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สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์

 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้การวจัิย และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจ

ตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication   

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ 

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ       

  และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษย์ไดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคม   

  มนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

  ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธร์ะหว่างมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาติ

วทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ 

การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community  

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

      สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิตติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง  

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย 

รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิความตระหนัก 

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของ

สงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนาทักษะ

การฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน             

  (Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและหลัก      

  ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน          

(Hànyǔ Pīnyīn) ค าศัพทพ์ื้นฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ 

และเรยีนรูฝึ้กเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ื้นฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพื่อการสือ่สาร

ในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตีอ่ภูมภิาค

ตา่งๆ ในโลก 

30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจความหมาย สถานภาพ ขอบขา่ยและพัฒนาการของวชิาการบรหิาร 

 2. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจปรัชญา ทฤษฎแีนวคดิ แนววธิกีารศกึษาและระเบยีบวธิวีเิคราะหก์ารบรหิาร 

 3. เพือ่สามารถเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งวชิาการบรหิารกบัวชิาอืน่ๆ 

 4. เพือ่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความหมายและสาระส าคัญของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวคดิ

ส าคัญเกีย่วกับการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหว่างการบรหิาร รูปแบบต่างๆ โครงสรา้งองคป์ระกอบ 

และบทบาทหนา้ทีข่องระบบบรหิารโดยทั่วไป ความสัมพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกับสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึ

ศกึษาหลกัปรัชญาการจัดองคก์าร กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคัญในการบรหิารงานโดยทั่วไป 

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจ เช่น ซื้อขาย                    

เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดองคก์รธุรกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ 

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล หา้งหุน้สว่นจ ากัด บรษัิทจ ากัด บรษัิทมหาชนจ ากัด และกจิการร่วมคา้ ลักษณะตา่งๆ 

ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคุมธุรกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิ

ทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 30206-2 การภาษอีากร (Taxation)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร    

การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใชข้อ้มูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การประเมินผล              

การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดหาเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับหลักฐานกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่      

  เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน 

การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และ

การจัดหาเงนิทุน หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ กฎหมาย

เกีย่วกบัการจัดองคก์รธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาด 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลติและด าเนนิงาน การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลังผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ 

การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การวางแผนและ    

การควบคุมการผลิตและด าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับงาน         

ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ 

 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์าร

ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาด

เป้าหมาย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นราคา การวางแผนและ

การตัดสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพี

บรหิารธรุกจิ 

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 

 ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก           

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวัสดกิารและการพนักงานสัมพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน เทคนิคและ

เครือ่งมอืของการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Statistics and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิทีางสถติธิรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพันธ ์การทดสอบ

ไคสแควร ์และสถตินิอนพาราเมตรกิ เลขดชัน ีเทคนคิการพยากรณ์ทางธุรกจิ การตดัสนิใจภายใตส้ภาวการณ์ตา่งๆ  

โปรแกรมเชงิเสน้ ตัวแบบการขนสง่และตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงเหลอื ตัวแบบถดถอยและตัว

แบบจ าลองสถานการณ์ การวเิคราะหม์ารค์อฟ และ PERT/CPM 
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60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทุนการผลติ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาติ การวัดรายไดป้ระชาชาต ิ

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 

90201 การจดัการฟารม์ (6 หนว่ยกติ) 

 Farm Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการฟารม์ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการฟารม์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการฟารม์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการจัดการและหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ทีป่ระยุกตใ์ชใ้นการจัดการฟาร์ม ปัจจัยทีก่ าหนดประเภท

ฟารม์ การจัดการปัจจัยการผลติฟารม์ หลักและวธิกีารปฏบิัตใินการท าฟารม์ทีด่ ีการเริม่กจิการฟารม์ การวางแผน

และงบประมาณฟารม์ การจัดการสนิเชือ่ของฟารม์ การบันทกึกจิการฟารม์ การวเิคราะหผ์ลการท าฟารม์ การจัดการ

การตลาดผลติผลฟารม์ การน าความรูด้า้นการจัดการฟารม์ไปใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

90206 เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิ (6 หนว่ยกติ) 

 และสิง่แวดลอ้ม 

 Technology for Agricultural Resources, National Resources,  

 and Environmental Resources Management 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  และสิง่แวดลอ้มและการจัดการ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยกีารเกษตร และการจัดการ 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมาย กฏระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้น

  การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และประเภทของทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความสมัพันธร์ะหวา่ง

สิง่แวดลอ้มกับการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม พืน้ฐานความรูเ้กีย่วกับ

เทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการ กฏหมาย กฏระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งทางดา้นการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

90208 คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่การเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Mathematics and Science for Agriculture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัคณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่การเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัวทิยาศาสตรเ์พือ่การเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้ณติศาสตร ์สถติ ิและวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่การเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับคณิตศาสตร์และสถติหิลักการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ความรูเ้กีย่วกับ

วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ดา้นเคมชีวีวทิยา และฟิสกิส ์เพือ่การประยกุตใ์ชใ้นการเกษตร 

90305 การผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัว ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการการผลติสตัว ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ในดา้นสภาพ ศักยภาพ และระบบ      

การผลติ หลักการผลติสัตว ์โดยกล่าวถงึปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งในการผลติสัตว ์ทัง้ดา้นพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ ์

อาหารและการใหอ้าหาร สขุศาสตรแ์ละโรคสตัว ์เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการแปรรูป การตลาด และแนวทาง

ในการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติสตัวข์องประเทศไทย 

90307 การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crops Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการการผลติพชืและผลผลติพชื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพชื ปัจจัยในการผลติ วทิยาการดา้นพชื และเทคโนโลยกีารผลติพชื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการพัฒนาและสง่เสรมิการผลติพชืเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการผลติพชื ภมูเิกษตรทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชื การปลกูและระบบการปลกูพชื การจัดการ

ดนิ น ้า ปุ๋ ย และศัตรูพชื การปรับปรุงและขยายพันธุพ์ชื การเก็บเกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การผลติพืช

ทีส่ าคญั แนวทางการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติพชืเศรษฐกจิในประเทศไทย 
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90406 ดนิ น า้ และปุ๋ ย (6 หนว่ยกติ) 

 Soils, Water and Fertilizers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัดนิ น ้าและปุ๋ ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละตระหนักในการอนุรักษ์ดนิและน ้า 

 3. เพื่อใหม้ีความรูใ้นการน าขอ้มูลเกี่ยวกับดิน น ้ า และปุ๋ ย ไปใชแ้ละแกไ้ขปัญหาทางการเกษตร

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าเนดิดนิ การจ าแนก และการส ารวจดนิ ความส าคัญของดนิตอ่การเพาะปลูกและเลีย้งสัตว ์น ้า และ

การใชน้ ้าเพือ่การเพาะปลกู ปุ๋ ยและการใชปุ้๋ ย ปัญหาของดนิ น ้า ปุ๋ ย ในการเกษตร และแนวทางแกไ้ข การอนุรักษ์

ดนิและน ้า ขอ้มลูและการใชข้อ้มลู ดนิ น ้า ปุ๋ ย เพือ่ท าการเกษตร 

91109 หลกัการสง่เสรมิและการพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในปัญหาพืน้ฐาน สภาพสงัคมเกษตร แนวโนม้ และนโยบายทั่วไปเกีย่วกับ

  การเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เกีย่วกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนา นักส่งเสริม องค์กร การบริหารการส่งเสริมและ        

