คาอธิบายชุดวิชา
10103

ท ักษะชีวต
ิ
Life Skills
ทักษะในการดาเนินชีวต
ิ ในสังคมสมัยใหม่ ความใฝ่ รู ้ การแสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ ความสามารถในด ้าน
การจัดการ การใช ้เทคโนโลยี การใช ้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก ้ปั ญหา การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัด
ความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม
10111

่ สาร
ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ
English for Communication
่ สาร
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช ้ในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

ั
สงคมมนุ
ษย์
Human Society
ลักษณะพืน
้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ การรวมตัวเป็ นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ ถิน
่ ฐานของมนุษย์
องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัด
ระเบียบสังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
10131

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติวท
ิ ยา
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กบ
ั สิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวต
ิ
10141

10151

ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเป็ นมาของวัฒนธรรมไทย การตัง้ ถิน
่ ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยุกต์ผสมผสาน การจัด
ระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม
ั
ไทยก ับสงคมโลก
Thailand and the World Community
สภาวการณ์ แนวโน ้ม และลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของประเทศไทย
ในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย
่ นแปลงในสังคมโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย สภาพปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้
ในประเทศไทยอันเป็ นผลจากระแสโลกาภิวต
ั น์ รูปแบบและวิธก
ี ารในการเผชิญปั ญหาและผลกระทบ
10152

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
Thai for Communication
่ สาร บทบาทหน ้าทีข
ภาษากับการสือ
่ องภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการใช ้ภาษาใน
่ สารทัง้ ในด ้านทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพือ
่ สารในสถานการณ์ตา่ งๆ
การสือ
่ การสือ
10161

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
Khmer for Communication
ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึ กเขียนอักษรภาษาเขมร ทัง้ อักษรเชลียงและอักษรมูล คาศัพท์พน
ื้ ฐานในชีวต
ิ ประจาวัน
่ สารในระดับพืน
โครงสร ้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน
้ ฐาน ทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนเพือ
่ การสือ
้ ฐาน
คาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
10163

้ งต้นเกีย
ความรูเ้ บือ
่ วก ับการบริหาร
Introduction to Administration
ความหมายและสาระสาคัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหารทฤษฎีและแนวความคิดสาคัญ
เกีย
่ วกับการบริหาร ความคล ้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหารรูปแบบต่างๆ โครงสร ้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน ้าที่
ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารกับสภาพแวดล ้อม รวมตลอดถึงการศึกษาหลักปรัชญาการจัดองค์การ
กลไก กระบวนการและกิจกรรมสาคัญในการบริหารงานโดยทั่วไป
30201

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
Business Law and Taxation I
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
30206-1 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
้ ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ
้
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ เช่น ซือ
กู ้ยืม ค้าประกัน จานอง จานา กฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการจัดองค์กรธุรกิจ ทัง้ กรณีห ้างหุ ้นส่วนสามัญ ห ้างหุ ้นส่วนสามัญนิตบ
ิ ค
ุ คล
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด และกิจการร่วมค ้า ลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย
่ วกับตราสาร
ิ ทางปั ญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ทางการเงิน และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สน
กฎหมายเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม

30206-2 การภาษีอากร 1 (Taxation 1)
หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารประเมินและวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น
ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงินได ้ปิ โตรเลียม
ภาษี สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร และภาษี ท ้องถิน
่
30208

การบ ัญชีการเงินและการบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ
Financial Accounting and Managerial Accounting
แนวความคิดเบือ
้ งต ้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขัน
้ ตอนการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
สาหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษี อากรสาหรับกิจธุรกิจ
แนวความคิดการบัญชีเพือ
่ การจัดการ ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับต ้นทุน การวิเคราะห์ต ้นทุน ปริมาณ กาไร การจัดทา
งบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใช ้ข ้อมูลทางบัญชีเพือ
่ การตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการควบคุมภายใน
30210

การจ ัดการการผลิตและดาเนินงาน และหล ักการตลาด
Production and Operation Management and Principles of Marketing
ระบบการผลิตและดาเนินการ การวางแผนผลิตภัณฑ์ กาลังผลิต ทาเลทีต
่ งั ้ การวางผังสถานประกอบการ การจัดการ
คุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค ้าคงคลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิตและ
ดาเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการทางาน การจัดลาดับงาน ความปลอดภัยในการทางาน การบริหารโครงการ
แนวคิดการตลาด หน ้าทีก
่ ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสร ้างองค์การทางการตลาด
สภาพแวดล ้อมทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ การวิจัยการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด
้ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้ าหมาย การวางแผนและการตัดสินใจด ้าน
พฤติกรรมผู ้บริโภค ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซือ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการตัดสินใจด ้านราคา การวางแผนและการตัดสินใจด ้านการจัดจาหน่าย การวางแผนและการตัดสินใจ
ด ้านการส่งเสริมการตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารธุรกิจ

32304

การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
หลักและแนวคิดทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตและหน ้าทีก
่ ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเริม
่ ตัง้ แต่
การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเข ้าทางาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบต
ั งิ าน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน
ประโยชน์และบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม
้ งต้น
หล ักเศรษฐศาสตร์เบือ
Principles of Economics
่ ารแบ่งแยกการทางานในสังคมและระบบเศรษฐกิจ กลไกและแนวคิด
ปั ญหาพืน
้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่ นามาสูก
ทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์ในด ้านการบริโภค การผลิต การออมและการลงทุนของสาขารัฐบาลและ
สาขาเอกชน วิเคราะห์ปัญหาความสัมพันธ์และความสมดุลของตลาดแบบต่างๆ ในระบบปิ ดและระบบเปิ ด และแนะแนวทาง
ในการแก ้ปั ญหาทางเศรษฐกิจพืน
้ ฐาน

60120

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
Agricultural Economics and Cooperatives
่ การเกษตร การเปลีย
หน่วยผลิตทางการเกษตร ทรัพยากร อุปสงค์ตอ
่ ปั จจัยการผลิตและสินเชือ
่ นแปลง
เทคโนโลยีการเกษตร ตลาดและการตลาดสินค ้าเกษตร สถาบันการผลิตและธุรกิจการเกษตร ตลอดจนนโยบายการเกษตร
อุดมการณ์ หลักการ และวิธก
ี ารของสหกรณ์ วิวัฒนาการของสหกรณ์ในต่างประเทศและในประเทศไทย โครงสร ้าง
และประเภทของสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
90201

