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หลกัสตูรเกษตรศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการการเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

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 ความเขา้ใจตนเอง 

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 การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

  ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร์ การตัง้ถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก 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 การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้รือ่งตัวอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกันเป็นค าศัพทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจนี

ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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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 าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพื่อการสือ่สาร

ในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 

32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี (6 หนว่ยกติ) 

 Small Business Management and Retailing 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและการด าเนินงานของธุรกจิขนาดย่อม และปัญหาในการบริหารธุรกจิ  

  ประเภทนี ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการบรหิารงานเกีย่วกับการคา้ปลกี ทัง้ในดา้นการคา้ปลกีขนาดเล็ก

  และขนาดใหญ ่

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 บทบาท แนวความคดิ และขัน้ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกจิขนาดย่อม การบรหิารและ

ควบคมุทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหลง่เงนิทนุ การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย การตัง้ราคา การควบคมุ

สนิคา้คงคลัง การใหส้นิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มูลทางการบัญช ีการคา้ปลกี การจัดรา้นคา้ การบรหิารบคุคล 

การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขายและการบรหิารการควบคมุ ในการคา้ปลกี 
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32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management Strategy and Learning Organization 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งมาใชก้ าหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได ้ 

  อยา่งสอดคลอ้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารธุรกจิ การออกแบบโครงสรา้งและ ระบบจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรา้งความเป็นผูน้ า การสรา้งทีมที่มี

ประสทิธภิาพสงู เทคนคิและวธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภทตา่งๆ ของการฝึกอบรม

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

 การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานระดับตา่งๆ ในองคก์าร การถ่ายทอดความรูจ้ากพนักงานและทมี

ใหแ้กอ่งคก์าร พืน้ฐานสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้5 ประการ ความช านาญของบคุลากร ตัวแบบทางจติ วสิยัทัศน์

ร่วม การเรยีนรูข้องทมี และการคดิเชงิระบบ 

32493 การจดัการนวตักรรมและการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation Management and Sustainable Management 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมและการจัดการนวตักรรมเพือ่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการและการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนืขององคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและทฤษฎใีนการจัดการนวัตกรรม การจัดการองคก์ารนวัตกรรม กระบวนการจัดการ นวัตกรรม 

การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นนวัตกรรม การจัดการความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อสรา้งนวัตกรรม การสรา้งนวัตกรรม 

เพื่อสรา้งความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันขององคก์าร การน านวัตกรรม ไปประยุกตใ์ชใ้นการผลติ

และการด าเนนิงานขององคก์าร การจัดการดา้นสทิธบิตัรเพือ่ขอรับความคุม้ครอง นวตักรรม  

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการจัดการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การท าธุรกจิบนฐานคดิของความ

ย่ังยนื รูปแบบของการจัดการธุรกจิเพือ่ความย่ังยนื กลยุทธท์างการจัดการเพือ่ความย่ังยนื การพัฒนาธุรกจิสเีขยีว 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความยั่งยนื คณุธรรมและจรยิธรรมในการท าธรุกจิเพือ่ความยั่งยนื 

54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental of Occupational Health and Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. อธบิายหลกัการและแนวคดิพืน้ฐานของงานอาชวีอนามัยและการอนามัยสิง่แวดลอ้มได ้

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจขัน้พื้นฐานเกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม พษิวทิยา 

  การยศาสตร ์และโรคจากการท างาน 

 3. อธบิายหลกัการและแนวคดิการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจขัน้พื้นฐานเกีย่วกับการจัดหาน ้าสะอาด การควบคุมมลพิษทางน ้า มลพษิทาง

  อากาศ มลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน และรังส ีการจัดการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
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 5. อธบิายหลักการและแนวคดิ การจัดการสขุาภบิาลอาหารและทีอ่ยู่อาศัย การจัดการเหตรุ าคาญและ

  กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้มได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิเกีย่วกับอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม ความรูพ้ื้นฐานดา้นความปลอดภัยในการท างาน 

สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม พษิวทิยา การยศาสตร ์และโรคจากการท างาน การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ความรูพ้ื้นฐานดา้นการจัดการน ้าสะอาด การควบคุมมลพิษทางน ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสยีง ความ

สัน่สะเทอืน และรังส ีการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู การจัดการสขุาภบิาลอาหารและทีอ่ยู่อาศัย เหตุร าคาญ

และกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ การจัดการงานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายของรัฐในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

 6. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชพีหรอืใน

  ชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้บื้องตน้ทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผูบ้ริโภค  

การผลติ ตน้ทุนการผลติ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 

ตลาดปัจจัยการผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ ความลม้เหลวของตลาด รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายได ้

ประชาชาต ิ สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิลุยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง 

การเงนิ นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กษตร 

 2.  เพือ่ใหส้ามารถน าเอาหลักทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรเ์กษตร การจัดการฟารม์และการบรหิารงานของ

  สหกรณ์ไปประยกุตใ์ช ้

 3. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใชใ้นการจัดการ    

  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายปัญหาแนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 โครงสรา้งตลาด อุปสงค์และอุปทานของสนิคา้เกษตร การก าหนดราคา ธุรกจิการเกษตร สนิเชื่อ

การเกษตร การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางการเกษตร ธุรกจิการเกษตร นโยบายการเกษตร การบรหิารจัดการ

ฟารม์ นโยบายสง่เสรมิสหกรณ์ของภาครัฐ ปัญหาและอปุสรรคของสหกรณ์ไทย 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระดับของการใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสม ภาษีและเครือ่งมอืของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวเิคราะหโ์ครงการและ

แผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิความเกีย่วเนื่องระหว่างทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปัญหา 

การจัดการทรัพยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับเศรษฐศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม มูลคา่ของสิง่แวดลอ้ม นโยบายและมาตรการของรัฐ

ในการจัดการปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

90201 การจดัการฟารม์ (6 หนว่ยกติ) 

 Farm Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการฟารม์ 

 2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการฟารม์ 

 3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการฟารม์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 หลักการจัดการและหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ีป่ระยุกตใ์ชใ้นการจัดการฟารม์ ปัจจัยทีก่ าหนดประเภท

ฟาร์ม การจัดการปัจจัยการผลิตฟาร์ม หลักและวิธีการปฏิบัติในการท าฟาร์มที่ดี การเริ่มตน้กิจการฟาร์ม  

การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การจัดการสนิเชือ่ของฟาร์ม การบันทกึกจิการฟาร์ม การวเิคราะห์การตลาด

ผลติผลฟาร์ม การจัดการการตลาดผลติผลฟาร์ม การน าความรูด้า้นการจัดการฟาร์มไปใชใ้นการส่งเสรมิและ

พัฒนาการเกษตร การจัดการฟารม์ประเภทตา่งๆ ไดแ้ก ่ฟารม์พชื ปศสุตัว ์ป่าไม ้

90204 พืน้ฐานการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental of Agriculture, Natural Resources and Environment  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มกับการเกษตร

 3.  เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและ 

  สิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูพ้ื้นฐานดา้นการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ความสัมพันธร์ะหว่างทรัพยากร 

ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มกบัการเกษตร เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

90305 การผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Production  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัว ์

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการการผลติสตัว ์
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 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการผลติสัตวท์ี่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิ ในดา้นสภาพ ศักยภาพ และระบบ 