  พัฒนาการเกษตร และกลุม่เป้าหมายในพืน้ทีต่า่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพสังคมเกษตรกร การเปลีย่นแปลงของสังคมเกษตรกรไทย และนโยบายทางการเกษตร แนวคดิ 

ปรัชญา วัตถุประสงค ์ทฤษฎ ีหลักการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การพัฒนาการเกษตรทีย่ั่งยนื บทบาท หนา้ที ่

และการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานทางส่งเสรมิการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร กลุ่ม องคก์ร เครือข่าย สถาบัน

เป้าหมาย อาสาสมัครในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รูปแบบ ชอ่งทาง เทคโนโลยีการสือ่สาร และวธิกีาร

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล การบรหิารงานและโครงการพัฒนาการเกษตร       

ในเขตเมอืง ชานเมอืง และชนบท 

91110 สารสนเทศและสือ่เพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หน่วยกติ)

 Information and Media for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการเกษตร 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าสารสนเทศทางการเกษตรไปใชใ้นการสือ่สาร ประชาสัมพันธ ์

  และเผยแพร่แกบ่คุคลเป้าหมาย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าสารสนเทศและสือ่ไปใชใ้นการจัดการความรูเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกับบคุคล

  เป้าหมาย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ประเภท และลักษณะ ของสารสนเทศทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แหล่งสารสนเทศ

และการสบืคน้ ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในชมุชนเกษตร การใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสือ่สารในงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร การวเิคราะห์ วางแผน และจัดการสือ่ส าหรับ     

การประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รายบุคคล กลุ่ม มวลชน และเครอืข่ายสังคม 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร            

เพื่อการพัฒนาเกษตรกร และองคก์รดา้นการเกษตร การสรา้งองคค์วามรู ้การผลติ และการตลาดสนิคา้เกษตร    

การตดิตาม และประเมนิผลการใชส้ารสนเทศและสือ่ในงานสง่เสรมิการเกษตร 

91201 ผูน้ า มนุษยสมัพนัธ ์และจติวทิยาในการสง่เสรมิ (6 หนว่ยกติ) 

 และพฒันาการเกษตร        

 Leadership, Human Relation and Psychology in Agricultural  

 Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และทฤษฎดีา้นมนุษยสมัพันธ ์จติวทิยาในงานสง่เสรมิและ

  พัฒนาการเกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการน าความรูด้า้นผูน้ า มนุษยสัมพันธ์ และจิตวทิยาที่เหมาะสม       

  มาประยกุตใ์ชส้ าหรับการสง่เสรมิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนการพัฒนาเพือ่การเป็นผูน้ า

และการคัดเลอืกผูน้ า การพัฒนาภาวะผูน้ า และการท างานอย่างผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แนวคดิ 

ทฤษฎี และหลักการสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แนวคิด หลักการและทฤษฎ ี       

ทางจติวทิยา จติวทิยาของเกษตรกร จติวทิยามวลชน จติวทิยาชมุชน การน าความรูท้างดา้นผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์

และจติวทิยาทีเ่หมาะสมส าหรับเกษตรกรมาใชใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร การเสรมิสรา้งพลังเพื่อท างานสง่เสรมิ

การเกษตรอยา่งมคีวามสขุ 

91307 การพฒันาชุมชนเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Community Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ปรัชญา หลกัการและกระบวนการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และวเิคราะหน์โยบายการพัฒนาชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลุม่และหน่วยงานเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในรูปแบบ วธิกีาร การตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์และชุมชน พลวัตชุมชนเกษตร แนวคิด  ป รัชญา หลักการ                

และกระบวนการพัฒนาชมุชนเกษตร การศกึษาและวเิคราะหช์มุชนเกษตร นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชมุชน 

กลุ่มและหน่วยงานเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชุมชนเกษตร รูปแบบ วธิกีาร การตดิตามและประเมนิผล     

การพัฒนาชมุชนเกษตร การเปลีย่นแปลงของชุมชนเกษตร ปัญหาและแนวทางแกไ้ข แนวโนม้การพัฒนาชมุชน

เกษตร ทศิทาง ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 

91324 หลกัการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Forestry Extension for Environment 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการทั่วไปของการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการ เทคนคิและวธิกีารสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการบรหิารงานสง่เสรมิการจัดการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา วัตถุประสงค ์หลักการและวธิกีารสง่เสรมิ สภาพสังคมและพฤตกิรรมของเกษตรกร บทบาทและ

บคุลกิภาพของนักสง่เสรมิ นโยบายและการบรหิารงานสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้มหน่วยงานและองคก์รตา่งๆ 

ทัง้ภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนปัญหาและแนวโนม้ของการสง่เสรมิการป่าไมเ้พือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

91325 นเิวศวทิยาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Ecology and Natural Resources Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของระบบทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุคา่ทางนเิวศวทิยา 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูใ้นการประยุกตห์ลักการและวธิกีารทางนิเวศวทิยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ การวเิคราะหปั์ญหาของทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่คณุคา่ทางนเิวศวทิยา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคป์ระกอบของระบบทรัพยากรธรรมชาต ิและคุณคา่ทางนเิวศวทิยาทีแ่ตกตา่งกัน การประยุกตใ์ชห้ลักการ

ทางนิเวศวทิยาเพื่อการจัดการที่มีลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย เทคนิคการวเิคราะห์ปัญหาตลอดจนแนวทาง 

การแกไ้ขเพือ่เสรมิสรา้งคณุคา่ทางระบบนเิวศ 

91326 วนศาสตรเ์กษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agroforestry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการใชท้ีด่นิเพือ่การปลกูพชืเกษตรและเลีย้งสตัวใ์นระบบวนเกษตร  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพจิารณาและคดัเลอืกพันธุพ์ชื พันธุส์ตัวท์ีเ่หมาะสมส าหรับระบบวนเกษตร 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความสัมพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบในระบบวนเกษตร เพื่อใหเ้กดิความสมดุล

  ทางนเิวศวทิยาและสรรีวทิยาของสงัคมพชื 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนและจัดท าโครงการเผยแพร่ความรูท้างดา้นวนเกษตรใน

  รูปแบบทีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมาของวนศาสตรเ์กษตร การใชท้ีด่นิป่าไมร้่วมกับการประกอบอาชพีการเกษตร การปลกูพชืเกษตร

และเลีย้งสตัวร์่วมกับพชืป่าไม ้ความสมัพันธท์างนเิวศวทิยาและสรรีวทิยาของพชืทีป่ลกูควบคูก่ัน ผลกระทบของวนศาสตร์

เกษตรตอ่สภาพแวดลอ้ม การวางแผนระบบวนศาสตรเ์กษตรในรูปแบบตา่งๆ เพือ่การใชท้ีด่นิใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ 

การจัดท าโครงการเผยแพร่วนศาสตรเ์กษตรแกเ่กษตรกร เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาทัง้ทางดา้นนเิวศวทิยา เศรษฐกจิ และ

สงัคมของทอ้งถิน่ 

91351 หลกัการบรหิารการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Administration in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารองคก์ร ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่ในชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นการวางแผนและการประเมนิผลทางสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าเครือ่งมอืการบรหิารตา่ง ๆ มาใชก้บัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับกลุ่มและการบรหิาร หลักในการบริหาร เครื่องมือ การก าหนดยุทธศาสตร ์    

การวางแผน การจัดท าโครงการ การบริหารโครงการ และประเมินโครงการ ในการบริหารงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กร การบริหารกลุ่มและเครือข่าย การบริหาร      

ความเสีย่งการบริหารความขัดแยง้ในการส่งเสริมการเกษตร คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานส่งเสริม