การจ ัดการฟาร์ม
Farm Management
หลักการจัดการและหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทป
ี่ ระยุกต์ใช ้ในการจัดการฟาร์ม ความสาคัญและบทบาทของราคาผลิตผล
เกษตรต่อการจัดการฟาร์ม ลักษณะฟาร์มและขนาดฟาร์ม ปั จจัยทีก
่ าหนดประเภทฟาร์ม หลักการปฏิบต
ั เิ กษตรทีด
่ ี การเริม
่ ต ้นกิจการ
ฟาร์ม การวางแผน การติดตาม และการจัดทางบประมาณฟาร์ม การวางระบบบัญชีฟาร์มและการบันทึกกิจการฟาร์ม การจัดการ
่ เกษตร ต ้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม ปั จจัยทีม
เครือ
่ งจักรกลเกษตร การบริหารสินเชือ
่ ผ
ี ลกระทบต่อต ้นทุนและรายได ้
่ งและความไม่แน่นอน
ฟาร์ม การควบคุมการดาเนินงานฟาร์ม การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานฟาร์ม หลักการตั ดสินใจภายใต ้ความเสีย
ึ ษาการจัดการฟาร์มรูปแบบต่างๆ
กรณีศก

้ ฐานการจ ัดการทร ัพยากรเกษตรและสิง่ แวดล้อม
พืน
Fundamental of Agricultural Resources Management and Environment
ความหมาย และประเภทของทรัพยากรเกษตรและสิง่ แวดล ้อม หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ แวดล ้อมกับการเกษตร มลพิษจากการเกษตรและการจัดการกฎหมายและกฎระเบียบสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกษตร
90204

90303

พืชเศรษฐกิจ
Economic Crops
ความเป็ นมาของการเกษตรและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย นโยบายและการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมเิ กษตรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปลูกพืช วิธก
ี ารปลูกและระบบการปลูกพืช การใช ้ดิน น้ า และปุ๋ย
ในการปลูกพืช การปฏิบต
ั ด
ิ แ
ู ลรักษาพืช การป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื และการใช ้สารเคมี การขยายพันธุพ
์ ช
ื การเก็บเกีย
่ วและ
เก็บรักษา ตลอดจนถึงการใช ้ประโยชน์ การแปรรูปและการตลาดของพืชเศรษฐกิจทีส
่ าคัญ อันประกอบด ้วยธัญพืช พืชน้ ามัน
พืชเส ้นใย พืชผัก ไม ้ผลและไม ้ดอกไม ้ประดับ รวมทัง้ พืชเศรษฐกิจอืน
่ ๆ
ั
การผลิตสตว์
Animal Production
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการเลีย
้ งสัตว์ในประเทศไทย ในด ้านสภาพ ศักยภาพและระบบการเลีย
้ ง หลักการผลิตสัตว์ทม
ี่ ี
ความสาคัญทางด ้านเศรษฐกิจ ได ้แก่ ไก่เนือ
้ ไก่ไข่ เป็ ดเนือ
้ เป็ ดไข่ สุกร โคนม โคกระบือ และสัตว์อน
ื่ ๆ โดยกล่าวถึงปั จจัยที่
เกีย
่ วข ้องในการผลิตสัตว์เหล่านีท
้ งั ้ ด ้านพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให ้อาหาร สุขศาสตร์และโรคสัตว์ รวมถึง
ผลผลิตการแปรรูปและการตลาด และแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์ในอนาคตของประเทศไทย

90305

90406

ดิน นา้ และปุ๋ย
Soils, Water and Fertilizers
การกาเนิดดิน การจาแนก และการสารวจดิน ความสัมพันธ์ของดินต่อการเพาะปลูก และเลีย
้ งสัตว์ น้ า และการใช ้น้ า
เพือ
่ การเพาะปลูก ปุ๋ยและการใช ้ปุ๋ย ปั ญหาของดิน น้ า ปุ๋ยในการเกษตร และแนวทางแก ้ไข การอนุรักษ์ ดน
ิ และน้ า ข ้อมูลและ
การใช ้ข ้อมูลดิน น้ า ปุ๋ย เพือ
่ ทาการเกษตร

90407

การพ ัฒนาชนบท
Rural Development
แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาชนบท นโยบาย ทิศทางและยุทธวิธข
ี องการพัฒนาชนบท ประชากรเป้ าหมายใน
การพัฒนาชนบท สภาพแวดล ้อมต่างๆ ในชนบท ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาชนบท สภาวการณ์พัฒนาชนบทและแนวโน ้มการ
พัฒนาชนบทของไทย

91108

ความรูท
้ ว่ ั ไปเกีย
่ วก ับการส่งเสริมการเกษตร
Fundamentals of Agricultural Extension
ปั ญหาพืน
้ ฐานและนโยบายทัว่ ไปทางการเกษตร สภาพสังคมเกษตร การจัดการศึกษาเกษตร ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
และวิธก
ี ารทัว่ ๆ ไปในการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในเมืองและชนบท งานยุวเกษตรกร เคหกิจเกษตร สถาบัน
เกษตรกร และธุรกิจการเกษตร
91307

การพ ัฒนาชุมชนเกษตร
Agricultural Communication Development
แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาชุมชนเกษตร วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทีผ
่ า่ นมา เกษตรกรเป้ าหมาย
ในการพัฒนา สภาพแวดล ้อมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนเกษตร ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาทัง้ ในระดับชุมชนประเทศ
และนานาชาติ รูปแบบ วิธก
ี ารพัฒนาชุมชนเกษตร ปั ญหาและแนวโน ้มการพัฒนาชุมชนเกษตร ทิศทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนเกษตรไทยในอนาคต
91310

หล ักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
Principles of Administration in Agricultural Extension
แนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหาร โครงสร ้าง องค์ประกอบและบทบาท
หน ้าทีข
่ องระบบบริหาร การบริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและ
การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร การนาเครือ
่ งมือต่างๆ มาใช ้กับการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
91311

การจ ัดการความรูเ้ พือ
่ งานส่งเสริมการเกษตร
Knowledge Management for Agricultural Extension
ความหมายและความสาคัญของความรู ้ ลักษณะ ทีม
่ า และประเภทของความรู ้ ความหมาย ความสาคัญ หลักการ
และกระบวนการจัดการความรู ้ รูปแบบและวิธก
ี ารจัดการความรู ้ในงานส่งเสริมการเกษตร เทคนิคบางประการและปั จจัย
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง การติดตาม และประเมินผลการจัดการความรู ้ กรณีตวั อย่างการจัดการความรู ้ในงานส่งเสริมการเกษตรของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการจัดการความรู ้ในงานส่งเสริมการเกษตร
91312

