10103 ทักษะชีวิต
Life Skills

คําอธิบายชุดวิชา

ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การแสวงหาและพัฒนาความรูใ หม ความสามารถในดาน
การจัดการ การใชเทคโนโลยี การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การ
ขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย
Human Society
ลักษณะพื้นฐานของความเปนมนุษย การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย องคประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษยในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง
สงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย ปญหาสังคมและแนวทางแกไข การเสริมสรางสังคมที่ดี
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ
การประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกตผสมผสาน
การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี
ศิลปกรรม
10152 ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
สภาวการณ แนวโนม และลักษณะความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนผลจากระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธก
ี ารในการเผชิญปญหาและ
ผลกระทบ
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ
่ สาร
Thai for Communication
ภาษากับการสือ
่ สาร บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ
20202 วิทยาการการสอน
Instructional Science
ความสําคัญของการสอน จิตวิทยาการศึกษา หลักการเรียนรู ความหมายของหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร
พัฒนาการของหลักสูตรไทย หลักการสอน วิธีการสอนแบบกลุมใหญ วิธีการสอน แบบกลุม
 ยอยและวิธีการสอนแบบ
รายบุคคล การจัดระบบการเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน การรายงานความกาวหนาของผูเรียน และการ
ชวยเหลือและบริการผูเรียน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Educational Technology and Communication
ความหมายและพัฒนาการของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กระบวนการสื่อ ความหมายและระบบสื่อการ
สอน งานกราฟค ซึ่งไดแก การผลิตตัวอักษร การเขียนภาพประกอบ การระบายสี การพิมพ การผนึก การเตรียมแผนใส
การจัดนิทรรศการ งานถายภาพ ระบบเครื่องเสียง ระบบเครื่องฉาย สื่อมวลชนทางการศึกษา การศึกษารายบุคคลและ
การศึกษามวลชน นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งไดแก การสอนแบบโปรแกรม การสอนแบบจุลภาค การจําลองสถานการณ
ระบบศูนยการเรียนการศึกษาระบบเปด การสอนเปนทีมและกระบวนการกลุม
 สัมพันธ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาในประเทศไทย และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต

21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
Teaching Behavior in Elementary Education
ปรัชญา จุดมุงหมาย และหลักการของการประถมศึกษา พัฒนาการของการประถมศึกษา หลักสูตร
ประถมศึกษาในปจจุบัน พฤติกรรมเด็กประถมศึกษา ยุทธศาสตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา แนวทางการใช
หลักสูตรประถมศึกษาในปจจุบัน พฤติกรรมการสอนของครู ขอบเขต หนาที่และเกณฑมาตรฐานของครู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดและบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนและสภาพของการประถมศึกษา และ
แนวทางแกไข
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
Teaching Behavior in Secondary Education
ความหมาย หลักการ ปรัชญา และความมุงหมายของการมัธยมศึกษา ลักษณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และความตองการ หลักการจัดและการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ความแตกตางระหวาง
บุคคลและการใหโอกาส การสอนระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาการอานและการฝกนิสัยใฝรข
ู องนักเรียน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรมัธยมศึกษา การวัดและประเมินผลความกาวหนาของนักเรียน การแนะแนว การใชภาษาของครูระดับ
มัธยมศึกษา การประเมินผลและการพัฒนาการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา การนิเทศการมัธยมศึกษา ความสําคัญ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอ
 ชุมชน และสภาพปญหาและแนวโนมของการมัธยมศึกษาในประเทศไทย
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพือ
่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement and Evaluation
การศึกษาพฤติกรรมมนุษยและความสัมพันธระหวางจิตวิทยาสาขาตาง ๆ กับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 ัตมโนทัศน บุคลิกภาพ สติปญ
 ญาและการคิด ความตองการและแรงจูงใจ พฤติกรรม
พัฒนาการของมนุษย การรับรูอ
เบี่ยงเบนและการปรับตัว พฤติกรรมของคนในสังคมกับ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติ คานิยมและความเชื่อ
มนุษยสัมพันธ การเรียนรู การปรับพฤติกรรม การวัดความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว ความสนใจ คานิยม ทัศนคติและ
แรงจูงใจ การสังเกตกับการวัดคุณลักษณะบางประการ การศึกษาเปนรายกรณี การรายงานผล การวัดผล การวิจัยทาง
จิตวิทยาเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
Guidance and the Quality of Life
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และการวางแผนชีวิต การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนว
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและคานิยม การแนะแนวกับการสงเสริมสุขภาพจิต การแนะแนวเพื่อสงเสริมมนุษยสัมพันธ การแนะ
แนวเพื่อสงเสริมการวางแผนอาชีพ การแนะแนวเพื่อ สงเสริมสมรรถภาพในการทํางาน การแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิตที่มี
คุณคาตอสังคม
30202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
แนวความคิดเบื้องตนทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีเพื่อการจัดการ ทั้งในดานการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทัง้ แนวความคิดและหลักการเบือ
้ งตนเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร
และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
Business Finance and Taxation
แนวคิดการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห วางแผนและการควบคุมทางการเงิน การประเมินคาโครงการ
ลงทุน คาของทุนและวิธีการหาทุน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันการเงิน การบริหารการเงิน ลักษณะความสําคัญและ
บทบาทของการบริหารสินเชื่อ มาตรการในการใหสินเชื่อ ตลอดจนวิธีการประเมินผล การบริหารสินเชื่อ หลักการและ
วิธีการในการวิเคราะหทางการเงิน การภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการ
คลังของรัฐ ประเภท หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ผลกระทบและอิทธิพลของการภาษีอากรตอนโยบาย การ
ดําเนินงาน และการตัดสินใจในวงการธุรกิจ โดยแยกเปนผลกระทบของภาษีแตละลักษณะ ไดแก ภาษีทางตรงและ
ภาษีทางออม เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิตบ
ิ ุคคล ภาษีการคา ภาษีศุลกากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจโดยทั่วไป
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
Business Law and Taxation