การผลติ หลักการผลติสัตว ์โดยกล่าวถงึปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งในการผลติสัตว ์ทัง้ดา้นพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ ์

อาหารและการใหอ้าหาร สขุศาสตรแ์ละโรคสตัว ์เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการแปรรูป การตลาด และแนวทาง

การพัฒนาการผลติสตัว ์

90307 การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crops Production  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการผลติพชืทัง้ระบบ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการจัดการผลติพชื  

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเพิม่มลูคา่สนิคา้ การกระจายสนิคา้ และการจัดจ าหน่ายสนิคา้พชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการผลติพชื หลักการจัดการการผลติพืช ระบบการปลกูพืช แนวคดิการตัดสนิใจ

การผลติ การวางแผนการผลติและผังฟารม์ การจัดการปัจจัยการผลติ การขยายพันธุแ์ละการเตรยีมตน้พันธุ ์การ

เตรียมดนิและการปลูก การปฏบิัตดิูแลรักษา การเก็บเกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การเพิ่มมูลค่าสนิคา้ 

การกระจายสนิคา้และการจัดจ าหน่ายสนิคา้พชื 

90406 การจดัการดนิ น า้ และปุ๋ ย (6 หนว่ยกติ) 

 Soil, Water and Fertilizer Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายความรูเ้กีย่วกบัดนิ น ้า และปุ๋ ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรได ้

 2.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายการอนุรักษ์ดนิและน ้าได ้

 3.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายการน าขอ้มลูเกีย่วกับดนิ น ้า และปุ๋ ย ไปใชแ้ละแกไ้ขปัญหาทางการเกษตรได ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายและน านวตักรรม และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการดนิ น ้า และปุ๋ ยไปใช ้

  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติทางการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การก าเนิด การจ าแนกและการส ารวจดนิ ความส าคัญของดนิต่อการเพาะปลูก และเลีย้งสัตว ์น ้ าและ

การใชน้ ้ าเพือ่การเพาะปลูก ปุ๋ ยและการใชปุ้๋ ย ปัญหาของดนิ น ้า ปุ๋ ย ในการเกษตร และแนวทางแกไ้ขการอนุรักษ์

ดนิ และน ้า ขอ้มลูและการใชข้อ้มลูดนิ น ้า ปุ๋ ย เพือ่ท าการเกษตร 

91109 หลกัการสง่เสรมิและการพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในปัญหาพื้นฐาน สภาพสังคมเกษตร แนวโนม้ และนโยบายทั่วไป

เกีย่วกบัการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เกีย่วกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนา นักส่งเสริม องค์กร การบริหารการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร และกลุม่เป้าหมายในพืน้ทีต่า่งๆ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพสงัคมเกษตรกร การเปลีย่นแปลงของสังคมเกษตรกรไทย และนโยบายทางการเกษตร แนวคดิ 

ปรัชญา วัตถุประสงค ์หลักการ ทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ความรูแ้ละการจัดการ

ความรู ้ ผูน้ า จติวทิยา มนุษยสมัพันธ ์สือ่และการสือ่สาร การบรหิาร การพัฒนาการเกษตรทีย่ั่งยนื หลักเศรษฐกจิ

พอเพียง และเกษตรทฤษฎใีหม่ การพัฒนาบคุลากร หน่วยงานทางสง่เสรมิการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร กลุ่ม 

องคก์ร เครอืขา่ย สถาบันเป้าหมาย อาสาสมัครในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รูปแบบ ชอ่งทาง เทคโนโลยี

การสือ่สาร และวธิกีารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การนเิทศ ตดิตามและประเมนิผล การบรหิารงานและโครงการ

พัฒนาการเกษตรในเขตเมอืง ชานเมอืง และชนบท 

91110 สารสนเทศและสือ่เพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Information and Media for Agricultural Extension and Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการเกษตร 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าสารสนเทศทางการเกษตรไปใชใ้นการสือ่สารประชาสมัพันธ ์

  และเผยแพร่แกบ่คุคลเป้าหมาย   

 3.  เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการน าสารสนเทศไปใชใ้นการจัดการความรูเ้พื่อใหเ้หมาะสมกับ 

  บคุคลเป้าหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ประเภท และลักษณะ ของสารสนเทศทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แหลง่สารสนเทศ

และการสบืคน้ ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในชมุชนเกษตร การใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสือ่สารในงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร การวเิคราะห์ วางแผน และจัดการสือ่ส าหรับ 

การประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร รายบคุคล กลุ่มมวลชน และเครอืข่ายสังคม 

การผลติสือ่ส ิง่พิมพ์ สือ่เสยีง สือ่ภาพยนตร์ และสือ่อเิล็กทรอนิกสใ์นงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อ 

การพัฒนาเกษตรกร และองค์กรดา้นการเกษตร การสรา้งองค์ความรูก้ารผลิต และการตลาดสนิคา้เกษตร  

การตดิตาม และประเมนิผลการใชส้ารสนเทศและสือ่ในงานสง่เสรมิการเกษตร 

91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Forest Ecosystem and Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของระบบทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุคา่ทาง

  นเิวศวทิยา 

 2.  เพื่อสามารถประยุกตใ์ชห้ลักการและวธิกีารทางนิเวศวทิยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

  สิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพือ่วเิคราะหปั์ญหาของทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุคา่ทางนเิวศวทิยา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูพ้ื้นฐานทางนิเวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ องค์ประกอบของระบบนิเวศป่าไมแ้ละ

ทรัพยากรธรรมชาตอิืน่ๆ และคุณค่าทางนิเวศวทิยา แนวคดิการจัดการระบบนิเวศ การประยุกตใ์ชห้ลักการทาง

นเิวศวทิยาเพือ่การจัดการในลกัษณะและรูปแบบตา่งๆ การประเมนิสถานภาพของทรัพยากรป่าไม ้
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91307 การพฒันาชุมชนเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Community Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และวเิคราะหน์โยบายการพัฒนาชมุชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่และหน่วยงานเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในรูปแบบ วธิกีาร การตดิตามและประเมนิผลการพัฒนาชมุชนเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชมุชนเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ปรัชญา และหลักการพัฒนาชุมชนเกษตร วเิคราะห์นโยบายการพัฒนาที่ผ่านมาเกษตรกร

เป้าหมายในการพัฒนา สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ในการพัฒนาชมุชนเกษตร ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาทัง้ในระดับ

ชมุชน ประเทศ และนานาชาต ิรูปแบบ วธิีการพัฒนาชุมชนเกษตร ปัญหาและแนวโนม้การพัฒนาชุมชนเกษตร 

ทศิทางยทุธศาสตรก์ารพัฒนาชมุชนเกษตรไทยในอนาคต 

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 วัตถุประสงค์ หลักการและวธิีการส่งเสรมิ สภาพสังคมและพฤตกิรรมของบุคคลเป้าหมาย 

บทบาท และบุคลิกภาพของนักส่งเสริม เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงานและองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนปัญหาและแนวโนม้ของการสง่เสรมิการป่าไม ้

เพือ่ส ิง่แวดลอ้ม 

91326 วนศาสตรเ์กษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agroforestry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการใชท้ีด่นิเพือ่การปลกูพชืเกษตรและเลีย้งสตัวใ์นระบบวนเกษตร  

