติพชื 

  Practical Training in Crop Production Management 
 การศกึษาภาคทฤษฎ ี และภาคปฏบิตัเิสรมิทักษะในเรือ่งการส ารวจขอ้มูลการจัดการการผลติของผูผ้ลติ การจัดท า

แบบสอบถาม การวเิคราะหก์ารจัดการและผลประกอบการของผูผ้ลติ การจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงานและขอ้เสนอแนะ  
รวมทัง้กรณีศกึษาการจัดการการผลติพชื ทัง้นีใ้หม้กีารศกึษางานภาคสนาม การปรกึษาหารอืระหวา่งการเก็บขอ้มลูและการระดม

สมองของนักศกึษาภายใตก้ารแนะน าของผูท้รงคณุวฒุแิละคณาจารย ์

  
 93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์

  Cereal and Forage Crop Production Management 
 ประเภทของธัญพชืและพชือาหารสตัว ์แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติการจัดการ 

ในกระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติธัญพชื 

และพชือาหารสตัวท์ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติ และอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้มโดยใหส้อดคลอ้งกับศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

  
 93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม 

  Industrial Crop Production Management 

 ประเภทของพชืไร่อตุสาหกรรม แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการใน 
กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติพชืไร่ 

อตุสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศักยภาพในการประกอบธรุกจิ 

  

 
 
 



 93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ 

  Flowering and Ornamental Plant Production Management 
 ประเภทของไมด้อกไมป้ระดบั แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการใน 

กระบวนการผลติ  เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไมด้อกไม ้
ประดบัทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศักยภาพในการประกอบธรุกจิ 

  
 93459 การจดัการการผลติไมผ้ลและผกัเชงิธุรกจิ 

  Fruit and Vegetable Production Management 
 ประเภทของไมผ้ลและผัก แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการในกระบวน 

การผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิตัหิลงัเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไมผ้ลและผักทีม่คีวามส าคญั 
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

ในการประกอบธรุกจิ 

  
 94329 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิการเกษตร 

  Fundamentals of Agribusiness 
 ความหมายและความส าคญัของธรุกจิการเกษตร ฝ่ายด าเนนิการธรุกจิการเกษตรตัง้แตก่ารผลติและการจัดหาปัจจัย 

การผลติ การผลติสนิคา้เกษตร การจัดหา การแปรรูปและการเก็บรักษา การจัดจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้กผู่บ้รโิภคภายในประเทศ 

ตลอดจนการสง่ออกไปจ าหน่ายยังตา่งประเทศ รวมถงึฝ่ายสนับสนุนในการด าเนนิธรุกจิการเกษตร สภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิ
การเกษตร  และลกัษณะของธุรกจิการเกษตรในประเทศไทย  

  
 94330 การจดัการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

  Agricultural Products and Processing Management 
 ความส าคัญของการจัดการผลติผลเกษตรและการแปรรูปผลติผลเกษตรตอ่ธรุกจิการผลติสนิคา้เกษตรในประเทศไทย 

วธิกีารจัดการผลติผลเกษตรหลงัการเก็บเกีย่ว การจัดตัง้โรงงานแปรรูป การวางแผนการแปรรูป การจัดหาวัตถดุบิในการแปรรูป  

การจัดการเงนิทนุหมนุเวยีนในการซือ้ขายใหเ้หมาะสมกบัก าลังการผลติ กระบวนการแปรรูปสนิคา้เกษตรทีส่ าคญัๆ การจัดการ 
สนิคา้คงคลงั ตลอดจนการจ าแนกแจกจ่ายสนิคา้หรอืผลติภัณฑท์ีผ่า่นการแปรรูปแลว้ 

  
 94360 การจดัการการปฏบิตักิารและทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิการเกษตร 

  Operations and Human Resource Management in Agribusiness 

 แนวคดิดา้นการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร การก าหนดอ านาจหนา้ทีใ่นองคก์าร การจัดก าลงัคน  
การอ านวยการ การประสานงาน และการควบคมุ 

แนวคดิและบทบาทของการจัดการการปฏบิัตกิาร หนา้ทีข่องการปฏบิตักิารในระบบธรุกจิการเกษตร การวางแผน
ปฏบิตักิาร การวางแผนเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางแผนผังกระบวนการผลติ การจัดการดา้นสนิทรัพย ์วสัดแุละบรกิาร การควบคมุ

คณุภาพและตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภัณฑ ์การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) การจัดการ

สนิคา้คงคลงั เทคนคิการจัดการโครงการทางธรุกจิการเกษตร 
แนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนบคุลากร การจัดการบคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิ

การปฏบิตังิาน การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแทน จรรยยาวชิาชพี การจัดการสิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพและความปลอดภัย กฎหมาย
และสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร 

  
 94431 การจดัการการตลาดสนิคา้เกษตร  

  Agricultural Marketing Management  

 แนวคดิการตลาด ระบบการตลาด บทบาทและหนา้ทีข่องการตลาด กระบวนการทางการตลาด การจัดการการตลาด
โดยทั่วไป  ไดแ้ก ่การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การแบง่สว่นตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย  

การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยุทธส์ว่นประสมการตลาด ไดแ้ก ่กลยุทธด์า้นผลติภัณฑ ์ราคา การจัดจ าหน่าย  
และการสง่เสรมิการตลาด การปฏบิตักิารและการควบคมุทางการตลาด 

การน าแนวคดิทางการตลาดมาใชก้บัการตลาดสนิคา้เกษตร ระบบการตลาดสนิคา้เกษตรสถาบนัและองคก์ารทาง 

การตลาดสนิคา้เกษตร วถิกีารตลาดและสว่นเหลือ่มการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร ประเภทสนิคา้ 
วตัถดุบิ  สนิคา้กึง่ส าเร็จรูป และสนิคา้แปรรูป นโยบายและมาตรการดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร  
  

 94432 สารสนเทศและการวจิยัทางธุรกจิการเกษตร 
  Information and Research in Agribusiness 

 บทบาทและความส าคญัของสารสนเทศทางธรุกจิเกษตร การสบืคน้สารสนเทศ และการน าสารสนเทศไปใชใ้นการ

ด าเนนิงานดา้นธรุกจิการเกษตร 
ความหมาย ความส าคญัของการวจัิย ระเบยีบวธิกีารด าเนนิการวจัิยทางธรุกจิโดยอาศัยหลกัและกระบวนการทางสถติ ิ  

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัสถติ ิ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การรายงานผลการวจิัย  การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการ
ตดัสนิใจทางธรุกจิการเกษตร  

 

 
 
 



 94433 ประสบการณว์ชิาชพีธุรกจิการเกษตร 

  Professional Experience in Agribusiness 
 การประยกุตห์ลกัการและวธิกีารทางธรุกจิการเกษตรสูภ่าคปฏบิตั ิโดยเนน้การจัดการธรุกจิ การเกษตร การเงนิ การภาษี

อากร กฎหมายธรุกจิ การวางแผนการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดระบบสารสนเทศในธรุกจิการเกษตร การศกึษาและวจัิยทางธรุกจิ
การเกษตร การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพือ่การแกไ้ขปัญหาทางธรุกจิการเกษตร จรรยาวชิาชพีธรุกจิการเกษตร 

กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  

  
 94461 การเงนิธุรกจิการเกษตร 

  Agribusiness Finance 
 แนวคดิและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการทางการเงนิ หนา้ทีท่างการเงนิ ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ นโยบาย

การเงนิและนโยบายการคลงั การวางแผนการใชเ้งนิทนุ การวเิคราะหก์ารลงทนุ การวางแผนการจัดหาเงนิทนุ โครงสรา้งทางการเงนิ  
ตน้ทนุเงนิทนุ การควบคมุและการวเิคราะหท์างการเงนิ 

นโยบายสนิเชือ่ ประเภทสนิเชือ่ มาตรการการใหส้นิเชือ่ การวเิคราะหส์นิเชือ่ธรุกจิการเกษตร วธิกีารช าระเงนิและ 

การด าเนนิการเรยีกเก็บเงนิ รายละเอยีดอืน่ๆ เกีย่วกบัการใหส้นิเชือ่ ขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายเกีย่วกบัสนิเชือ่ทางธรุกจิการเกษตร 
  

 94462 ธุรกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 
  International Agribusiness 

 ทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัการผลติและการคา้สนิคา้เกษตร การรวมกลุม่ทาง 

การผลติและการคา้ ปัญหาและอปุสรรคทางการคา้สนิคา้เกษตรระหวา่งประเทศในรูปแบบตา่งๆ บทบาทของเทคโนโลยทีีส่ าคญั 
ตอ่ธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ อาท ิเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ นโยบายและกลยทุธท์างธรุกจิการเกษตร

ระหวา่งประเทศ  การจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งทีส่ าคญั อาท ิดา้นการตลาด การเงนิ โลจสิตกิส ์มาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้น 
การสง่ออกและการน าเขา้ สารสนเทศเพือ่การจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ กฎ ระเบยีบ และเอกสารส าคญัในธรุกจิ 

การคา้ระหวา่งประเทศ บทบาทของรัฐตอ่การด าเนนิธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 
 

 