การจ ัดการระบบการผลิตเชิงบูรณาการ
Integrated Agricultural System Management
แนวคิดเชิงระบบและเชิงบูรณาการ ความหมายและความสาคัญของระบบการเกษตร หลักการและทฤษฎี
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการเกษตรต่างๆ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การบูรณาการระบบการเกษตรเพือ
่ การจัดการทรัพยากรในการผลิตการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรเพือ
่ การจัดการ
ระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ การประเมินผลกระทบและวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการจัดระบบการเกษตร
เชิงบูรณาการ

หล ักการส่งเสริมการป่าไม้เพือ
่ สิง่ แวดล้อม
Fundamentals of Forestry Extension for Environment
ปรัชญา วัตถุประสงค์ หลักการและวิธก
ี ารส่งเสริม สภาพสังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร บทบาทและบุคลิกภาพ
ของนักส่งเสริม นโยบายและการบริหารงานส่งเสริมการป่ าไม ้เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนปั ญหาและแนวโน ้มของการส่งเสริมการป่ าไม ้เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม
91324

91325

นิเวศวิทยาและการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติ
Ecology and Natural Resources Management
องค์ประกอบของระบบทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าทางนิเวศวิทยาทีแ
่ ตกต่างกัน การประยุกต์ใช ้หลักการทาง
นิเวศวิทยาเพือ
่ การจัดการทีม
่ ล
ี ักษณะและรูปแบบทีห
่ ลากหลาย เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก ้ไข
เพือ
่ เสริมสร ้างคุณค่าทางระบบนิเวศ

91326

วนศาสตร์เกษตร
Agroforestry
ความเป็ นมาของวนศาสตร์เกษตร การใช ้ทีด
่ น
ิ ป่ าไม ้ร่วมกับการประกอบอาชีพการเกษตร การปลูกพืชเกษตรและ
เลีย
้ งสัตว์ร่วมกับพืชป่ าไม ้ ความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยา และสรีรวิทยาของพืชทีป
่ ลูกควบคูก
่ น
ั ผลกระทบของวนศาสตร์เกษตร
ต่อสภาพแวดล ้อม การวางแผนระบบวนศาสตร์เกษตรในรูปแบบต่างๆ เพือ
่ การใช ้ทีด
่ น
ิ ให ้ได ้ประโยชน์สงู สุด การจัดทาโครงการ
เผยแพร่วนศาสตร์เกษตรแก่เกษตรกร เพือ
่ ให ้เกิดการพัฒนาทัง้ ทางด ้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคมของท ้องถิน
่
่ ทีใ่ ชใ้ นงานส่งเสริมการเกษตร
สารสนเทศและสือ
Information and Communication Media in Agricultural Extension
ความสาคัญของสารสนเทศทีม
่ ต
ี อ
่ การส่งเสริมการเกษตร การจัดระบบสารสนเทศทางการเกษตรและทางส่งเสริม
่ ค
่ สารและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
การเกษตร การนาสารสนเทศไปใช ้ในการถ่ายทอดสูบ
ุ คลเป้ าหมาย โดยกระบวนการสือ
่ ไปใช ้ในการจัดการความรู ้เพือ
ตลอดจนการนาสารสนเทศและสือ
่ ให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมของบุคคลเป้ าหมาย

91349

ั ันธ์ และจิตวิทยาสาหร ับเกษตรกร
การเป็นผูน
้ า มนุษยสมพ
Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers
ความหมายและลักษณะของผู ้นา กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพือ
่ การเป็ นผู ้นาและการคัดเลือกผู ้นา ความหมายและ
หลักการของมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการกลุม
่ สัมพันธ์ และการสร ้างมนุษยสัมพันธ์ หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรมและ
ความเป็ นอยู่ทางด ้านสังคม จิตวิทยาของเกษตรกร การนาความรู ้ทางการเป็ นผู ้นา มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาทีเ่ หมาะสมสาหรับ
เกษตรกรมาใช ้ในงานส่งเสริมการเกษตร

91350

้ ฐานความรูส
พืน
้ งิ่ แวดล้อม
Fundamentals of Environment
พืน
้ ฐานและหน ้าที่ (Function) ของสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ต
ี อ
่ ระบบนิเวศและระบบสังคม การเปลีย
่ นแปลงของสิง่ แวดล ้อมและ
กระบวนการเปลีย
่ นแปลงของสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อความยั่งยืนของสิง่ แวดล ้อม การนาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช ้
ั พันธ์ร่วมกันของสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ให ้เกิดปฏิสม

91357

91363

การจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้
Forest Resources Management
ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางด ้านวนศาสตร์ แนวคิดเกีย
่ วกับกาจัดการทรัพยากรป่ าไม ้ในมิตส
ิ งิ่ แวดล ้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ความรู ้พืน
้ ฐานการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้ทีส
่ าคัญ เช่น การจัดการลุม
่ น้ า การจัดการสัตว์ป่า การป่ าไม ้ในเมือง การจัดการเพือ
่
นันทนาการ การป่ าไม ้ชุมชน วนเกษตร การจัดการสวนป่ า การจัดการป่ าไม ้ และอืน
่ ๆ เพือ
่ นาไปประยุกต์ใช ้ในการจัดการป่ าไม ้
อย่างยั่งยืน
91413

การพ ัฒนากลุม
่ สถาบ ัน และองค์กรการเกษตร
Development of Group, Institution, and Organization in Agriculture
แนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับกลุม
่ ประเภทและรูปแบบของกลุม
่ และสถาบัน หลักการจัดตัง้ และการดาเนินงานกลุม
่
หลักการวิเคราะห์และประเมินผลกลุม
่ แนวทางการพัฒนากลุม
่ และเครือข่ายให ้เข ้มแข็งและยั่งยืน
91418

ประสบการณ์วช
ิ าชีพส่งเสริมการเกษตร
Professional Experience in Agricultural Extension
่ าคปฏิบัต ิ โดยเน ้นการบริหาร การวางแผนงาน และ
การประยุกต์หลักการและวิธก
ี ารทางการส่งเสริมการเกษตรสูภ
การทางานเป็ นหมูค
่ ณะ การสร ้างผู ้นาในท ้องถิน
่ การเขียนโครงการทางการส่งเสริมการเกษตร กลวิธก
ี ารถ่ายทอดวิทยาการ
่ การใช ้ข ้อมูล ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย
การผลิตและใช ้สือ
่ วข ้อง การศึกษาวิจัยเบือ
้ งต ้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ึ ษาและสถานการณ์จาลองทางส่งเสริมการเกษตร จรรยาวิชาชีพ และกิจกรรมกลุม
การประเมินผล กรณีศก
่ สัมพันธ์เพือ
่ พัฒนา
ให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และภาวการณ์เป็ นผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