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพิจารณาและคัดเลือกพันธุ์พืช พันธุ์สัตวท์ี่เหมาะสมส าหรับ 

  ระบบวนเกษตร 

 3. เพือ่อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบในระบบวนเกษตร 

 4. เพือ่อธบิายความสมดลุทางนเิวศวทิยาและสรรีวทิยาของสงัคมพชื 

 5. เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่วางแผนและออกแบบพืน้ทีว่นเกษตรในรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

ทอ้งถิน่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับวนเกษตร องคป์ระกอบและการจ าแนก มุมมองดา้นนเิวศวทิยาของระบบวนเกษตร 

ความสมัพันธท์างนเิวศวทิยาและสรรีวทิยาของพืชทีป่ลกูควบคูก่ัน ผลกระทบของวนศาสตรเ์กษตรต่อสภาพแวดลอ้ม 

องคค์วามรูส้ าหรับการจัดการวนเกษตร การวางแผนและการออกแบบพื้นทีว่นเกษตร การจัดการการผลติในระบบวน

เกษตร 

91353 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Extension and Development for Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรทีย่ั่งยนื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรูณาการระบบการเกษตรใหเ้กดิความยั่งยนื 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิเกษตรกรเกีย่วกับการจัดการระบบการเกษตรดา้นตา่งๆ 

เชงิบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดการพัฒนา ดิน น ้า ป่าไมท้ี่ย่ังยืน การป้องกันและการปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาต ิหลักการจัดการระบบการเกษตร การผลติพืช การผลติสตัว ์การเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าเชงิบูรณาการ รูปแบบ

การท าการเกษตรสมัยใหม่ต่างๆ การจัดระบบวนเกษตร โลจสิตกิสก์ารเกษตร การท าการเกษตรแบบประณีต 

การเกษตรแบบพันธสญัญา เกษตรกลวธิานในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การประเมนิผลกระทบจากการท า

การเกษตรเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

91357 พืน้ฐานความรูส้ ิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Environment  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพืน้ฐานและบทบาทหนา้ทีข่องสิง่แวดลอ้มในมติติา่งๆ 

 2.  เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการของการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและความ  

  ยั่งยนื 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารผสมผสานและการอยูร่่วมกนัของสิง่แวดลอ้ม 

 4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปฏสิมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม บทบาทและหนา้ทีข่องสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่ระบบนเิวศและระบบสงัคม 

การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและกระบวนการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีม่ีผลกระทบต่อความย่ังยนืของ

สิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เครือ่งมอืเพือ่การจัดการสิง่แวดลอ้ม 

91363 การจดัการทรพัยากรป่าไม ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Forest Resources Mangement  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิในการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติสิ ิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติสิงัคม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการการจัดการทรัพยากรป่าไมม้ติเิศรษฐกจิ 
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 5. เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่จัดการป่าไมอ้ยา่งยั่งยนื  

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้บื้องตน้ทางดา้นวนศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม แนวคดิเกีย่วกับ 

การจัดการทรัพยากรป่าไมใ้นมิติส ิง่แวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกจิ ความรูพ้ื้นฐานการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ทีส่ าคญั เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการป่าไมอ้ย่างย่ังยนื 

91364 การจดัการลุม่น า้ (6 หนว่ยกติ) 

 Watershed Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบนเิวศลุม่น ้า 

 2.  เพือ่อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยแวดลอ้มตา่งๆ ในระบบนเิวศลุม่น ้า 

 3.  เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่จัดการลุม่น ้าอยา่งยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ระบบนเิวศลุม่น ้า การวเิคราะหล์ุม่น ้า การประเมนิสถานภาพลุม่น ้า อทิธพิลของป่าไมต้อ่ทรัพยากรลุม่น ้า

และลักษณะทาง อตุุ-อุทกวทิยา อทิธพิลของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศตอ่ทรัพยากรลุ่มน ้า หลักการใชท้ีด่นิ 

เทคนคิและเครือ่งมอืในการจัดการลุม่น ้า หลกัและวธิปีฎบิตัใินการจัดการลุม่น ้า การอนุรักษ์ทรัพยากรลุม่น ้า  

การจัดการลุม่น ้าแบบบรูณาการ 

91365 การจดัการสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Environmental Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการป่าไมแ้บบมสีว่นร่วมเพือ่สิง่แวดลอ้มในระดบัตา่งๆ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการแบบผสมผสานระหวา่งป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการป่าไมท้ีส่มัพันธก์ับสงัคมและเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่จัดการสิง่แวดลอ้มป่าไมแ้บบบรูณาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสิง่แวดลอ้มป่าไม ้ความสัมพันธร์ะหวา่งป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม หลักการจัดการ

สิง่แวดลอ้มป่าไม ้มติสิ ิง่แวดลอ้มป่าไมแ้ละการจัดการ มลพษิสิง่แวดลอ้มและการจัดการ การส ารวจและประเมนิ

สถานภาพสิง่แวดลอ้มป่าไม ้การประเมินค่าสิง่แวดลอ้มป่าไม ้การจัดการแบบผสมผสานระหว่างป่าไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้มเพื่อน าไปบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตทิัง้ระดับพื้นทีแ่ละระดับลุ่มน ้าอย่างเหมาะสมและย่ังยืน  

การมสีว่นร่วมของประชาชนและชมุชนทอ้งถิน่ในการจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

91366 การจดัการทรพัยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Forest Resources Management for Economic  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจพื้นฐานเกีย่วกับการลงทุน การวเิคราะห์การลงทุนและการประเมนิค่า 

  ดา้นป่าไม ้

 2.  เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่ใชใ้นการจัดการสวนป่าในเชงิธรุกจิ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการท่องเทีย่วและนันทนาการในพืน้ทีป่่าไมแ้ละแหลง่ธรรมชาติ

  ในรูปแบบตา่งๆ 
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 4. เพื่อสามารถประยุกต์ความรูเ้พื่อจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ป่าไมแ้ละแหล่ง     

  ธรรมชาตอิยา่งยั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การลงทุนและการตลาดดา้นป่าไม ้การวเิคราะห์การลงทุนและการประเมนิค่าป่าไม ้ความรูพ้ื้นฐาน

เกีย่วกับสวนป่า วนวัฒน์วธิใีนการจัดการสวนป่า การวางแผนการจัดการสวนป่า เครือ่งมือและเทคโนโลยใีนการ

จัดการสวนป่า มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยนื แนวคดิและหลักการจัดการการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีป่่าไมแ้ละ

แหล่งธรรมชาต ิการท่องเที่ยวเชงินิเวศและการจัดการ การจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ การพัฒนาการ

ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีป่่าไมแ้ละแหลง่ธรรมชาตอิยา่งยั่งยนื 

91427 การป่าไมชุ้มชน (6 หนว่ยกติ) 

 Community Forestry  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความเป็นมา แนวคดิ หลักการและความส าคัญของวนศาสตร์

  ชมุชนทีม่ตีอ่การพัฒนาเศรษฐกจิสงัคม และสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่  

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการด าเนนิงานดา้นวนศาสตรช์มุชน โดยเนน้การมสีว่นร่วม

  ของประชาชน องคก์รทอ้งถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.  เพื่อสามารถประยุกตค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อด าเนินงานวนศาสตร์ชมุชนใหป้ระสบ