การเกษตรใหเ้ขม้แข็งและยั่งยนื  

91352 การจดัการความรู ้ภูมปิญัญา และนวตักรรมเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัความรูแ้ละการจัดการความรู ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และกระบวนการจัดการความรู ้

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิและการจัดการภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและ     

  พัฒนาการเกษตร 

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการใชห้ลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่               

  ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และกระบวนการสรา้งและพัฒนานวตักรรมการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับความรูแ้ละการจัดการความรู ้ รูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

หลักการ และกระบวนการจัดการความรู ้การตดิตามและประเมนิผลการจัดการความรู ้แนวคดิเกีย่วกับภูมปัิญญา

ชมุชน การจัดการภมูปัิญญาชมุชนเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การใชห้ลักเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตร

ทฤษฎีใหม่ในการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร แนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกับนวัตกรรมการเกษตร กระบวนการ

นวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการความรู ้ภมูปัิญญา และนวตักรรม 
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91353 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (6 หน่วยกติ)

 Agricultural Extension and Development for Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรูณาการระบบการเกษตรใหเ้กดิความยั่งยนื 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการส่งเสรมิเกษตรกรเกีย่วกับการจัดการระบบการเกษตรดา้นต่างๆ    

  เชงิบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการพัฒนา ดนิ น ้า ป่าไมท้ีย่ั่งยนื การป้องกนัและการปรับตัวส าหรับการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาต ิ

หลักการจัดการระบบการเกษตร การผลติพืช การผลติสัตว ์การเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าเชงิบูรณาการ รูปแบบการท า

การเกษตรสมัยใหม่ต่างๆ การจัดระบบวนเกษตร โลจสิตกิสก์ารเกษตร การท าการเกษตรแบบประณีต การเกษตร

แบบพันธสญัญา เกษตรกลวธิานในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การประเมนิผลกระทบจากการท าการเกษตร

เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

91357 พืน้ฐานความรูส้ ิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Environment 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานและบทบาทหนา้ทีข่องสิง่แวดลอ้มในมติติา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูก้ระบวนการของการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและความย่ังยนื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎกีารผสมผสานและการอยู่ร่วมกนัของสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปฏสิมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พื้นฐานและหนา้ที ่(Function) ของสิง่แวดลอ้มทีม่ตี่อระบบนิเวศและระบบสังคม การเปลีย่นแปลงของ

สิง่แวดลอ้มและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดลอ้มทีม่ีผลกระทบต่อความย่ังยืนของสิง่แวดลอ้ม การน า

ทฤษฎทีางวทิยาศาสตรไ์ปปรับใชเ้พือ่ใหเ้กดิปฏสิมัพันธร์่วมกนัของสิง่แวดลอ้ม 

91363 การจดัการทรพัยากรป่าไม ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Forest Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิในการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติสิ ิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติสิงัคม 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติเิศรษฐกจิ 

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษาน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการป่าไมอ้ย่างย่ังยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางดา้นวนศาสตร์ แนวคดิเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรป่าไมใ้นมติสิ ิง่แวดลอ้ม สังคม และ

เศรษฐกจิ ความรูพ้ื้นฐานการจัดการทรัพยากรป่าไมท้ีส่ าคัญ เชน่ การจัดการลุ่มน ้า การจัดการสตัวป่์า การป่าไมใ้นเมอืง 

การจัดการเพื่อนันทนาการ การป่าไมชุ้มชน วนเกษตร การจัดการสวนป่า การจัดการป่าไม ้และอืน่ๆ เพื่อน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการจัดการป่าไมอ้ยา่งย่ังยนื 
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91419 การบรหิารจดัการทนุเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หน่วยกติ)

 Capital Administration for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทนุ ปัจจัยในการจัดการทนุ และการบรหิารจัดการทนุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่และสถาบนั การด าเนนิการของกลุม่และสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกับ

  ทนุในระดบัตา่งๆ  

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอ้ปฏบิัตเิกีย่วกับทุน และแนวทางในการสง่เสรมิและพัฒนาทุน

  เพือ่ความยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับทนุ และการจัดการทางการเงนิ รูปแบบ วธิกีาร การวเิคราะห ์และสง่เสรมิ

การลงทนุ รวมถงึการวางแผนการใชท้นุ การบรหิารทนุของกลุม่ องคก์ร และสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกับทนุ การสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตรของสถาบันการเงนิระดับชมุชน ระดับประเทศ ตา่งประเทศ ขอ้ปฏบิัตแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกับ

การเงนิและสนิเชือ่ทางการเกษตร การบรหิารหนี้สนิ การท าบญัชแีละงบดลุในครัวเรอืน ตลอดจนการวเิคราะห ์และ

สง่เสรมิการลงทนุในระดบัครัวเรอืน และชมุชน   

91420 การวจิยัการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และกระบวนการวิจัยทางการส่งเสริมและ       

  พัฒนาการเกษตร 

 2. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการน าความรูจ้ากการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนินงานและประเมนิผล

  ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของการวจัิย หลักการวธิีการ และกระบวนการวจิัย การด าเนินการวจิัย        

ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในลักษณะตา่งๆ ประกอบดว้ย การวจัิยทอ้งถิน่ การวจัิยการถ่ายทอดความรู ้

การเกษตร การวจัิยดา้นการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร  การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการวางแผน ด าเนินงาน 

และประเมนิผลการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

91421 ประสบการณว์ชิาชพีสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ)

 Professional Experience in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิาร วางแผน และด าเนนิงานเป็นคณะได ้

 3. เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการจัดท าโครงการ แผนถ่ายทอดวทิยาการ การผลติและใชส้ือ่ และ

  การศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ได ้

 4. เพือ่เสรมิสรา้งภาวะความเป็นผูน้ า การมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตดัสนิใจ 

 5. เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผลขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง        

  สถานการณ์ และกรณีศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและจติส านกึในจรรยาวชิาชพีสง่เสรมิการเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและวธิกีารทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรสู่ภาคปฏบิัต ิโดยเนน้การบรหิาร 

การวางแผนงาน และการท างานเป็นคณะ การสรา้งผูน้ าในทอ้งถิ่น การเขียนโครงการทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร กลวธิกีารถ่ายทอดวทิยาการ การผลติและใชส้ือ่ การใชข้อ้มูล ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศึกษาวิจัยเบื้องตน้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผล กรณีศึกษาและสถานการณ์จ าลอง           

ทางส่งเสรมิการเกษตร จรรยาวชิาชพี และกจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะ     

การเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

91427 การป่าไมชุ้มชน (6 หนว่ยกติ) 

 Community Forestry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับความเป็นมา แนวคดิ  หลักการและความส าคัญของวนศาสตร์ชมุชนทีม่ีต่อ   

  การพัฒนาเศรษฐกจิสงัคม  และสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่  

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานดา้นวนศาสตร์ชุมชน โดยเนน้การมีส่วนรวมของ

ประชาชน องคก์รทอ้งถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับการด าเนินงานวนศาสตร์ชมุชนให ้

  ประสบความส าเร็จ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทและความส าคัญของป่าไมท้ี่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิ่น        

การวางแผนและการจัดการป่าไมช้มุชนในรูปแบบตา่งๆ การสง่เสรมิใหป้ระชาชนรูจั้กการคดัเลอืกพรรณไม ้การปลกู

และดูแลรักษาป่าไมท้ี่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มของชุมชนเมืองและชนบท ตลอดจน          

การจัดการผลผลติจากป่าไมช้มุชนในการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่ 