91427

การป่าไม้ชุมชน
Community Forestry
บทบาทและความสาคัญของป่ าไม ้ทีม
่ ต
ี อ
่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล ้อม่ของท ้องถิน
่ การวางแผนและ
การจัดการป่ าไม ้ชุมชนในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมให ้ประชาชนรู ้จักการคัดเลือกพรรณไม ้ การปลูกและดูแลรักษาป่ าไม ้ทีม
่ ี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล ้อมของชุมชนเมืองและชนบท ตลอดจนการจัดการผลผลิตจากป่ าไม ้ชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนในท ้องถิน
่
กฎหมายเกีย
่ วก ับทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม
Laws Pertaining to Forestry Resources and Environment
ความหมายและกระบวนการของกฎหมาย การใช ้กฎหมาย บทบาทของกฎหมายเกีย
่ วกับทรัพยากรป่ าไม ้และ
สิง่ แวดล ้อม และการใช ้กฎหมายเพือ
่ ปฏิบัตงิ านส่งเสริม และบริหารจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม

91428

91464

พืชสวนประด ับในการจ ัดภูมท
ิ ัศน์
Ornamental Plants in Landscaping
ความเป็ นมาของพืชสวนประดับกับการจัดภูมท
ิ ัศน์ ความสาคัญของพืชสวนประดับและงานภูมท
ิ ศ
ั น์ ความสัมพันธ์
ระหว่างอาชีพพืชสวนประดับและงานภูมท
ิ ัศน์ สังคมของพืชสวนประดับและสิง่ แวดล ้อมทีต
่ ้องการ การจาแนกพืชสวนประดับ
สาหรับงานภูมท
ิ ศ
ั น์ หลักการพืน
้ ฐานของการออกแบบพืชสวนประดับและงานภูมท
ิ ศ
ั น์ การออกแบบพืชสวนประดับให ้เกิด
คุณค่าในด ้านการใช ้ประโยชน์ กระบวนการออกแบบโดยพืชสวนประดับ หลักการเลือกพืชสวนประดับเพือ
่ นามาใช ้ในการออกแบบ
ภูมท
ิ ศ
ั น์ แนวคิดการออกแบบเพือ
่ ความเหมาะสมและยั่งยืน การออกแบบ แบบแปลนการปลูก และการกาหนดรายละเอียด
การประมาณราคา การทาสัญญาและการสร ้าง เทคนิคการจัดและการปลูก เครือ
่ งมือ อุปกรณ์ การดูแลบารุงรักษา ธุรกิจ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องและการจัดการ
91465

การจ ัดการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร
Agro-Tourism Management
ความหมายและความสาคัญของการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร วิวัฒนาการและแนวคิดทฤษฎี หลักการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การจัดการการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร รูปแบบ ลักษณะการจัดการการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการท่องเทีย
่ ว
เชิงเกษตร การวิเคราะห์ความเป็ นไปได ้ การวางแผน การดาเนินการและประเมินผลการจัดการการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร องค์กร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการการท่องเทีย
่ ว กรณีตัวอย่างการจัดการการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร แนวทางการจัดการและการส่งเสริม
การจัดการการท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร ระดับชุมชน ท ้องถิน
่ และระดับประเทศ
91466

การผลิตภ ัณฑ์เชิงน ันทนาการและเศรษฐกิจ
Animal Production for Recreation and Economics
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้ ทางด ้านสภาพและ
ศักยภาพการผลิต หลักการผลิตและการจัดการการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการ จาพวกสัตว์สวยงาม สัตว์เพือ
่ ความบันเทิง
สัตว์เพือ
่ การแข่งขัน สัตว์เลีย
้ งในบ ้าน และสัตว์เพือ
่ ธุรกิจอุตสาหกรรมบางประเภท โดยแนะนาด ้านพันธุ์ อาหารและ
การให ้อาหาร โรคและการรักษา การจัดการผลิต การตลาด และธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการผลิตสัตว์
เชิงนันทนาการ เพือ
่ การจาหน่ายทัง้ ภายในท ้องถิน
่ ระดับประเทศ และการส่งออก
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม
Professional Experience in Forest Resources and Environmental
่ ารปฏิบัต ิ โดยเน ้นการบริหารจัดการและการวางแผนพัฒนา
การประยุกต์ความรู ้ด ้านการป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อมไปสูก
ทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อมให ้มีประสิทธิภาพ ให ้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง การศึกษาวิจัยเบือ
้ งต ้น การใช ้
ึ ษาและสถานการณ์จาลองเพือ
กรณีศก
่ การแก ้ไขปั ญหาทางการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม จรรยาวิชาชีพทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม และกิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์เพือ
่ พัฒนาให ้เป็ นผู ้มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
91467

92116

ความรูท
้ ว่ ั ไปเกีย
่ วก ับการสหกรณ์
Fundamentals of Cooperatives
สภาพโดยทัว่ ไปของเศรษฐกิจและสังคม การรวมตัวและก่อให ้เกิดการสหกรณ์ ความหมาย และหลักการทั่วไปของ
สหกรณ์ โครงสร ้าง วัตถุประสงค์ประเภทต่างๆ ตลอดจนหน ้าทีข
่ องสหกรณ์ การจัดตัง้ และการจัดการสหกรณ์ รัฐกับสหกรณ์
กฎหมายสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ กีย
่ วกับการสหกรณ์ งานการเงินและปั ญหา และนโยบายโดยทัว่ ๆ
ไปในการพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนปั จจัยต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการสหกรณ์ ปั ญหาและวิธก
ี ารแก ้ไข
ั
สหกรณ์ก ับการพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคม
Cooperatives for Social and Economic Development
แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาสังคม ชุมชน เมือง และชนบท นโยบาย ทิศทาง และยุทธวิธใี นการพัฒนาสังคม
ชุมชน เมือง และชนบท สภาพแวดล ้อมต่างๆ ของสังคม ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนา แนวโน ้มการพัฒนาสหกรณ์กบ
ั การพัฒนา
สังคม เมือง ชุมชน และชนบท และยุทธวิธใี นการพัฒนาสหกรณ์เพือ
่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

92117

92217

ธนกิจและบ ัญชีสหกรณ์เพือ
่ การจ ัดการ
Finance and Accounting for Cooperatives Management
แนวความคิดพืน
้ ฐานเกีย
่ วกับสหกรณ์ธนกิจ ความหมาย หลักและวิธด
ี าเนินงานเงินทุนต่างๆ การวิวฒ
ั นาการและ
บทบาทของสหกรณ์ธนกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนปั ญหา การแก ้ไขและพัฒนา
ความรู ้เรือ
่ งระบบบัญชีสหกรณ์ การวางแผนและการวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
งบการเงินกับข ้อมูลต่างๆ ทางการเงิน และการพัฒนาข ้อมูลในระบบบัญชีเพือ
่ ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุมและการตัดสินใจ
ในการดาเนินงานการสหกรณ์
92220

กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
Cooperatives Law and Political Processes
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจและสหกรณ์ เช่น
้ ขาย เช่าทรัพย์ ยืม เช่าซือ
้ กู ้ยืม ค้าประกัน จานอง จานา กฎหมายเกีย
ซือ
่ วกับการจัดองค์กรธุรกิจและสหกรณ์ กฎหมายตราสาร
ิ ทางปั ญญา กฎหมายแรงงานและ
ทางการเงิน และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการควบคุมธุรกิจและสหกรณ์ เช่น กฎหมายทรัพย์สน
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายสิง่ แวดล ้อม สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นฝ่ ายผู ้นาและประชาชน
และกลุม
่ อิทธิพลต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการซึง่ มีบทบาททางการเมือง
92221

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์
Economics for Cooperatives Business Administration
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพือ
่ ใช ้ในการจัดการธุรกิจสหกรณ์ ได ้แก่ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่นอน
ทางธุรกิจสหกรณ์ แนวความคิดเกีย
่ วกับกาไร การวิเคราะห์และการพยากรณ์อป
ุ สงค์ การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน ทฤษฎี
การผลิต การตัง้ ราคา การวิเคราะห์ต ้นทุนและปั จจัยการผลิต และปั ญหาของการตัดสินใจ การลงทุนของสหกรณ์ รวมถึงการศึกษา
ภาวะเศรษฐกิจทีม
่ ผ
ี ลต่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
92222

การบ ัญชี การเงิน และการภาษีอากรสาหร ับสหกรณ์
Comparative Cooperatives
แนวคิดเบือ
้ งต ้นทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามตาราง บัญชีสาหรับสหกรณ์ การแบ่งกาไร
การควบรวมกิจการ การเพิม
่ ทุน การเลิกกิจการ การจัดทางบประมาณ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การจัดการการเงิน
ิ และทุนของสหกรณ์ การภาษี อากรทีเ่ กีย
ทัง้ ในโครงสร ้างด ้านสินทรัพย์ หนีส
้ น
่ วข ้องกับการดาเนินงานของสหกรณ์ ทัง้ ภาษี ทางตรง
และภาษี ทางอ ้อม

92320

การจ ัดและดาเนินงานการสหกรณ์
Organizing and Management of Cooperatives
การจัดการธุรกิจโดยทั่วไป หลักการจัดการสหกรณ์ ตัง้ แต่การวางแผน การจัดองค์กร การอานวยการ การบริหารงาน
บุคคล การจัดบริหารกลุม
่ สมาชิก การบริหารงบประมาณ การทาบัญชีและการควบคุมภายใน การจัดการธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์
การส่งเสริมสหกรณ์ การติดตามและประเมินผลงานสหกรณ์โดยส่วนรวม และแนวทางในการพัฒนาการจัดการสหกรณ์

92322

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจ ัดการสหกรณ์
Information Systems for Cooperatives Management
แนวคิดของระบบเกีย
่ วกับการจัดการ การนาวิธเี ชิงระบบมาใช ้กับการจัดการข ้อมูลเพือ
่ การบริหาร พัฒนาการของ
่ สารข ้อมูล ความรู ้พืน
การประมวลผล ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์และการสือ
้ ฐานเกีย
่ วกับฐานข ้อมูล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและการนาไปใช ้ การประยุกต์ใช ้สารสนเทศเพือ
่ การบริหารจัดการสหกรณ์
92423

วิธก
ี ารวิจ ัยทางสหกรณ์
Research Methodology in Comparative
ความหมาย ความสาคัญของการวิจัย หลักและวิธวี จิ ัยทางสหกรณ์ การเลือกปั ญหา การวางแผนและการวางรูปแบบ
การวิจัย การตัง้ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตลอดจนวิธก
ี ารเก็บข ้อมูล การตีความหมายข ้อมูล สถิตท
ิ เี่ กีย
่ วข ้อง การเสนอข ้อมูลและ
วิจารณ์ สรุปให ้เหตุผล พร ้อมทัง้ การยกตัวอย่างเปรียบเทียบวิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์ทวั่ ๆ ไป

92424

การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
Business Administration of Specific Cooperatives
การประยุกต์หลักการ อุดมการณ์และวิธก
ี ารสหกรณ์ เพือ
่ การบริหารจัดการสหกรณ์แต่ละประเภท การรวมกลุม
่ จัดตัง้
สหกรณ์ การบริหารการส่งเสริม แนะนาการดาเนินงานสหกรณ์ การบริหารการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ทุกประเภท รวมถึงการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์

92425

ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
Professional Experience in Cooperatives Business Administration
การประยุกต์หลักการและวิธก
ี ารสหกรณ์และการบริหารธุรกิจสหกรณ์สภ
ู่ าคปฏิบต
ั ิ โดยเน ้นการบริหารและการวางแผน
่ ทางไกล กฎหมาย ระเบียบ และข ้อมูลทีเ่ กีย
งานเป็ นหมูค
่ ณะ การสร ้างผู ้นาในท ้องถิน
่ กลวิธก
ี ารถ่ายทอดวิทยาการ การใช ้สือ
่ วข ้อง
ึ ษาและสถานการณ์จาลองเพือ
การศึกษาและวิจัยเบือ
้ งต ้น การใช ้กรณีศก
่ การแก ้ปั ญหาทางการบริหารสหกรณ์ จรรยาวิชาชีพสหกรณ์
กิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์เพือ
่ พัฒนาให ้เป็ นผู ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และภาวะผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

93256

การฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะการผลิตพืช
Skill Training in Crop Production
่ าคปฏิบต
การนาหลักการและวิธก
ี ารทางการผลิตพืชสูภ
ั ิ เพือ
่ ให ้เกิดทักษะในการปลูก การดูแลรักษาการเก็บเกีย
่ ว
และการปฏิบต
ั ห
ิ ลังเก็บเกีย
่ ว
ั พช
้ งต้น
ศตรู
ื เบือ
Introduction to Crop Pests
ั รูพช
ชนิดของศัตรูพช
ื ในกลุม
่ ต่างๆ ทีส
่ าคัญ ได ้แก่ แมลงศัตรูพช
ื สัตว์ศต
ื โรคพืช และวัชพืช แหล่งทีม
่ า
การแพร่กระจาย และการระบาดของศัตรูพช
ื การทาความเสียหายกับพืชและกลไกการเข ้าทาลายพืช การวินจ
ิ ฉัยสาเหตุ
ความเสียหายจากศัตรูพช
ื ขัน
้ ต ้น หลักการควบคุมและการป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื ตลอดจนเครือ
่ งมืออุปกรณ์และความรู ้เกีย
่ วกับ
สารป้ องกันกาจัดศัตรูพช
ื