  ความส าเร็จ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 หลักการและแนวคดิทางการป่าไมช้มุชน องคก์รชมุชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การศกึษาและวเิคราะห์

ชมุชน การพัฒนาองคก์รและเครอืขา่ยเพื่อการป่าไมช้มุชน การวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไมอ้ย่างมสีว่นร่วม 

เทคนคิและเครือ่งมอืทางการป่าไมช้มุชน ป่าชมุชนและการจัดการ 

91428 กฏหมายเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Laws Pertaining to Forest Resources and Environment  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 3.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชก้ฎหมายในการปฏบิัตงิานพัฒนาทรัพยากรป่าไมแ้ละ 

  สิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกบัการจัดการ

ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม หลักการและแนวคดิเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มตามที่

ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายไทย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ 
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91463 ระบบสารสนเทศและการวจิยัเพือ่การจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Research for Forest and Environmental Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้น

การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพืน้ฐานการวจิัย สามารถอา่นผล และแปลความหมายผลงานวจิัย

ตลอดจนสามารถน า ผลงานวจัิยไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบสารสนเทศทางดา้นทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม บทบาท ความส าคัญ การเก็บรวบรวม 

การคน้ควา้และการพัฒนา ตลอดจนการประยุกตร์ะบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

หลักการวจัิย สถติเิพือ่การวจัิย การวจัิยทางดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มและการน าผลงานวจัิย

มาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

91465 การจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agro-Tourism Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 2.  เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการวเิคราะห์ความเป็นไปไดก้ารวางแผน และการ   

  ประเมนิผลการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 4.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการจัดการและสง่เสรมิการจัดการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ระดับ

  ชมุชนทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ความหมายและความส าคัญของการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ววิัฒนาการและแนวคดิทฤษฎี หลักการที่

เกีย่วขอ้งกับการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร รูปแบบ ลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งกับการท่องเทีย่วเชงิเกษตร การวเิคราะห์ความเป็นไปได ้การวางแผน การด าเนินการและประเมนิผล 

การจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร องค์กรที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการการท่องเที่ยว กรณีตัวอย่างการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชงิเกษตร แนวทางการจัดการและการส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ระดับชุมชน 

ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ 

91466 การผลติสตัวเ์ชงินนัทนาการและเศรษฐกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Production for Recreation and Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการสง่เสรมิการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการเพือ่การจ าหน่ายทัง้ภายใน

ทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และการสง่ออก 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการผลติสัตวเ์ชงินันทนาการในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้ทางดา้นสภาพ

และศักยภาพการผลติ หลักการผลติและการจัดการการผลติสัตวเ์ชงินันทนาการ จ าพวกสัตวส์วยงาม สัตวเ์พื่อ

ความบนัเทงิ สตัวเ์พือ่การแขง่ขนั สตัวเ์ลีย้งในบา้น และสตัวเ์พือ่ธรุกจิอตุสาหกรรมบางประเภท โดยแนะน าดา้นพันธุ ์

อาหารและการใหอ้าหาร โรคและการรักษา การจัดการผลติ การตลาด และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนแนวทางการ

สง่เสรมิการผลติสตัวเ์ชงินันทนาการ เพือ่การจ าหน่ายทัง้ภายในทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และการสง่ออก 

91467 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Forest Resources and Environmental 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อสามารถประยุกตค์วามรูด้า้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มเพื่อจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจัดการและการวางแผนงานพัฒนาทรัพยากรการป่าไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้ม 

 3. เพื่อประยุกต์ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งเพื่อจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพื่อสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมตลอดจนเกดิความเขา้ใจและส านึกในจรรยาวชิาชพีของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

และเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกับทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตค์วามรูด้า้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มไปสู่การปฏบิัต ิโดยเนน้การบรหิารจัดการ และการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศกึษาวจัิยเบือ้งตน้ การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพื่อการแกไ้ขปัญหาทางการจัดการทรัพยากรป่า

ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม จรรยาวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมกลุ่ม

สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม และจรยิธรรม 

91470 ภูมปิญัญา การจดัการและการถา่ยทอดความรูใ้นการสง่เสรมิและ (6 หนว่ยกติ) 

 พฒันาการเกษตร    

 Wisdom, Knowledge Management and Transfer in Agricultural Extension  

 and Development 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัความรูแ้ละการจัดการความรู ้

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรูปแบบและวธิกีารจัดการความรูใ้นงานสง่เสรมิการเกษตร 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ และกระบวนการจัดการความรู ้

 4.  เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและการจัดการภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและ  

  พัฒนาการเกษตร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการถา่ยทอดความรู ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิเกี่ยวกับความรูแ้ละการจัดการความรู ้รูปแบบและวธิีการจัดการความรูใ้นงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร หลักการ และกระบวนการจัดการความรู ้แนวคดิเกีย่วกับภูมปัิญญาชมุชน การจัดการภูมปัิญญา

ชุมชนเพื่อการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร การวางแผนการจัดการความรู ้การจัดการความรู ้การรายงานผล 

การจัดการความรู ้การวางแผนการถ่ายทอดความรู ้และการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรูด้า้นการเกษตร  

การตดิตามและประเมนิผลการจัดการความรูแ้ละการถา่ยทอดความรู ้

91471 ผูน้ า กลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางการเกษตร   (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Leader, Group, Organization, and Network  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผูน้ า 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎกีลุม่ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเภทกลุม่ หลกัการจัดตัง้ การด าเนนิการ การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลกลุม่ 

 4.  เพือ่ใหท้ราบแนวทางการพัฒนากลุม่และเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าในงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนการพัฒนาเพื่อการเป็น

ผูน้ าและการคดัเลอืกผูน้ า การพัฒนาภาวะผูน้ า การพัฒนาและการบรหิารกลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางการเกษตร  

การวเิคราะห ์ตดิตาม ประเมนิผูน้ า กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายทางการเกษตร ปัญหาและทศิทางการพัฒนาผูน้ า 

กลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางการเกษตร 

92116 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Co-operatives and Community Business  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความหมาย อุดมการณ์ หลักการ วธิกีารสหกรณ์ และประวัติ

  ความเป็นมาของการสหกรณ์ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิชมุชน และประวตัคิวามเป็นมาของธรุกจิชมุชน 

 3.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้ง การด าเนินงานการบรหิารงาน และจรรยาบรรณวชิาชพีของสหกรณ์

  และธรุกจิชมุชน 

 4.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้รือ่งปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา

  ธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวธิีการของสหกรณ์ ประวัตคิวามเป็นมาของสหกรณ์ 

โครงสรา้ง วตัถุประสงค ์ประเภทของสหกรณ์และธรุกจิชมุชน การจัดตัง้ การด าเนนิงาน การบรหิารงานสหกรณ์และ

ธุรกจิชมุชน บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ์และ

ธรุกจิชมุชน ปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม ตลอดจนปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ์และธุรกจิชมุชน 

แนวทางการพัฒนาธรุกจิชมุชน สหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ 
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92117 สหกรณแ์ละธุรกจิชุมชนกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Co-operatives and Community Business for Social and Economic Development 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ปรัญชา และหลกัการพัฒนาสงัคมเมอืงและชนบท นโยบาย ทศิทาง 

  และยทุธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา แนวโนม้การพัฒนาสหกรณ์และ

  ธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาสงัคมเมอืง ชมุชน และชนบท 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในยทุธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศดว้ยการสหกรณ์

  และธรุกจิชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ปรัชญา และหลักการพัฒนาสงัคม ชมุชนเมอืง และชนบท นโยบาย ทศิทางและยทุธวธิใีนการ

พัฒนาสงัคมชมุชนเมอืง และชนบท สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ของสงัคม ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา แนวโนม้การ

พัฒนาสหกรณ์และธุรกจิชมุชนกับการพัฒนาสังคม เมอืง ชมุชน และชนบท และยุทธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมของประเทศดว้ยการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

92311 การจดัการสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชนเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic for Co-operative and Community Business Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการจัดการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน  

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัการจัดการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ ์

 3.  เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิการจัดการเชงิกลยุทธไ์ปใชใ้นการจัดการสหกรณ์ บนพื้นฐานอุดมการณ์ 

  หลกัการ วธิกีารสหกรณ์ มคีณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการสหกรณ์และธุรกจิชมุชน แนวคดิการจัดการสหกรณ์และธุรกจิชมุชน เชงิกลยทุธ ์

การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์การวางแผนกลยุทธ ์การปฏบิัต ิการควบคุมและประเมนิเชงิกลยุทธ ์การประยุกตก์ารจัดการ

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธใ์นระดับการบรหิารตา่งๆ และมคีณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณทางธรุกจิ 

92320 การจดัการและการด าเนนิงานสหกรณแ์ละธุรกจิชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Co-operatives and Community Business Operational and Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการ กระบวนการจัดการ และการด าเนนิงานสหกรณ์ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการ กระบวนการจัดการ และการด าเนนิงานธรุกจิชมุชน 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการสง่เสรมิ การก ากับ การตรวจสอบ การพัฒนาการจัดการและ

  การด าเนนิงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 พื้นฐานการจัดการธุรกจิสหกรณ์และธุรกจิชุมชน หลักและกระบวนการการจัดการสหกรณ์และธุรกจิ

ชมุชน ตัง้แต่การวางแผน การจัดองคก์าร การน า การควบคุม การจัดการการตลาด การผลติและการปฏบิัตกิาร  

การจัดการบัญชแีละการเงนิ และการจัดการทรัพยากรมนุษยข์องสหกรณ์และธุรกจิชมุชน การสง่เสรมิ การก ากับ 

การตรวจสอบ การพัฒนาการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน 
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93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Skill Training in Crop Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการผลติพชืทัง้กระบวนการ 

 2. ใหไ้ดรั้บการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าหลักการและวธิกีารทางการผลติพืชสู่ภาคปฏบิัต ิเพื่อใหเ้กดิทักษะในการปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเก็บเกีย่ว  

93257 การจดัการสขุภาพพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Plant Health Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการจัดการสขุภาพพชื 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจ าแนกชนดิของศตัรูพชืทีส่ าคัญ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทีม่า การระบาด การท าความเสยีหายกบัพชื และวนิจิฉัยศตัรูพชืได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการจัดการศัตรูพชื 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วการควบคมุและการป้องกนัก าจัดศตัรูพชือย่างปลอดภัยและย่ังยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดการสุขภาพพืชใหม้ีความแข็งแรง ตา้นทานศัตรูพืช การสรา้งภูมิคุม้กันของพืช การจัดการ

ศัตรูพืชทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ วัชพืช แมลงศัตรูพืช สัตวศ์ัตรูพืช และโรคพืช รวมถงึแหล่งที่มา การแพร่กระจาย การ

ระบาดของศัตรูพืช การท าความเสยีหาย การวนิิจฉัยศัตรูพืช และความผิดปกตทิี่พบบนตน้พืชตลอดระยะการ

เจรญิเตบิโต และการจัดการปัจจัยสิง่แวดลอ้ม เพื่อการควบคุมและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและ

ยั่งยนื 

93335 วทิยาศาสตรเ์พือ่การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Science for Crop Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติพชื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในการผลติพชื 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้นการผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของวทิยาศาสตรก์ับการผลติพืช อนุกรมวธิาน สัณฐานวทิยา กายวภิาค และสรรีวทิยาพืช 

พันธุกรรมพืช สิง่แวดลอ้มกับการผลติพืช เทคโนโลยชีวีภาพในการผลติพืช ความหลากหลายทางชวีภาพ และ  

การใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการผลติพชื 

93337 การปรบัปรุงพนัธุพ์ชืและการขยายพนัธุพ์ชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crop Improvement and Plant Propagation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชื 

 2. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชพ้ชืพันธุด์ทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของตลาด และเก็บรักษาพันธุด์ไีด ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประกอบอาชพีในเชงิธรุกจิได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญและประเภทของพันธุ์พืช คุณสมบัตขิองพันธุด์ ีวธิีการปรับปรุงพันธุพ์ืชการเลอืกใชพั้นธุ ์

ใหเ้หมาะสม การเก็บรักษาพันธุด์ ีวธิกีารขยายพันธุพ์ชื เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ ์เทคโนโลยชีวีภาพและการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 

การน าความรูด้า้นการปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุพ์ชืไปใชใ้นการประกอบอาชพีในเชงิธรุกจิ 

93345 การปรบัปรุงพนัธุแ์ละการสบืพนัธุส์ตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Breeding and Reproduction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัพันธศุาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสบืพันธุส์ตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการปรับปรุงพันธุแ์ละการขยายพันธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัพันธศุาสตรพ์ืน้ฐาน หลกัการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์กระบวนการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์ระบบสบืพันธุส์ตัว ์ 

การปรับปรุงพันธุแ์ละการขยายพันธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ และแนวทางการปรับปรุงพันธุส์ตัว ์

93353 นวตักรรมและการจดัการผลผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation and Management of Commodity Crops  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถจ าแนกประเภทของผลผลติพชืได ้

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานในการจัดการการเก็บเกีย่วและการจัดการหลงัการเก็บเกีย่วผลผลติพชืได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการจัดการเพิม่มลูคา่ผลผลติพชื 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานในการจัดการระบบโลจสิตกิสข์องผลผลติพชื 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยไีปใชใ้นการจัดการผลผลติพชืได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การจ าแนกผลผลติพชื สรรีวทิยาหลังการเก็บเกีย่วของผลผลติพชื การน านวัตกรรมและเทคโนโลยไีป

ใชใ้นการจัดการการเก็บเกีย่ว และการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของผลผลติพืช การ

จัดการระบบโลจสิตกิสข์องผลผลติประเภทต่างๆ การจัดการผลผลติพืชตามมาตรฐานและกฎเกณฑเ์งือ่นไขทาง

การคา้ 

93354 อาหารและการใหอ้าหารสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Feeds and Feeding 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอาหารและโภชนะในอาหารสตัว ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความตอ้งการดา้นโภชนาการของสตัว ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชว้ตัถดุบิอาหารสตัวอ์ยา่งเหมาะสม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการผลติอาหารสตัว ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการใหอ้าหารสตัว ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อาหารสัตวแ์ละโภชนะในอาหารสัตว ์ความตอ้งการดา้นโภชนาการของสัตว ์วัตถุดบิอาหารสัตว ์กระบวนการ