91428 กฏหมายเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Laws Pertaining to Forest Resources and Environment 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการใชก้ฎหมายในการปฏบิตังิานสง่เสรมิการพัฒนาทรัพยากรป่าไมแ้ละ 

  สิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและกระบวนการของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บทบาทของกฎหมายเกีย่วกับทรัพยากรป่าไม ้

และสิง่แวดลอ้ม และการใชก้ฎหมายเพือ่ปฏบิตังิานสง่เสรมิและบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
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91458 การจดัการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Forest Environment Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการป่าไมแ้บบมสีว่นร่วมเพือ่สิง่แวดลอ้มในระดบัทอ้งถิน่ประเทศภูมภิาค

  และของโลก 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรพ์ืน้ฐานในดา้นสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการจัดการแบบผสมผสานระหวา่งป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการป่าไมท้ีส่มัพันธก์ับสงัคมและเศรษฐกจิโลก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดการแบบผสมผสานระหวา่งป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม เพือ่น าไปบรหิารจัดการการมสีว่นร่วมระดับพืน้ที ่

และระดับลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั ้งมีเทคนิคและประสบการณ์ภาคปฏิบัตเิกี่ยวกับการวางแผน        

การจัดการและการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิง่แวดลอ้มป่าไม ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

91463 ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพือ่การจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Research for Forest and Environmental Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาการจัดเก็บขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการ 

  จัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพื้นฐานการวจิัย สามารถอา่นผล และแปลความหมายผลงานวจิัย

  ตลอดจนสามารถน า ผลงานวจัิยไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบสารสนเทศทางดา้นทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม บทบาท ความส าคัญ การเก็บรวบรวม          

การคน้ควา้และการพัฒนา ตลอดจนการประยุกตร์ะบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หลักการวจัิย สถติเิพือ่การวจัิย การวจัิยทางดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มและการน าผลงานวจัิย

มาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

91464 พชืสวนประดบัในการจดัภูมทิศัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Ornamental Plants in Landscaping 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพชืสวนประดับ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดภมูทิศัน์ 

 3. เพื่อใหม้ีความสามารถในการประยุกต์พืชสวนประดับกับการจัดภูมิทัศน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมาของพืชสวนประดับกับการจัดภูมิทัศน์ ความส าคัญของพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน ์

ความสัมพันธร์ะหว่างอาชพีพืชสวนประดับและงานภูมทิัศน์ สังคมของพืชสวนประดับและสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งการ 

การจ าแนกพืชสวนประดับส าหรับงานภูมทิัศน์ หลักการพื้นฐานของการออกแบบพืชสวนประดับและงานภูมทิัศน ์

การออกแบบพืชสวนประดับใหเ้กดิคุณค่าในดา้นการใชป้ระโยชน์ กระบวนการออกแบบโดยพืชสวนประดับ 

หลักการเลอืกพืชสวนประดับเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบภูมทิัศน์ แนวคดิการออกแบบเพื่อความเหมาะสมและ
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ยั่งยนื การออกแบบ แบบแปลนการปลกู และการก าหนดรายละเอยีดการประมาณราคา การท าสญัญาและการสรา้ง 

เทคนคิการจัดและการปลกู เครือ่งมอื อปุกรณ์ การดแูลบ ารุงรักษา ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการ 

91465 การจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agro-tourism Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการวเิคราะห์ความเป็นไปไดก้ารวางแผน และการประเมนิผล

  การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการจัดการและสง่เสรมิการจัดการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ระดับชมุชน 

  ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ววิัฒนาการและแนวคิดทฤษฎี หลักการ          

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร รูปแบบ ลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ปัจจัย       

ที่เกี่ยวขอ้งกับการท่องเที่ยวเชงิเกษตร การวเิคราะห์ความเป็นไปได ้การวางแผน การด าเนินการและประเมิน          

ผลการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการท่องเทีย่ว กรณีตัวอย่างการจัดการ      

การท่องเที่ยวเชงิเกษตร แนวทางการจัดการและการส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ระดับชุมชน 

ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

91466 การผลติสตัวเ์ชงินนัทนาการและเศรษฐกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Production for Recreation and Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการสง่เสรมิการผลติสัตวเ์ชงินันทนาการเพื่อการจ าหน่ายทัง้ภายใน

  ทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และการสง่ออก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ ทัง้ทางดา้นสภาพและ

ศักยภาพการผลิต หลักการผลิตและการจัดการการผลิตสัตว์เชงินันทนาการ จ าพวกสัตว์สวยงาม สัตว์เพื่อ        

ความบันเทงิ สัตวเ์พื่อการแข่งขัน สัตวเ์ลี้ยงในบา้น และสัตวเ์พื่อธุรกจิอุตสาหกรรมบางประเภท โดยแนะน า      

ดา้นพันธุ ์อาหารและการใหอ้าหาร โรคและการรักษา การจัดการผลติ การตลาด และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจน

แนวทางการสง่เสรมิการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการ เพือ่การจ าหน่ายทัง้ภายในทอ้งถิน่ ระดับประเทศ และการสง่ออก

91467 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Forest Resources and Environmental 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูด้า้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มไปใชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละ

  สิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจัดการและการวางแผนงานพัฒนาทรัพยากรการป่าไมแ้ละ

  สิง่แวดลอ้ม 
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 3. เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งมาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

  และสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่สรา้งคณุธรรม จรยิธรรมตลอดจนเกดิความเขา้ใจและส านกึในจรรยาวชิาชพีของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

  และเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกับทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์ความรูด้า้นการป่าไมแ้ละสิ่งแวดลอ้มไปสู่การปฏิบัติ โดยเนน้การบริหารจัดการ และ          

การวางแผนพัฒนาทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดลอ้มใหม้ีประสทิธิภาพ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ           

ทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพื่อการแกไ้ขปัญหาทางการจัดการ

ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม จรรยาวชิาชพีที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และ

กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม และจรยิธรรม 

92116 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความหมาย อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของการสหกรณ์ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับโครงสรา้ง การด าเนินงาน การบรหิารงานของสหกรณ์แต่ละประเภท และ    

  จรรยาบรรณวชิาชพีสหกรณ์ 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูเ้รือ่งปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาสหกรณ์และ

  ขบวนการสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวธิีการของสหกรณ์ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ 

โครงสรา้ง วัตถุประสงค ์ประเภทของสหกรณ์ การจัดตัง้ การด าเนินงาน การบรหิารงานและจรรยาบรรณวชิาชพี

สหกรณ์ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกับสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม         

แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การสหกรณ์ 

92117 สหกรณก์บัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Co-operatives for Social and Economic Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ปรัญชา และหลักการพัฒนาสงัคมเมอืงและชนบท นโยบาย ทศิทาง 

  และยทุธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา แนวโนม้การพัฒนาสหกรณ์กับการ

  พัฒนาสงัคม เมอืง ชมุชน และชนบท 

 3. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในยุทธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศดว้ยการสหกรณ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาสังคม ชุมชนเมือง และชนบท นโยบาย ทิศทาง และยุทธวิธ ี        

ในการพัฒนาสังคมชุมชนเมืองและชนบท สภาพแวดลอ้มต่างๆ ของสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา 

แนวโนม้การพัฒนาสหกรณ์กับการพัฒนาสังคม เมอืง ชมุชน และชนบท และยุทธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคมของประเทศดว้ยการสหกรณ์ 
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92220 กฎหมายและกระบวนการทางการเมอืงของสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Law and Political Process for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูพ้ื้นฐานตามหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 

  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการทางการเมอืง เพือ่การด าเนนิธรุกจิสหกรณ์ 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกตก์ฎหมายและกระบวนการทางการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ์ เพื่อการบรหิาร

  จัดการสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิและ

สหกรณ์ เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย์ ยมื เช่าซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน จ านอง จ าน า กฎหมายเกีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิ

และสหกรณ์ กฎหมายตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการควบคมุธรุกจิและสหกรณ์ เชน่ กฎหมาย

ทรัพย์สนิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ ์กฎหมายสิง่แวดลอ้ม สถาบันและกระบวนการทาง  

การเมืองของไทย ทัง้ในส่วนที่เป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชนและกลุ่มอทิธพิลต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็น

ทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง 

92223 การจดัการการเงนิและการภาษอีากรส าหรบัสหกรณ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Management and Taxation for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูพ้ื้นฐานทางดา้นการเงนิ ระบบการเงนิ การเงนิธุรกจิ การเงนิสหกรณ์ และการภาษี  

  เพือ่การจัดการสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการเงนิ และการภาษีอากรเพือ่การจัดการสหกรณ์ 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ความรูค้ วามเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดการการเงิน  และการภาษีอากร               

  เพือ่การจัดการสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานทางการเงนิ งบการเงนิ การบันทกึรายการการเงนิ การเงนิส าหรับสหกรณ์ การควบรวม

กจิการ การเพิ่มทุน การเลกิกจิการ การจัดท างบประมาณ การวางแผนและการควบคุมทางการเงนิ การจัดการ

การเงนิทัง้ในโครงสรา้งดา้นสนิทรัพย ์หนี้สนิและทุนของสหกรณ์การภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของ

สหกรณ์ ทัง้ภาษีทางตรงและภาษีทางออ้ม 

92311 การจดัการสหกรณเ์ชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic for Co-operatives Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการจัดการสหกรณ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัการจัดการสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิการจัดการเชงิกลยุทธ์ไปใชใ้นการจัดการสหกรณ์ บนพื้นฐานอุดมการณ์ 

  หลกัการ วธิกีารสหกรณ์ และคณุธรรมจรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์ แนวคิดการจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธ์ การวเิคราะห์เชงิกลยุทธ ์      

การวางแผนกลยุทธ ์การปฏบิัต ิการควบคมุและประเมนิเชงิกลยทุธ ์บนพืน้ฐานอดุมการณ์ หลักการ วธิกีารสหกรณ์ 

คณุธรรมจรยิธรรม และการประยกุตก์ารจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธใ์นระดับตา่งๆ 

92320 การจดัการและการด าเนนิงานสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Co-operatives Operational and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์บนพื้นฐานของอุดมการณ์ 

  หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์    

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามใจเกี่ยวกับการส่งเสริม การก ากับ การตรวจสอบ การพัฒนาการจัดการและ      

  การด าเนนิงานสหกรณ์ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานการจัดการธุรกจิและสหกรณ์ หลักและกระบวนการการจัดการสหกรณ์ ตัง้แต่การวางแผน การจัด

องคก์าร การน า การควบคุม การจัดการการตลาด การผลติและการปฏบิัตกิาร การจัดการบัญชแีละการเงนิ และ  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์  การส่งเสริม การก ากับ การตรวจสอบ การพัฒนาการจัดการและ           

การด าเนนิงานสหกรณ์ 

92411 สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์ (6 หน่วยกติ)

 Information System and Research Methodology for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศของสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าระบบสารสนเทศและวธิกีารวจัิยมาใชใ้นการจัดการสหกรณ์ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูร้ะบบสารสนเทศและวธิกีารวจัิยมาใชก้ับสหกรณ์ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลของสหกรณ์ ความรู ้

เบื้องตน้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสารขอ้มูล ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับฐานขอ้มูล การใชส้ารสนเทศ          

เพื่อการจัดการสหกรณ์ และแนวคิดพื้นฐานของวธิีการวจิัยทางสหกรณ์ หลักและวธิีวจิัยทางสหกรณ์ วธิีการ       

เก็บขอ้มลู สถติทิีเ่กีย่วขอ้งและการน าเสนอขอ้มูล การน าวธิกีารวจัิยน ามาใชใ้นการจัดการสหกรณ์ 

92425 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารธุรกจิสหกรณ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Co-operatives Business Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากระบบการสอนทางไกลดา้นบรกิารธรุกจิสหกรณ์ 

 2. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 4. เพือ่พัฒนาทกัษะในการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารเทศอยา่งเหมาะสม 

 5. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 
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 6. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการบรหิารธรุกจิสหกรณ์  

 7. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและวธิกีารสหกรณ์และการบรหิารธุรกจิสหกรณ์สูภ่าคปฏบิัต ิโดยเนน้การบรหิารและ

การวางแผนงานเป็นหมู่คณะ การสรา้งและพัฒนาผูน้ า การน าหลักธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารการจัดการ      

การบัญชแีละการเงนิของสหกรณ์ การใชส้ือ่ทางไกล กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาและวจัิย

เบือ้งตน้ การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพื่อการแกปั้ญหาทางการบรหิารสหกรณ์ กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ และจรรยาวชิาชพีสหกรณ์ 

93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Skill Training in Crop Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการผลติพชืทัง้กระบวนการ 

 2. ใหไ้ดรั้บการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าหลักการและวธิีการทางการผลติพืชสู่ภาคปฏบิัต ิเพื่อใหเ้กดิทักษะในการปลูก การดูแลรักษา      

การเก็บเกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่ว  

93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Crop Pests 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัชนดิของศตัรูพชืทีส่ าคัญ 

 2. ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ทีม่า การแพร่กระจาย การระบาดและการท าความเสยีหายกบัพชื 

 3. ใหม้คีวามสามารถวนิจิฉัยสาเหตคุวามเสยีหายจากศตัรูพชืขัน้ตน้ได ้

 4. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการควบคมุและป้องกนัก าจัดศตัรูพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ชนิดของศัตรูพืชในกลุม่ตา่งๆ ทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ แมลงศัตรูพืช สัตวศ์ัตรูพชื โรคพชื และวัชพืช แหลง่ทีม่า 

การแพร่กระจาย และการระบาดของศัตรูพชื การท าความเสยีหายกับพชืและกลไกการเขา้ท าลายพืช การวนิิจฉัย

สาเหตคุวามเสยีหายจากศัตรูพืชขัน้ตน้ หลักการควบคุมและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตลอดจนเครือ่งมอือปุกรณ์

และความรูเ้กีย่วกบัสารป้องกนัก าจัดศัตรูพชื 

93335 วทิยาศาสตรก์ารผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Science for Crop Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติพชื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในการผลติพชื 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้นการผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของวทิยาศาสตร์กับการผลติพืช อนุกรมวธิาน สัณฐานวทิยา กายวภิาค และสรีรวทิยาพืช 

พันธุกรรมพืช สิง่แวดลอ้มกับการผลติพืช เทคโนโลยชีวีภาพในการผลติพืช ความหลากหลายทางชวีภาพ และ  

การใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการผลติพชื 
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93337 การปรบัปรุงพนัธุพ์ชืและการขยายพนัธุพ์ชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crop Improvement and Plant Propagation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชื 

 2. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชพ้ชืพันธุด์ทีีเ่หมาะสมกับพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของตลาด และเก็บรักษาพันธุด์ไีด ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประกอบอาชพีในเชงิธรุกจิได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญและประเภทของพันธุ์พืช คุณสมบัตขิองพันธุ์ดี วธิีการปรับปรุงพันธุ์พืชการเลอืกใชพั้นธุ ์     

ใหเ้หมาะสม การเก็บรักษาพันธุด์ ีวธิกีารขยายพันธุพ์ชื เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ ์เทคโนโลยชีวีภาพและการเพาะเลีย้ง