93257

93335

วิทยาศาสตร์การผลิตพืช
Science for Crop Production
การนาความรู ้วิทยาศาสตร์การผลิตพืชไปใช ้ในการเพาะปลูกและวางแผนการผลิตให ้เกิดประสิทธิภาพ โดยศึกษา
เรือ
่ งความรู ้ทางด ้านพฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ อุตน
ุ ย
ิ มวิทยา ความสัมพันธ์ของพืชกับสิง่ แวดล ้อม รวมทัง้ การวิเคราะห์
การผลิตและการใช ้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ
93337 การปร ับปรุงพ ันธุพ
์ ช
ื และการขยายพ ันธุพ
์ ช
ื
Crop Improvement and Plant Propagation
ความสาคัญและประเภทของพันธุพ
์ ช
ื คุณสมบัตข
ิ องพันธุด
์ ี วิธก
ี ารปรับปรุงพันธุพ
์ ช
ื การเลือกใช ้พันธุพ
์ ช
ื ให ้เหมาะสม
การเก็บรักษาพันธุด
์ ี วิธก
ี ารขยายพันธุพ
์ ช
ื เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชวี ภาพและการเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ การนาความรู ้
ด ้านการปรับปรุงพันธุแ
์ ละขยายพันธุพ
์ ช
ื ไปใช ้ในการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ
ั
หล ักโภชนศาสตร์และอาหารสตว์
Principles of Animal Nutrition and Feeds
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหาร อาหารและโภชนะชนิดต่างๆ หลักโภชนาการ ความต ้องการด ้าน
โภชนาการของสัตว์เลีย
้ งและสิง่ ทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อความต ้องการการใช ้สารอาหารของร่างกาย ลักษณะทางโภชนาการของวัตถุดบ
ิ
ชนิดต่างๆ ทีน
่ ามาใช ้เป็ นอาหารสัตว์ หลักการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบือ
้ งต ้น การเตรียมวัตถุดบ
ิ อาหารสัตว์
หลักการประกอบสูตรอาหาร และการผสมอาหารสัตว์

93343

ั
วิทยาศาสตร์สุขภาพสตว์
Animal Health Science
กายวิภาคและการทางานของอวัยวะต่างๆ หลักการสุขาภิบาล การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลีย
้ งใน
้ โรคจากสาเหตุอน
้ ตลอดจน
สภาพแวดล ้อมต่างๆ โรคทีส
่ าคัญของสัตว์เลีย
้ งซึง่ รวมทัง้ โรคติดเชือ
ื่ ทีไ่ ม่ใช่เกิดจาการติดเชือ
โรคพยาธิภายในและพยาธิภายนอก ทัง้ นีจ
้ ะรวมถึงการวินจ
ิ ฉัยเบือ
้ งต ้น หลักการเก็บตัวอย่างเพือ
่ ตรวจสอบโรค การป้ องกัน
และควบคุม หลักการใช ้ยาเพือ
่ รักษาโรค กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสุขภาพสัตว์

93344

ั
การปร ับปรุงพ ันธุแ
์ ละการสืบพ ันธุส
์ ตว์
Animal Improvement and Reproduction
ั ว์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิง่ แวดล ้อมทีม
หลักการพันธุศาสตร์ซงึ่ นามาใช ้ในการปรับปรุงพันธุส
์ ต
่ ต
ี อ
่ ลักษณะทีม
่ ี
้
ต่อลักษณะทีแ
่ สดงออกของสัตว์ อัตราพันธุกรรม อัตราซา และการคัดเลือกพันธุ์ กายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์
ั ว์ การผสมพันธุส
ั ว์โดยวิธ ี
ปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องในการสืบพันธุข
์ องสัตว์ พฤติกรรมในการสืบพันธุข
์ องสัตว์ ระบบการผสมพันธุส
์ ต
์ ต
ั
ธรรมชาติและวิธผ
ี สมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน ปั ญหาการปรับปรุงพันธุส
์ ตว์ในประเทศไทย

93345

93352

หล ักการจ ัดการการผลิตพืช
Principles of Crop Production Management
ความหมายการจัดการการผลิตพืช หลักการจัดการทัว่ ไปและหลักการจัดการการผลิตพืช ประกอบด ้วยหลักการตลาด
และหลักเศรษฐศาสตร์ทเี่ กีย
่ วข ้อง การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน การจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การสัง่ การและควบคุม
การบัญชีและการเงิน หลักการจัดการก่อนและหลังปลูกพืช หลักการจัดการเก็บเกีย
่ วและการปฏิบต
ั ห
ิ ลังเก็บเกีย
่ ว หลักการจัดการ
เครือ
่ งจักรกล หลักการผลิตพืชภายใต ้ระบบนิเวศต่างๆ และการทางการเกษตรทางเลือก รวมทัง้ การนาหลักการจัดการทั่วไป และ
หลักการจัดการการผลิตพืชไปใช ้ในการผลิตพืชไปใช ้ในการผลิตพืชให ้มีประสิทธิภาพ

93353

การจ ัดการผลผลิตพืช
Crop Commodity Management
การจัดการผลผลิตพืช การแปรรูปและเพิม
่ มูลค่าของผลผลิต การจัดการตลาดของผลผลิตประเภทต่างๆ ตาม
กฎเกณฑ์และเงือ
่ นไขทางการค ้าระหว่างประเทศ รวมทัง้ การนาความรู ้ไปใช ้ประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ
ั
ระบบสารสนเทศและการวิจ ัยเพือ
่ การจ ัดการการผลิตสตว์
Information System and Research in Animal Production Management
บทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศทางการเกษตร การเก็บรวบรวมและการค ้นคว ้าข ้อมูลและสารสนเทศ
ทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศใช ้ในการจัดการการผลิตสัตว์ หลักการวิจัย สถิตเิ พือ
่ การวิจัย
การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ การวิจัยระบบฟาร์ม และการนาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช ้ในการจัดการการผลิตสัตว์