ผลติอาหารสตัว ์และการใหอ้าหารสตัว ์

93355 สขุศาสตรแ์ละการป้องกนัโรคสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Animal Hygiene and Disease Prevention 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสขุาภบิาลสตัว ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการดา้นสขุภาพสตัว ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั ควบคมุและรักษาโรคทีส่ าคัญของสตัว ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสขุาภบิาล การจัดการดา้นสขุภาพสตัว ์โรคทีส่ าคัญของปศสุตัว ์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 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลความรูด้า้นการจัดการการผลิตพืช เพื่อจัดท าโครงการผลิตพืช การใชค้อมพิวเตอร ์

เพื่อการจัดการการผลติพืช การก าหนดโครงการ การศกึษาความเป็นไปได ้การประเมนิกจิกรรมและการวเิคราะห์

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 

 การบรูณาการหลักการและวธิกีารทางการจัดการการผลติสตัว ์รวมทัง้สภาวการณ์ดา้นการตลาดปศสุตัว์

ไปสู่ภาคปฏิบัติ การศึกษาสถานการณ์ แนวทางการด าเนินงานและแกปั้ญหาทางการจัดการการผลิตสัตว ์

จากกรณีศกึษา การพัฒนา และเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการผลติสตัว ์
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93454 สารสนเทศเพือ่การผลติพชืและเกษตรอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 

 Information for Crop Production and Smart Farm  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัขอ้มลูและสารสนเทศในการจัดการการผลติพชื 

 2.  สามารถวเิคราะห ์แปลความหมาย และประยกุตใ์ชข้อ้มูลและสารสนเทศในการจัดการการผลติพชืได ้

 3.  มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการวจิัยเพือ่การจัดการการผลติพชืได ้

 4. เพื่อใหม้คีวามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยเีกษตรอัจฉรยิะทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการ

  การผลติพชื 

 5. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการ 

  การผลติพชืได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูพ้ืน้ฐานในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศ สถติเิพือ่การจัดการการผลติพชื ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย

เพื่อการจัดการการผลติพืช ความรูพ้ืน้ฐานและการประยุกตใ์ชน้วัตกรรมและเทคโนโลยเีกษตรอัจฉรยิะทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจัดการการผลติพชื กรณีตวัอยา่งฟารม์อจัฉรยิะ 

93455 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Practical Training in Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการรวบรวม วเิคราะห ์และน าเสนอขอ้มลู 

 2. ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติของผูผ้ลติจากกรณีศกึษา 

 3. ใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ การจัดการการผลติพชืของผูผ้ลติ 

 4. ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารจัดการการผลติพชืของผูผ้ลติได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัเิสรมิทกัษะในเรือ่งการส ารวจขอ้มลูการจัดการการผลติของผูผ้ลติ 

การจัดท าแบบสอบถาม การวเิคราะหก์ารจัดการและผลประกอบการของผูผ้ลติ การจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 

และขอ้เสนอแนะรวมทัง้กรณีศกึษาการจัดการการผลติพืช ทัง้นี้ใหม้ีการศกึษางานภาคสนาม การปรกึษาหารือ

ระหวา่งการเก็บขอ้มลู และการระดมสมองของนักศกึษาภายใตก้ารแนะน าของผูท้รงคณุวฒุแิละคณาจารย ์

93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัวเ์ชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Cereal and Forage Crop Production Management for Business  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลกัการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวไ์ด ้

 2.  เพือ่ใหส้ามารถตัดสนิใจผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวใ์หส้อดคลอ้งกับศักยภาพและสภาพแวดลอ้ม

  ในการประกอบธรุกจิได ้

 3.  เพื่อใหส้ามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ไดอ้ย่างเหมาะสมกับ           

  สภาพแวดลอ้มทางการผลติ และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มได ้

 4.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายการเพิม่มลูคา่และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวไ์ด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ประเภทของธัญพืชและพืชอาหารสัตว ์แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ 

การจัดการในกระบวนการผลติ เทคนิคการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง การเพิม่มูลค่า 

การตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติธัญพืชและพืชอาหารสัตวท์ีม่ ีความส าคัญทางเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติ และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

ในการประกอบธรุกจิ  

93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งพชืไร่อตุสาหกรรม 

 2. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลติพืชไร่อุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ

สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 4. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติพชืไร่อตุสาหกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 5. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของพืชไร่อุตสาหกรรม แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การ

จัดการในกระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว การตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยี

การผลติพืชไร่อุตสาหกรรมทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทาง 

การผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  

93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Flowering and Ornamental Plant Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัไมด้อกไมป้ระดบั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิ และการตลาดของไมด้อกไมป้ระดบั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถตดัสนิใจผลติ จัดการการผลติ ไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่การประกอบธรุกจิได ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการผลติและจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดับได ้

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑไ์มด้อกไมป้ระดบัได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับไมด้อกไมป้ระดับ ธุรกิจการผลติ การตลาดไมด้อกไมป้ระดับ การตัดสนิใจ 

การผลติ การจัดการกระบวนการผลติ เทคโนโลยกีารผลติไมด้อกไมป้ระดับและการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

การเพิม่มลูคา่ไมด้อกไมป้ระดบั 
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93460 การฝึกปฏบิตักิารจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Practical Training in Animal Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการผลติสัตว ์ตัง้แต่การวางแผน การด าเนินการจัดการการผลติ

และการตลาด 

 2. เพื่อใหม้ีทักษะ ประสบการณ์เกีย่วกับการจัดการการผลติสัตว ์ตัง้แต่การวางแผน การด าเนินการ

จัดการการผลติสตัวแ์ละการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลการจัดการการผลติสตัว ์และใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัตใินการจัดการการผลติสัตว ์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 

 การจัดการผลผลติปศสุตัวท์ีส่ าคญัและผลพลอยได ้การแปรรูปและการเพิม่มูลคา่ผลผลติปศสุตว ์ตลาด

และการจัดการตลาดสนิคา้ปศสุตว ์ตลอดจนกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคา้ของสนิคา้ปศสุตว ์

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 และการจัดการในการผลติสตัวปี์กในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรการผลติ ตัง้แต่

การจัดการดา้นปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 

93463 การจดัการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Ruminant Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลติ การวางแผน และการจัดการในการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้งในแตล่ะขัน้ตอนของวงจรการผลติ 

ตัง้แตก่ารจัดการดา้นปัจจัยการผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด 

93465 การจดัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ (6 หนว่ยกติ) 

 Aquaculture Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติสตัวน์ ้า 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการจัดการการผลติสตัวน์ ้า 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การผลติสตัวน์ ้า การจัดการในกระบวนการผลติสตัวน์ ้า ตัง้แตก่ารวางแผนการผลติ การจัดการดา้นปัจจัย

การผลติจนกระทัง่การจัดการผลผลติออกสูต่ลาด 

93466 เทคโนโลยใีนการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Technology in Animal Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสตัว ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยไีปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญ หลักการ และการประยุกตเ์ทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติสตัว ์ตัง้แตก่ารจัดการ

ระดบัฟารม์ การขนสง่ การแปรรูปผลติภัณฑ ์และการตลาด 

93467 การจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Fruit Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการตัดสนิใจผลติไมผ้ลใหส้อดคลอ้งกับศกัยภาพและสภาพแวดลอ้ม

ในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมผ้ลไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของไมผ้ล แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการใน

กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติ และการปฏบิตัหิลังเก็บเกีย่ว การตัดสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไมผ้ล

ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 
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93468 การจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Vegetable Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติผักเชงิธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการตัดสนิใจผลติผักใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและสภาพแวดลอ้ม

ในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยีในการผลติผักไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของผัก แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการใน

กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติผักทีม่ี

ความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

93469 การวจิยัทางการจดัการการผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Animal Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวจิัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการวจัิยเพือ่การจัดการการผลติสตัว ์

 3. เพือ่ประยกุตใ์ชห้ลกัการและวธิกีารในการวจัิยทางการจัดการการผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการวจิัย แนวทางและหลักการวจิัย วธิดี าเนนิการวจิัย สถติเิพือ่การวเิคราะหข์อ้มูล 

การแปลผลการวจัิย การเผยแพร่ผลงานวจัิย รวมทัง้การประยุกตใ์ชห้ลักการและวธิกีารในการวจัิยทางการจัดการ

การผลติสตัว ์

93470 การจดัภูมทิศันเ์ชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Landscape Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายความส าคญั ประวตัคิวามเป็นมาและประเภทของการจัดภมูทิศัน์ได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายธรุกจิภมูทิศันแ์ละธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบงานภมูทิศัน์ได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการประเมนิราคา การประมลูและการท าสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบังานภมูทิศัน ์

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการกอ่สรา้งงาน การซอ่มบ ารุงและการดแูลรักษางานภมูทิัศน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของการจัดภูมทิัศน์ ประวัตคิวามเป็นมาและประเภทของงานภูมทิัศน์ ธุรกจิภูมทิัศน์และ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง หลักการพื้นฐานในการออกแบบภูมทิัศน์ งานโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกับงานภูมทิัศน์และการออกแบบ 

งานภูมทิัศน์แข็งและการออกแบบ งานภูมทิัศน์เขยีวและการออกแบบ งานระบบและการออกแบบ การออกแบบ

และการเขียนแบบงานภูมิทัศน์ดว้ยโปรแกรม การประเมินราคา การประมูลราคาและการท าสัญญา ขัน้ตอน 

การก่อสรา้งงาน การซ่อมบ ารุงและการดแูลรักษา การตัดแต่งตน้ไมใ้หญ่ จรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกับงานภูมทิัศน ์

และกรณีตวัอยา่งการจัดภมูทิัศน ์
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93471 เกษตรกรรมย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Agriculture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเกษตรกรรมยั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัรูปแบบ หลักการ และองคป์ระกอบของระบบเกษตรกรรมยั่งยนืแบบตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการระบบเกษตรกรรมยั่งยนืแบบตา่งๆ และกรณีตวัอยา่ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่าของการเกษตรย่ังยนื ความหมายและความส าคัญ กรอบแนวคดิ หลักการพื้นฐาน หลักการทั่วไป 

แนวทางองคป์ระกอบแห่งความเป็นไปไดข้องสภาวะทางการเกษตรแบบยั่งยนื รูปแบบ หลักการ และองคป์ระกอบ

ของระบบเกษตรย่ังยืนแบบต่างๆ การจัดการระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและกรณีตัวอย่าง เช่น การจัดการระบบ 

ไร่หมุนเวยีนและกรณีตัวอย่าง การจัดการระบบเกษตรผสมผสานและกรณีตัวอย่าง การจัดการระบบวนเกษตรและ

กรณีตัวอย่าง การจัดการเกษตรธรรมชาติและกรณีตัวอย่าง การจัดการเกษตรทฤษฏีใหม่และกรณีตัวอย่าง  

การจัดการเกษตรกรรมประณีตและกรณีตัวอย่าง การจัดการเกษตรอนิทรยีแ์ละกรณีตัวอย่าง และการจัดการกษตร

กรรมทีเ่ป็นมากกวา่เกษตรอนิทรยีแ์ละกรณีตวัอยา่ง เป็นตน้ 

93472 การผลติพชืในโรงเรอืนอจัฉรยิะและโรงงานผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crop Production in Smart Greenhouse and Plant Factory 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถวเิคราะหแ์ละระบปัุจจัยทีม่ผีลตอ่การผลติพชืได ้

 2. สามารถวางแผนธรุกจิการผลติพชืในโรงเรอืนอจัฉรยิะและโรงงานผลติพชืได ้

 3. สามารถออกแบบและวางผังฟารม์การผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงานผลติพชืได ้

 4. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการผลติพชืในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงานผลติพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับการผลติพืชในโรงเรือนอัจฉรยิะและโรงงานผลติพืช แผนธุรกจิการผลติพืช 

ในโรงเรอืนอัจฉรยิะและโรงงานผลติพชื ปัจจัยและลักษณะของโรงเรอืนปลูกพชื การออกแบบโรงเรอืนและการวางผัง

ฟาร์ม ระบบปลูกพืชในโรงเรอืน โรงงานผลติพืช การจัดการแสงและบรรยากาศ การจัดการน ้า การจัดการธาตุอาหาร 

การดูแลรักษา ระบบอัจฉรยิะและการควบคุมในโรงเรือนผลติพืช การจัดการหลังการเก็บเกีย่วพืช การตลาดของ

สนิคา้พืชจากโรงเรือนอัจฉรยิะและโรงงานผลติพืช กรณีศกึษาการผลติพืชในโรงเรือนอัจฉรยิะ และกรณีศกึษา 

การผลติพชืระบบโรงงานผลติพชื 

94329 ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัธุรกจิการเกษตรและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Agribusiness and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิการเกษตรและการจัดการธรุกจิการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิการเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิการเกษตรและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและความส าคัญของธุรกจิการเกษตร ระบบธุรกจิการเกษตรตัง้แต่ธุรกจิปัจจัยการผลติ ธุรกจิ 

การผลติสนิคา้เกษตร ธุรกจิการแปรรูปสนิคา้เกษตร และธุรกจิการจัดจ าหน่ายสนิคา้เกษตร รวมทัง้การสนับสนุน 

ในการด าเนนิธุรกจิการเกษตร แนวคดิเกีย่วกับการจัดการธุรกจิการเกษตร องคก์ารและพฤตกิรรมองคก์ารในธุรกจิ

การเกษตร การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นธรุกจิการเกษตร   

 แนวคดิและความส าคัญของการเป็นผูป้ระกอบการ ประเภทของผูป้ระกอบการในธุรกจิการเกษตร กลยุทธ์

การเป็นผูป้ระกอบการ การมีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์ และการปรับตัวทางธุรกจิการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลง  

การประกอบการธุรกจิสมัยใหม่ ลักษณะการประกอบการธุรกจิการเกษตรในประเทศไทยและต่างประเทศ และ 

การมธีรรมาภบิาลและจรยิธรรมในการประกอบการธรุกจิการเกษตร 

94330 การจดัการการปฏบิตักิารและการแปรรูปสนิคา้เกษตร* (6 หนว่ยกติ) 

 Agribusiness Operations and Processing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการปฏบิตักิาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแปรรูปสนิคา้เกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการด าเนนิงานธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและบทบาทของการจัดการการปฏบิัตกิาร หนา้ที่ของการปฏบิัตกิารในธุรกจิการเกษตร การ