เนือ้เยือ่ การน าความรูด้า้นการปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุพ์ชืไปใชใ้นการประกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 

93345 การปรบัปรุงพนัธุแ์ละการสบืพนัธุส์ตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Breeding and Reproduction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัพันธศุาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสบืพันธุส์ตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการปรับปรุงพันธุแ์ละการขยายพันธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาในการปรับปรุงพันธุแ์ละการขยายพันธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักพันธุศาสตร์พื้นฐาน หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์กระบวนการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์ระบบสบืพันธุ์สัตว ์    

การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์และ             

การขยายพันธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ 

93352 หลกัการจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งหลกัการจัดการทั่วไป และหลกัการจัดการการผลติพชื 

 2. ใหส้ามารถน าหลักการการจัดการทั่วไป และหลักการจัดการการผลติพืชมาปรับใชใ้นการผลติพชืใหม้ ี

  ประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายการจัดการการผลติพืช หลักการจัดการทั่วไปและหลักการจัดการการผลติพืช ประกอบดว้ย

หลักการตลาดและหลักเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน การจัดองคก์รและทรัพยากร

มนุษย ์การสัง่การและควบคมุ การบัญชแีละการเงนิ หลกัการจัดการกอ่นและหลังปลกูพชื หลกัการจัดการเก็บเกีย่ว

และการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว หลกัการจัดการเครือ่งจักรกล หลกัการผลติพชืภายใตร้ะบบนเิวศตา่งๆ และการท าการเกษตร

ทางเลอืกรวมทัง้การน าหลักการจัดการทั่วไป และหลกัการจัดการการผลติพชืไปใชใ้นการผลติพชืใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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93353 การจดัการผลผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crop Commodity Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการผลผลติพชืในเชงิธรุกจิ 

 2. ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการจัดการผลผลติพชืไปประกอบอาชพีได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดการผลผลติพชื  การแปรรูปและเพิม่มูลคา่ของผลผลติ การจัดการตลาดของผลผลติประเภทตา่งๆ 

ตามกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขทางการคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้การน าความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 

93354 อาหารและการใหอ้าหารสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Feeds and Feeding 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอาหารและโภชนะในอาหารสตัว ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความตอ้งการดา้นโภชนาการของสตัว ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชว้ตัถดุบิอาหารสตัวอ์ยา่งเหมาะสม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการผลติอาหารสตัว ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการใหอ้าหารสตัว ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อาหารสตัวแ์ละโภชนะในอาหารสตัว ์ความตอ้งการดา้นโภชนาการของสตัว ์วัตถุดบิอาหารสตัว ์กระบวนการผลติ

อาหารสตัว ์และการใหอ้าหารสตัว ์

93355 การจดัการสขุภาพสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Health Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสขุาภบิาลสตัว ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการดา้นสขุภาพสตัว ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั ควบคมุและรักษาโรคทีส่ าคัญของสตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสขุาภบิาล การจัดการดา้นสุขภาพสัตว ์โรคทีส่ าคัญของปศุสัตว ์ซึง่รวมถงึการป้องกัน ควบคุมและ

รักษาโรคสตัว ์กฎหมาย และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพสตัว ์

93442 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูท้างการจัดการการผลติพชืไปใชใ้นการประกอบอาชพี 

 2. เสรมิสรา้งความสามารถในการก าหนดและด าเนนิการโครงการผลติพชื 

 3. ใหม้จีรรยาในวชิาชพีและมสี านกึในการร่วมรับผดิชอบตอ่สงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลความรูด้า้นการจัดการการผลิตพืช เพื่อจัดท าโครงการผลิตพืช การใชค้อมพิวเตอร ์          

เพื่อการจัดการการผลติพืช การก าหนดโครงการ การศกึษาความเป็นไปได ้การประเมนิกจิกรรมและการวเิคราะห ์   

ความเหมาะสมของโครงการจัดการผลติพชื การปรับปรุงเปลีย่นแปลงประเภทหรอืขนาดกจิการดว้ยการท าโครงการ

จัดการการผลติพืช การพัฒนาการผลติพืชใหเ้หมาะสมกับทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรมและ    

จรรยาวชิาชพีของผูท้ างานดา้นการผลติพชื 

93448 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Animal Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูด้า้นการจัดการการผลติสตัว ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นการจัดการการผลติสตัวไ์ปใชใ้นวชิาชพี 

 3. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมดา้นการจัดการการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบูรณาการหลักการและวธิกีารทางการจัดการการผลติสัตว ์รวมทัง้สภาวการณ์ดา้นการตลาดปศุสัตว์

ไปสู่ภาคปฏิบัติ การศึกษาสถานการณ์ แนวทางการด าเนินงานและแกปั้ญหาทางการจัดการการผลิตสัตว ์        

จากกรณีศกึษา การพัฒนา และเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการผลติสตัว ์

93454 สารสนเทศเพือ่การจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Information for Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติพชื 

 2. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดหา รวบรวม จัดท าขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการจัดการการผลติพชื 

 3. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห ์แปลความหมายและเลอืกขอ้มูลเพือ่น าไปใชใ้นการตดัสนิใจ

  ผลติพชืและการจัดการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตใ์ชข้อ้มูลเพื่อการจัดการการผลติพืช ประกอบดว้ย ประเภท แหล่งทีม่า วธิกีารจัดเก็บขอ้มูล 

การอา่นขอ้มลู ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการวจิัย การน าขอ้มลูและผลการวจิัยไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดการการผลติพชื 

93455 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Practical Training in Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการรวบรวม วเิคราะห ์และน าเสนอขอ้มลู 

 2. ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติของผูผ้ลติจากกรณีศกึษา 

 3. ใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ การจัดการการผลติพชืของผูผ้ลติ 

 4. ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารจัดการการผลติพชืของผูผ้ลติได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัตเิสรมิทักษะในเรือ่งการส ารวจขอ้มูลการจัดการการผลติของผูผ้ลติ 

การจัดท าแบบสอบถาม การวเิคราะห์การจัดการและผลประกอบการของผูผ้ลติ การจัดท ารายงาน การน าเสนอ

ผลงาน และขอ้เสนอแนะรวมทั ้งกรณี ศึกษาการจัดการการผลิตพืช ทั ้งนี้ ใหม้ีการศึกษางานภาคสนาม               

การปรกึษาหารือระหวา่งการเก็บขอ้มูล และการระดมสมองของนักศกึษาภายใตก้ารแนะน าของผูท้รงคุณวุฒแิละ

คณาจารย ์

93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Cereal and Forage Crop Production Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

 2. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลติธัญพชื และพชือาหารสตัวใ์หส้อดคลอ้งกับศกัยภาพ และ

  สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 3. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ไดอ้ย่าง        

  เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของธัญพืชและพืชอาหารสัตว ์แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ     

การจัดการในกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสนิใจผลิตและเลือกใช ้

เทคโนโลยีการผลติธัญพืชและพืชอาหารสัตวท์ี่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  

93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งพชืไร่อตุสาหกรรม 

 2. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ          

  สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 4. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติพืชไร่อุตสาหกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

  สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 5. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของพืชไร่อตุสาหกรรม แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการ

ในกระบวนการผลติ เทคนิคการผลติและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสนิใจผลิตและเลือกใชเ้ทคโนโลย ี      

การผลติพืชไร่อุตสาหกรรมทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทาง     

การผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  
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93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Flowering and Ornamental Plant Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งไมด้อกไมป้ระดับ 