93434

93442

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจ ัดการการผลิตพืช
Professional Experience in Crop Production Management
การประมวลความรู ้ด ้านการจัดการการผลิตพืชเพือ
่ จัดทาโครงการผลิตพืช การใช ้คอมพิวเตอร์เพือ
่ การจัดการ
การผลิตพืช การกาหนดโครงการ การศึกษาความเป็ นไปได ้ การประเมินกิจกรรมและการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
โครงการจัดการผลิตพืช การปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงประเภทหรือขนาดกิจการด ้วยการทาโครงการจัดการการผลิตพืช การพัฒนา
การผลิตพืชให ้เหมาะสมกับทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของผู ้ทางานด ้านการผลิตพืช
ั ปีก
การจ ัดการการผลิตสุกรและสตว์
Swine and Poultry Production Management
ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสุกรในเชิงธุรกิจ โดยคานึงถึงผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
การจัดการในแต่ละขัน
้ ตอนของวงจรการผลิต การจัดการเกีย
่ วกับพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลีย
้ ง การให ้อาหาร ระบบ
การควบคุมและการป้ องกันโรค การรักษาโรคทีพ
่ บเสมอภายในฟาร์ม การตลาด การแปรรูปผลิตผล กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การผลิต รวมทัง้ การฝึ กปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการจัดการการผลิตสุกร
ระบบการผลิต การวางแผนและการจัดการในการผลิตสัตว์ปีกในเชิงธุรกิจ โดยคานึงถึงผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
การผลิตนีจ
้ ะครอบคลุมถึงการผลิตไก่ไข่และไก่เนื้อ เป็ ดไข่และเป็ ดเนือ
้ ห่านและนกกระทา ทัง้ นีจ
้ ะกล่าวถึงการจัดการในแต่ละ
ขัน
้ ตอนของวงจรการผลิต การจัดการเกีย
่ วกับพันธุ์ การฟั กไข่และการจัดการโรงฟั ก โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลีย
้ ง การให ้อาหาร
ระบบการควบคุมและการป้ องกันโรค การรักษาโรคทีพ
่ บเสมอภายในฟาร์ม การตลาด การแปรรูปผลิตผล กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การผลิต รวมทัง้ การฝึ กปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการจัดการการผลิตสัตว์ปีก

93446

ั เคีย
้ ง
้ วเอือ
การจ ัดการการผลิตสตว์
Ruminant Production Management
ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ งในเชิงธุรกิจ ประกอบด ้วยการผลิตโคเนือ
้ และ
โคนม โคและกระบืองาน แพะ แกะ และจะครอบคลุมถึงการผลิตกระต่ายด ้วย โดยการจัดการการผลิตจะคานึงถึงผลกระทบทีม
่ ี
ต่อสิง่ แวดล ้อม ทัง้ นี้จะกล่าวถึงการจัดการในแต่ละขัน
้ ตอนของวงจรการผลิต การจัดการเกีย
่ วกับพันธุ์ การรีดนม และการจัดการ
โรงนม โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลีย
้ ง การให ้อาหาร ระบบการควบคุมและการป้ องกันโรค การรักษาโรคทีพ
่ บเสมอภายในฟาร์ม
การตลาด การแปรรูปผลิตผล กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิต รวมทัง้ การฝึ กปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
93447

ั
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจ ัดการการผลิตสตว์
Professional Experience in Animal Production Management
่ าคปฏิบัต ิ การดาเนินการทางด ้านธุรกิจ การผลิตสัตว์ การส่งเสริม
การประยุกต์ความรู ้ด ้านการจัดการการผลิตสัตว์ไปสูภ
และพัฒนาการผลิตสัตว์ของเกษตรกร คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐและเอกชนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การผลิตสัตว์

93448

93454

สารสนเทศเพือ
่ การจ ัดการการผลิตพืช
Information for Crop Production Management
การประยุกต์ใช ้ข ้อมูลเพือ
่ การจัดการการผลิตพืช ประกอบด ้วย ประเภท แหล่งทีม
่ า วิธก
ี ารจัดเก็บข ้อมูล การอ่านข ้อมูล
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการวิจัย การนาข ้อมูลและผลการวิจัยไปใช ้ประโยชน์ในการจัดการการผลิตพืช
93455

การฝึ กปฏิบ ัติการจ ัดการการผลิตพืช
Practical Training in Crop Production Management
การศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบต
ั เิ สริมทักษะในเรือ
่ งการสารวจข ้อมูลการจัดการการผลิตของผู ้ผลิต การจัดทา
แบบสอบถาม การวิเคราะห์การจัดการและผลประกอบการของผู ้ผลิต การจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานและข ้อเสนอแนะ
ึ ษาการจัดการการผลิตพืช ทัง้ นีใ้ ห ้มีการศึกษางานภาคสนาม การปรึกษาหารือระหว่างการเก็บข ้อมูลและการระดม
รวมทัง้ กรณีศก
สมองของนั กศึกษาภายใต ้การแนะนาของผู ้ทรงคุณวุฒแ
ิ ละคณาจารย์
ั
การจ ัดการการผลิตธ ัญพืชและพืชอาหารสตว์
Cereal and Forage Crop Production Management
ประเภทของธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการการผลิต การตลาด ปั จจัยการผลิตการจัดการ
ในกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบต
ั ห
ิ ลังเก็บเกีย
่ ว การตัดสินใจผลิตและเลือกใช ้เทคโนโลยีการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์ทม
ี่ ค
ี วามสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางการผลิต และอนุรักษ์
สิง่ แวดล ้อมโดยให ้สอดคล ้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
93456

93457

การจ ัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
Industrial Crop Production Management
ประเภทของพืชไร่อต
ุ สาหกรรม แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการการผลิต การตลาด ปั จจัยการผลิต การจัดการใน
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบต
ั ห
ิ ลังเก็บเกีย
่ ว การตัดสินใจผลิตและเลือกใช ้เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรมทีม
่ ค
ี วามสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางการผลิตและอนุรักษ์
สิง่ แวดล ้อม โดยให ้สอดคล ้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

93458

การจ ัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประด ับเชิงธุรกิจ
Flowering and Ornamental Plant Production Management
ประเภทของไม ้ดอกไม ้ประดับ แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการการผลิต การตลาด ปั จจัยการผลิต การจัดการใน
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบต
ั ห
ิ ลังเก็บเกีย
่ ว การตัดสินใจผลิตและเลือกใช ้เทคโนโลยีการผลิตไม ้ดอกไม ้
ประดับทีม
่ ค
ี วามสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางการผลิตและอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อม
โดยให ้สอดคล ้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

93459

การจ ัดการการผลิตไม้ผลและผ ักเชิงธุรกิจ
Fruit and Vegetable Production Management
ประเภทของไม ้ผลและผัก แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการการผลิต การตลาด ปั จจัยการผลิต การจัดการในกระบวน
การผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบต
ั ห
ิ ลังเก็บเกีย
่ ว การตัดสินใจและเลือกใช ้เทคโนโลยีการผลิตไม ้ผลและผักทีม
่ ค
ี วามสาคัญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางการผลิต และอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อม โดยให ้สอดคล ้องกับศักยภาพ
ในการประกอบธุรกิจ
94329