วางแผนปฏบิัตกิาร การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังกระบวนการผลติ แนวคดิเกีย่วกับผลติภาพ การควบคมุคณุภาพ

และประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร   

 แนวคดิการแปรรูปสนิคา้เกษตร การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว วธิกีารและเทคโนโลยีการแปรรูปสนิคา้

เกษตร การแปรรูปสนิคา้เกษตรเป็นอาหารและไม่ใชอ่าหาร การแปรรูปสนิคา้เกษตรเชงินวตักรรม การจัดตัง้โรงงาน

แปรรูปสนิคา้เกษตร จรยิธรรมและความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการแปรรูปสนิคา้เกษตร การแปรรูปโดยค านงึถงึ

ความยั่งยนื 

94431 การจดัการการตลาดสนิคา้เกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Marketing Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาดและการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนและการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดสนิคา้เกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการตลาดสนิคา้เกษตร ระบบการตลาดสนิคา้เกษตร นโยบายและมาตรการดา้นการตลาดสนิคา้

เกษตร บทบาทและหนา้ทีข่องการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การวเิคราะห์ทางการตลาด การวางแผน

และการตลาดเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์สว่นประสมการตลาด การปฏบิัตกิารและการควบคุมทางการตลาด 

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 
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94432 สารสนเทศและการวจิยัทางธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Information and Research in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิการเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิวีจิัยทางธรุกจิการเกษตร 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กี่ยวกับสารสนเทศและการวิจัยมาประยุกต์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

การเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศทางธุรกจิการเกษตร ฐานขอ้มูลเกีย่วกับธุรกจิการเกษตร 

การสบืคน้สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ อาท ิเทคโนโลยีคลาวด ์เทคโนโลยีดจิทิัล และการน า

สารสนเทศไปใชใ้นการด าเนนิงานธรุกจิการเกษตร  

 ความหมายและความส าคัญของการวจัิยทางธุรกจิการเกษตร ระเบยีบวธิกีารด าเนินการวจัิยทางธุรกจิ

การเกษตร ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับสถติ ิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การรายงานผลการวจิัย การน า

ผลการวจัิยไปใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิการเกษตร 

94433 ประสบการณว์ชิาชพีธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Agribusiness and Entrepreneurial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการประยุกตห์ลักการ วธิีการ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ในหลักสูตรธุรกจิ 

  การเกษตรไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

 2. เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดการ การรูจั้กแกปั้ญหาและการตัดสนิใจ

ทางธรุกจิการเกษตรไดอ้ยา่งมรีะบบแบบแผน  

 3. เพือ่สง่เสรมิการน าหลักการและวชิาการของมนุษยสมัพันธ ์กลุม่สมัพันธ ์ตลอดจนความสมัพันธก์บัชมุชน

ไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน 

 4. เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบการธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการและวิธีการจัดการทางธุรกิจการเกษตรสู่การประกอบการ การเริ่มตน้ธุรกิจ

การเกษตร สารสนเทศทางธุรกจิการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตรดา้นการผลิต การบัญชีและการเงิน 

การตลาด ทรัพยากรมนุษย ์การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาธุรกจิการเกษตร มนุษยสัมพันธ์

และการท างานเป็นทมี ตลอดจนมคีณุธรรม จรยิธรรมในการประกอบการธรุกจิการเกษตร 

94462 ธุรกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการจัดการธรุกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิระหว่างประเทศ การคา้สนิคา้เกษตรของไทยและของโลก 

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิการเกษตร และบทบาทภาครัฐต่อการด าเนินธุรกจิการเกษตร

ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ

การเกษตรระหว่างประเทศ พฤตกิรรมผูบ้ริโภคสนิคา้เกษตรขา้มวัฒนธรรม การจัดการธุรกจิการเกษตรระหว่าง

ประเทศทีส่ าคัญ อาท ิดา้นการตลาด การเงนิ โลจสิตกิส ์มาตรฐานสนิคา้เกษตรระหว่างประเทศ การน าเขา้และ

สง่ออก เงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

94463 การบญัชแีละการเงนิในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Accounting and Finance in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชทีางธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการทางการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้สีามารถน าความรูม้าประยกุตก์บัการด าเนนิงานในธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทางการบัญช ีการบันทกึรายการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ 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 

 แนวคดิโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่ป็นปัจจัยสนับสนุนการบรหิารจัดการกจิกรรม และการปฏบิัตกิารโลจสิตกิส์

และโซอ่ปุทาน ความตอ้งการและการบรกิารลกูคา้ การจัดหาและการจัดสง่ การควบคมุสนิคา้คงคลงั การคลงัสนิคา้ 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความสัมพันธค์ู่คา้และลูกคา้ การออกแบบเครือข่าย การวัดผลปฏบิัตงิาน ระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง การประเมินสถานภาพและศักยภาพการแข่งขันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ 

ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพิม่ความปลอดภัยและสรา้งความเชือ่มั่น ตลอดจนการน าไปสูก่ารลด

ตน้ทนุโดยอาศยักจิกรรมโลจสิตกิส ์

94465 การพฒันาธุรกจิการเกษตรและการประกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Agribusiness and Entrepreneurial Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิการพัฒนาธรุกจิการเกษตรและการประกอบการ   

 2. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดกลยทุธแ์ละแนวทางในการพัฒนาธรุกจิการเกษตรและการประกอบการ 

  ทีเ่หมาะสมได ้  
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 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นสรา้งโมเดลและวางแผนการพัฒนาธรุกจิการเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาธรุกจิการเกษตรและการประกอบการอนัน าไปสูค่วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขัน 

การพัฒนาโมเดลธุรกจิส าหรับสนิคา้และบรกิารทางการเกษตร กลยุทธก์ารพัฒนาธุรกจิการเกษตร การวจิัยและ

พัฒนา การน านวัตกรรมไปประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิการเกษตร การจัดการความรู ้การพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการ 

ทัง้ในดา้นคุณลักษณะและสมรรถนะของการเป็นผูป้ระกอบการ การสรา้งวัฒนธรรมองคก์ารและการพัฒนาผูน้ า

องคก์ารเพือ่น าพาธรุกจิการเกษตรใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยนื 

94466 การเร ิม่ตน้ธุรกจิ การตดัสนิใจ และการจดัการความเสีย่งในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 New Venture Creation, Decision Making and Risk Management in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเริม่ตน้ธรุกจิ การตดัสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

 2. เพื่อใหม้ทีักษะดา้นการวเิคราะห์และวางแผนการเริม่ตน้ธุรกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่ง

  ในธรุกจิการเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทักษะเกีย่วกบัการเริม่ตน้ธุรกจิ การตดัสนิใจ และการจัดการความเสีย่ง

  ไปใชใ้นธรุกจิการเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและวธิกีารในการเริม่ตน้ธุรกจิการเกษตร การวเิคราะหโ์อกาสและอปุสรรคทางธุรกจิการเกษตร 

การฝึกปฏบิัตเิพื่อวางแผนในการเริม่ตน้ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นธุรกจิการเกษตร การตัดสนิใจดา้นการผลติ 

การตลาด และการเงนิและการฝึกปฏบิัตโิดยใชก้รณีศกึษา แนวคดิเกีย่วกับความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง 

ในธรุกจิการเกษตรและการฝึกปฏบิัตกิารวเิคราะหแ์ละการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 
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