 2. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการตัดสินใจผลิตไมด้อกไมป้ระดับใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ       

  สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 3. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมด้อกไมป้ระดับไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

  สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัแตล่ะประเภทไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของไมด้อกไมป้ระดับแนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการ  

ในกระบวนการผลติ เทคนิคการผลติและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสนิใจผลิตและเลือกใชเ้ทคโนโลย ี      

การผลติไมด้อกไมป้ระดับที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทาง      

การผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มโดยใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพในการประกอบธรุกจิ 

93460 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Practical Training in Animal Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการผลติสตัว ์ตัง้แตก่ารวางแผน การด าเนนิการจัดการการผลติและ

  การตลาด 

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะ ประสบการณ์เกีย่วกบัการจัดการการผลติสตัว ์ตัง้แตก่ารวางแผน การด าเนนิการจัดการ

  การผลติสตัวแ์ละการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลการจัดการการผลติสตัว ์และใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัตใินการจัดการการผลติสัตว ์ในขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่การวางแผน     

การด าเนนิการจัดการการผลติ และการประเมนิผลการจัดการการผลติสตัว ์ตลอดจนสามารถวเิคราะหส์ภาพปัญหา

ของการจัดการการผลติ พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ใหม้ี

การศกึษางานภาคสนามดา้นการจัดการการผลติสตัวแ์ละการอภปิรายของนักศกึษา 

93461 การจดัการผลผลติและการตลาดสนิคา้ปศสุตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Products and Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการผลผลติและการแปรรูปเพิม่มลูคา่สนิคา้ปศสุตัว ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดและการจัดการตลาดสนิคา้ปศสุตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดการผลผลติปศสุัตวท์ีส่ าคัญและผลพลอยได ้การแปรรูปและการเพิม่มูลค่าผลผลติปศุสตว ์ตลาด

และการจัดการตลาดสนิคา้ปศสุตว ์ตลอดจนกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคา้ของสนิคา้ปศสุตว ์
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93462 การจดัการการผลติสกุรและสตัวปี์ก (6 หนว่ยกติ) 

 Swine and Poultry Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติสกุร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติสตัวปี์ก 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการผลติสกุรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการผลติสตัวปี์กไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสุกรในแต่ละขัน้ตอนของวงจรการผลติ ตัง้แต่    

การจัดการดา้นปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 

 ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสัตวปี์กในแต่ละขัน้ตอนของวงจรการผลติ ตัง้แต่

การจัดการดา้นปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 

93463 การจดัการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Ruminant Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสัตวเ์คีย้วเอือ้งในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรการผลติ 

ตัง้แตก่ารจัดการดา้นปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 

93465 การจดัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ (6 หนว่ยกติ) 

 Aquaculture Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติสตัวน์ ้า 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการจัดการการผลติสตัวน์ ้า 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การผลติสตัวน์ ้า การจัดการในกระบวนการผลติสัตวน์ ้า ตัง้แต่การวางแผนการผลติ การจัดการดา้นปัจจัย

การผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติออกสูต่ลาด 

93466 เทคโนโลยใีนการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Technology in Animal Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัว ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัว ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญ หลักการ และการประยุกตเ์ทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติสัตว ์ตัง้แต่การจัดการ

ระดบัฟารม์ การขนสง่ การแปรรูปผลติภัณฑ ์และการตลาด 

 

 



28 
 

93467 การจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Fruit Production Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความสามารถในการตัดสินใจผลิตไมผ้ลใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ           

  สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมผ้ลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 

  สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของไมผ้ล แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการใน

กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติ และการปฏบิตัหิลังเก็บเกีย่ว การตัดสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไมผ้ล

ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

93468 การจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Vegetable Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติผักเชงิธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการตดัสนิใจผลติผักใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและสภาพแวดลอ้ม

  ในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตผักไดอ้ย่างเหมาะสมกับ     

  สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของผัก แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการในกระบวนการ

ผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติผักทีม่คีวามส าคัญ

ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยให ้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

93469 การวจิยัทางการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Animal Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวจิัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการวจัิยเพือ่การจัดการการผลติสตัว ์

 3. เพือ่ประยกุตใ์ชห้ลกัการและวธิกีารในการวจัิยทางการจัดการการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการวจิัย แนวทางและหลักการวจิัย วธิดี าเนินการวจิัย สถติเิพื่อการวเิคราะหข์อ้มูล 

การแปลผลการวจัิย การเผยแพร่ผลงานวจัิย รวมทัง้การประยุกตใ์ชห้ลักการและวธิกีารในการวจัิยทางการจัดการ

การผลติสตัว ์
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94329 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับฝ่ายด าเนินการธุรกจิการเกษตร ตัง้แต่การผลติและการจัดหาปัจจัย    

การผลติ การผลติสนิคา้เกษตร การจัดหา การแปรรูปและการเก็บรักษา จนถงึการจัดจ าหน่ายใหแ้ก่

ผูบ้รโิภคและสง่ออก 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัฝ่ายสนับสนุนในการด าเนนิธรุกจิการเกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจการเกษตร และลักษณะของธุรกิจ

การเกษตรในประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของธุรกจิการเกษตร ฝ่ายด าเนินการธุรกจิการเกษตรตัง้แต่การผลิต และ      

การจัดหาปัจจัยการผลติ การผลติสนิคา้เกษตร การจัดหา การแปรรูปและการเก็บรักษา การจัดจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่

ผูบ้รโิภคภายในประเทศ ตลอดจนการสง่ออกไปจ าหน่ายยังตา่งประเทศ  รวมถงึฝ่ายสนับสนุนในการด าเนนิธุรกจิ

การเกษตร สภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิการเกษตร และลกัษณะของธรุกจิการเกษตรในประเทศไทย 

94330 การจดัการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Products and Processing Management 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการผลติผลเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการแปรรูปผลติผลเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการจัดการผลติผลและแปรรูปผลติผลเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร การเพิม่มูลคา่ผลติผลเกษตร การเก็บเกีย่วและ

วทิยาการหลังการเก็บเกีย่วพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า การแปรรูปผลติผลเกษตรเป็นอาหารและเป็น

ผลติภัณฑท์ีไ่ม่ใชอ่าหารรวมทัง้พลังงาน บรรจุภัณฑผ์ลติผลเกษตรและอาหาร การจัดตัง้โรงงานแปรรูปผลติผล

เกษตร การลงทุนและการจัดการดา้นการเงนิส าหรับโรงงงานแปรรูปผลติผลเกษตร การวางแผนการผลติและ     

การจัดการวัตถุดบิส าหรับโรงงานแปรรูปผลติผลเกษตร การด าเนินการการผลติในโรงงานแปรรูปผลติผลเกษตร 

ตลอดจนกรณีตวัอยา่งการจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 

94360 การจดัการการปฏบิตักิารและทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Operations and Human Resource Management in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการปฏบิตักิาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการด าเนนิงานธรุกจิการเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและบทบาทของการจัดการการปฏิบัตกิาร หนา้ที่ของการปฏิบัตกิารในระบบธุรกจิการเกษตร     

การวางแผนปฏบิัตกิาร การวางแผนท าเลทีต่ัง้ การวางแผนผังกระบวนการผลติ การจัดการดา้นสนิทรัพย ์วัสดแุละ

บริการ การควบคุมคุณภาพและตน้ทุนการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภัณฑ์ การจัดการสนิคา้คงคลัง เทคนิค       

การจัดการโครงการทางธุรกจิการเกษตร แนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบุคลากร การจัดการ

บคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน การจูงใจ การบรหิารคา่ตอบแทน จรรยาวชิาชพี        