ความรูท
้ ว่ ั ไปเกีย
่ วก ับธุรกิจการเกษตร
Fundamentals of Agribusiness
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจการเกษตร ฝ่ ายดาเนินการธุรกิจการเกษตรตัง้ แต่การผลิตและการจัดหาปั จจัย
การผลิต การผลิตสินค ้าเกษตร การจัดหา การแปรรูปและการเก็บรักษา การจัดจาหน่ายสินค ้าให ้แก่ผู ้บริโภคภายในประเทศ
ตลอดจนการส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ รวมถึงฝ่ ายสนั บสนุนในการดาเนินธุรกิจการเกษตร สภาวะแวดล ้อมทางธุรกิจ
การเกษตร และลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย
94330

การจ ัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
Agricultural Products and Processing Management
ความสาคัญของการจัดการผลิตผลเกษตรและการแปรรูปผลิตผลเกษตรต่อธุรกิจการผลิตสินค ้าเกษตรในประเทศไทย
วิธก
ี ารจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกีย
่ ว การจัดตัง้ โรงงานแปรรูป การวางแผนการแปรรูป การจัดหาวัตถุดบ
ิ ในการแปรรูป
้ ขายให ้เหมาะสมกับกาลังการผลิต กระบวนการแปรรูปสินค ้าเกษตรทีส
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการซือ
่ าคัญๆ การจัดการ
สินค ้าคงคลัง ตลอดจนการจาแนกแจกจ่ายสินค ้าหรือผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ า่ นการแปรรูปแล ้ว
94360

การจ ัดการการปฏิบ ัติการและทร ัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
Operations and Human Resource Management in Agribusiness
แนวคิดด ้านการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การกาหนดอานาจหน ้าทีใ่ นองค์การ การจัดกาลังคน
การอานวยการ การประสานงาน และการควบคุม
แนวคิดและบทบาทของการจัดการการปฏิบัตก
ิ าร หน ้าทีข
่ องการปฏิบต
ั ก
ิ ารในระบบธุรกิจการเกษตร การวางแผน
ปฏิบต
ั ก
ิ าร การวางแผนเลือกทาเลทีต
่ งั ้ การวางแผนผังกระบวนการผลิต การจัดการด ้านสินทรัพย์ วัสดุและบริการ การควบคุม
คุณภาพและต ้นทุนการผลิตสินค ้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน (Supply Chain Management) การจัดการ
สินค ้าคงคลัง เทคนิคการจัดการโครงการทางธุรกิจการเกษตร
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบุคลากร การจัดการบุคคลเข ้าทางาน การพัฒนาบุคลากร การประเมิน
การปฏิบต
ั งิ าน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน จรรยยาวิชาชีพ การจัดการสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมาย
และสถาบันทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
94431

การจ ัดการการตลาดสินค้าเกษตร
Agricultural Marketing Management
แนวคิดการตลาด ระบบการตลาด บทบาทและหน ้าทีข
่ องการตลาด กระบวนการทางการตลาด การจัดการการตลาด
โดยทั่วไป ได ้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลยุทธ์สว่ นประสมการตลาด ได ้แก่ กลยุทธ์ด ้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด การปฏิบต
ั ก
ิ ารและการควบคุมทางการตลาด
การนาแนวคิดทางการตลาดมาใช ้กับการตลาดสินค ้าเกษตร ระบบการตลาดสินค ้าเกษตรสถาบันและองค์การทาง
การตลาดสินค ้าเกษตร วิถก
ี ารตลาดและส่วนเหลือ
่ มการตลาดสินค ้าเกษตร การจัดการการตลาดสินค ้าเกษตร ประเภทสินค ้า
วัตถุดบ
ิ สินค ้ากึง่ สาเร็จรูป และสินค ้าแปรรูป นโยบายและมาตรการด ้านการตลาดสินค ้าเกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสินค ้าเกษตร
94432

สารสนเทศและการวิจ ัยทางธุรกิจการเกษตร
Information and Research in Agribusiness
บทบาทและความสาคัญของสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร การสืบค ้นสารสนเทศ และการนาสารสนเทศไปใช ้ในการ
ดาเนินงานด ้านธุรกิจการเกษตร
ความหมาย ความสาคัญของการวิจัย ระเบียบวิธก
ี ารดาเนินการวิจัยทางธุรกิจโดยอาศัยหลักและกระบวนการทางสถิต ิ
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับสถิต ิ การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การรายงานผลการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช ้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร

94433

ประสบการณ์วช
ิ าชีพธุรกิจการเกษตร
Professional Experience in Agribusiness
่ าคปฏิบต
การประยุกต์หลักการและวิธก
ี ารทางธุรกิจการเกษตรสูภ
ั ิ โดยเน ้นการจัดการธุรกิจ การเกษตร การเงิน การภาษี
อากร กฎหมายธุรกิจ การวางแผนการตลาดสินค ้าเกษตร การจัดระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร การศึกษาและวิจัยทางธุรกิจ
ึ ษาและสถานการณ์จาลองเพือ
การเกษตร การใช ้กรณีศก
่ การแก ้ไขปั ญหาทางธุรกิจการเกษตร จรรยาวิชาชีพธุรกิจการเกษตร
กิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์เพือ
่ พัฒนาให ้เป็ นผู ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและภาวะการเป็ นผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

94461

การเงินธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Finance
แนวคิดและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องในการจัดการทางการเงิน หน ้าทีท
่ างการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง การวางแผนการใช ้เงินทุน การวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการจัดหาเงินทุน โครงสร ้างทางการเงิน
ต ้นทุนเงินทุน การควบคุมและการวิเคราะห์ทางการเงิน
่ ประเภทสินเชือ
่ มาตรการการให ้สินเชือ
่ การวิเคราะห์สน
ิ เชือ
่ ธุรกิจการเกษตร วิธก
นโยบายสินเชือ
ี ารชาระเงินและ
่ ข ้อปฏิบต
่ ทางธุรกิจการเกษตร
การดาเนินการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดอืน
่ ๆ เกีย
่ วกับการให ้สินเชือ
ั ท
ิ างกฎหมายเกีย
่ วกับสินเชือ
94462

ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
International Agribusiness
ทฤษฎีการค ้าระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศทีเ่ กีย
่ วกับการผลิตและการค ้าสินค ้าเกษตร การรวมกลุม
่ ทาง
การผลิตและการค ้า ปั ญหาและอุปสรรคทางการค ้าสินค ้าเกษตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ บทบาทของเทคโนโลยีทส
ี่ าคัญ
ต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชวี ภาพ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างทีส
่ าคัญ อาทิ ด ้านการตลาด การเงิน โลจิสติกส์ มาตรฐานสินค ้าเกษตรด ้าน
การส่งออกและการนาเข ้า สารสนเทศเพือ
่ การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบ และเอกสารสาคัญในธุรกิจ
การค ้าระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐต่อการดาเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