การจัดการสิง่แวดลอ้มเพื่อสขุภาพและความปลอดภัย กฎหมายและสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากร

มนุษยใ์นเชงิธรุกจิการเกษตร 

94431 การจดัการการตลาดสนิคา้เกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Marketing Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาดและการจัดการการตลาดโดยทั่วไป 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบการตลาด การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร นโยบายและ

  มาตรการดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการตลาด ระบบการตลาด บทบาทและหนา้ทีข่องการตลาด กระบวนการทางการตลาด การจัดการ

การตลาดโดยทั่วไป ไดแ้ก่ การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด 

การตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ กลยุทธ ์     

ดา้นผลติภัณฑ ์ราคา การจัดจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด การปฏบิตักิารและการควบคมุทางการตลาด  

 การน าแนวคดิทางการตลาดมาใชก้ับการตลาดสนิคา้เกษตร ระบบและสภาพการตลาดสนิคา้เกษตร 

สถาบันและองคก์ารทางการตลาดสนิคา้เกษตร วถิกีารตลาดและสว่นเหลือ่มการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดการ

การตลาดสนิคา้เกษตร ประเภทสนิคา้วัตถดุบิ สนิคา้กึง่ส าเร็จรูป และสนิคา้แปรรูป การวเิคราะหท์างการตลาดสนิคา้

เกษตร พฤตกิรรมผูซ้ือ้สนิคา้เกษตร การแขง่ขันทางการตลาดสนิคา้เกษตร นโยบายและมาตรการดา้นการตลาด 

สนิคา้เกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร

94432 สารสนเทศและการวจิยัทางธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Information and Research in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสารสนเทศทางธรุกจิการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการวจิัยทางธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิดี าเนนิการวจิัยตัง้แตก่ารเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะหข์อ้มลู 

  การน าเสนอขอ้มลู และการเขยีนรายงานผลการวจิัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตใ์นการตดัสนิใจทางธรุกจิการเกษตร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทและความส าคญัของสารสนเทศทางธุรกจิการเกษตร การสบืคน้สารสนเทศ และการน าสารสนเทศ

ไปใชใ้นการด าเนนิงานดา้นธรุกจิการเกษตร 

 ความหมาย ความส าคัญของการวจัิย ระเบียบวธิีการด าเนินการวจัิยทางธุรกิจ โดยอาศัยหลักและ

กระบวนการทางสถติ ิความรูท้ั่วไปเกีย่วกับสถติ ิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การรายงานผลการวจิัย 

การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิการเกษตร 

94433 ประสบการณว์ชิาชพีธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยุกตห์ลักและวธิกีารทางธุรกจิการเกษตรไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

 2. เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดการ การรูจั้กแกปั้ญหาและการตัดสนิใจทาง

  ธรุกจิการเกษตรไดอ้ยา่งมรีะบบแบบแผน  

 3. เพื่อส่งเสรมิการน าหลักการและวชิาการของมนุษยสัมพันธ ์กลุ่มสัมพันธ ์ตลอดจนความสัมพันธก์ับ

  ชมุชนไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน 

 4. เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม และจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและวธิีการทางธุรกจิการเกษตรสู่ภาคปฏบิัต ิโดยเนน้การจัดการธุรกจิการเกษตร 

การเงนิ การภาษีอาการ กฎหมายธุรกจิ การวางแผนการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดระบบสารสนเทศในธุรกจิ

การเกษตร การศกึษาและวจัิยทางธุรกจิการเกษตร การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพื่อการแกไ้ขปัญหา

ทางธุรกจิการเกษตร จรรยาวชิาชพีธุรกจิการเกษตร กจิกรรมกลุ่มสมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม

และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

94462 ธุรกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการผลิตและการคา้สนิคา้เกษตร        

การรวมกลุ่มทางการผลติและการคา้ ปัญหาและอุปสรรคทางการคา้สนิคา้เกษตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 

บทบาทของเทคโนโลยทีีส่ าคัญต่อธุรกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ อาท ิเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ 

นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกจิการเกษตรระหว่างประเทศ การจัดการธุรกจิการเกษตรระหว่างประเทศที่ส าคัญ อาท ิ    

ดา้นการตลาด การเงนิ โลจสิตกิส ์มาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นการส่งออกและการน าเขา้ สารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธุรกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ กฎ ระเบยีบ และเอกสารส าคัญในธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศ บทบาทของรัฐต่อ      

การด าเนนิธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 
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94463 การบญัชแีละการเงนิในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Accounting and Finance in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชทีางธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการทางการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้สีามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการด าเนนิงานในธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทางการบัญช ีการบันทกึรายการบัญช ีการรายงานทางการเงิน การวเิคราะห์งบการเงนิ และ      

การบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิการเกษตร 

 แนวคดิการจัดการทางการเงนิ ตลาดการเงนิและสถาบันการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การจัดการ

สนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน การจัดหาเงนิทุน โครงสรา้งเงนิทุนและตน้ทุนเงนิทุน การควบคุม

ทางการเงนิ และการจัดการสนิเชือ่ในธรุกจิการเกษตร 

94464 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทานในธุรกจิการเกษตร (6 หน่วยกติ)

 Management of Logistics and Supply Chains in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโลจสิตกิส ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการโซอ่ปุทาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการด าเนนิงานธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่ป็นปัจจัยสนับสนุนการบรหิารจัดการกิจกรรม และการปฏบิัตกิารโลจสิตกิส์

และโซอ่ปุทาน ความตอ้งการและการบรกิารลกูคา้ การจัดหาและการจัดสง่ การควบคมุสนิคา้คงคลงั การคลงัสนิคา้ 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความสัมพันธค์ู่คา้และลูกคา้ การออกแบบเครือข่าย การวัดผลปฏบิัตงิาน ระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง การประเมินสถานภาพและศักยภาพการแข่งขันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ          

ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพิม่ความปลอดภัยและสรา้งความเชือ่มั่น ตลอดจนการน าไปสูก่ารลด

ตน้ทนุโดยอาศยักจิกรรมโลจสิตกิส ์

94465 การพฒันาธุรกจิการเกษตรและสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Agribusiness and Cooperatives Development     

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางในการพัฒนาธรุกจิการเกษตร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหว์ธิกีารพัฒนาทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิการเกษตร  

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชว้ธิกีารพัฒนาธรุกจิการเกษตรได ้ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งหลกัการและการด าเนนิธรุกจิสหกรณ์ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชว้ธิกีารสหกรณ์ในการพัฒนาธรุกจิการเกษตร  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาธุรกจิการเกษตรอันน าไปสู่การไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขัน การวจัิยและ

พัฒนา การน านวัตกรรมไปประยุกต์ใชใ้นธุรกจิการเกษตร การจัดการความรู ้ซึง่เป็นกระบวนการในการไดม้า       

ซึง่ความรูก้ารจัดเก็บความรู ้การถ่ายทอดความรูเ้พื่อใหเ้กดิการพัฒนาในธุรกจิการเกษตร การสรา้งวัฒนธรรม

องคก์ารและการพัฒนาผูน้ าองคก์ารเพือ่น าพาธรุกจิการเกษตรใหเ้ตบิโตอย่างยั่งยนื  

 แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์  หลักการสหกรณ์ การจัดตั ้งสหกรณ์  ประเภทสหกรณ์        

การด าเนนิธรุกจิทางสหกรณ์ การน าหลกัสหกรณ์มาพัฒนาธรุกจิการเกษตร 

 

 

Last updated: 19-March-2018 

 