หลักกฎหมายทัว่ ไป

กฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน ซื้อขาย เชาทรัพย

เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจ ทั้งกรณีหางหุน
 สวนสามัญ หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และกิจการรวมคาลักษณะตางๆ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิตบ
ิ ุคคล ภาษีมล
ู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีทองถิ่น

32414 การตลาดสินคาเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
Agricultural Marketing and Thai Economy
วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินคาเกษตรกรรม หนาที่
และความสําคัญของการตลาด ระบบการตลาดสินคาเกษตรกรรม แนวคิดเรือ
่ งสวนประสมการตลาด การวิเคราะห
สภาวะแวดลอม การวิเคราะหตลาด การวิจย
ั ตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธการตลาด
แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและการจัดทํารายงานทางการตลาด การจัดการ
การตลาดและการตลาดระหวางประเทศ
40103 กฎหมายเกษตร
Agricultural law
ั นาการของกฎหมาย การใช
ความหมาย ลักษณะ และโครงรางของกฎหมายโดยทั่วไป บอเกิดและวิวฒ
กฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมายลักษณะตางๆ กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับ
การเกษตร เชน พระราชบัญญัติสหกรณ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดน
ิ เพื่อการเกษตรกรรม และ
พระราชบัญญัตอ
ิ ื่นๆ ที่ควรจะศึกษา
60370 เศรษฐศาสตรเกษตรและสหกรณ
Agricultural Economics and Cooperatives
ทฤษฎีหนวยผลิตทางการเกษตร โครงสรางทรัพยากรและอุปสงคตอปจจัยการผลิตทางการเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต การคนพบประดิษฐกรรมใหมการจัดการหนวยผลิตทางการเกษตร ลักษณะของเงินทุน
ทางเกษตร โครงสรางตลาดทางการเกษตร และสถาบันทางการเกษตร
ความหมาย ลักษณะ และความสําคัญของสหกรณ ประวัติการสหกรณในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย
หลักการและประเภทของสหกรณ การสงเสริมสหกรณ การบริหารงานและการจัดการสหกรณ หลักเศรษฐศาสตรและ
ธุรกิจสหกรณ ตลอดจนขอจํากัดตาง ๆ ของสหกรณ
90201 การจัดการฟารม
Farm Management
ฟารม ลักษณะและขนาด หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่นํามาใชในการจัดการฟารม การจัดหาทุน และที่ดิน การ
วางแผนและการจัดงบประมาณฟารม การวางรูปฟารม การออกแบบอาคารฟารม โรงเรือน ใหเหมาะกับการทําฟารม
ประเภทตางๆ การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในฟารม การจัดการฟารมเลี้ยงสัตว ปลูกพืชและการจัดการฟารมสัตว
น้ํา ปจจัยที่มผ
ี ลกระทบตอตนทุนและรายไดของฟารม ความสําคัญและบทบาทของราคาผลิตผลเกษตรตอการจัดการ
ฟารม
90202 การบริหารงานสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
Administration in Agricultural Extension and Cooperatives
ความหมายและความสําคัญของการบริหาร กระบวนการการบริหาร การวางแผน บทบาทของผูนําระดับตางๆ
ทฤษฎีบางทฤษฎีที่เกี่ยวของ การบริหารงานสงเสริมการเกษตรและสหกรณในรูปลักษณะตางๆ ตั้งแตระดับเกษตรกร
จนถึงระดับรัฐบาลในรูปองคกรตาง ๆ รูปสหกรณประเภทตางๆ เปนตน
90303 พืชเศรษฐกิจ
Economic Crops
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิเกษตรที่เกี่ยวของกับการปลูกพืช วิธีการปลูกและระบบการ ปลูกพืช การใชดน
ิ น้ํา
ื และการใชสารเคมี การขยายพันธุพืช การ
และปุย ในการปลูกพืช การปฏิบัติดแ
ู ลรักษาพืช การปองกันกําจัดศัตรูพช
เก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ตลอดจนถึงการใชประโยชน การแปรรูปและการตลาด ของพืชเศรษฐกิจทีส
่ ําคัญ อัน
ประกอบดวยธัญพืช พืชน้ํามัน พืชเสนใย พืชผัก ไมผลและไมดอกไมประดับ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
90305 การผลิตสัตว
Animal Production
้ ง หลักการผลิต
ความรูท
 ั่วไปเกีย
่ วกับการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย ในดานสภาพ ศักยภาพและระบบการเลีย
สัตวที่มค
ี วามสําคัญทางดานเศรษฐกิจ ไดแก ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข สุกร โคนม โคกระบือ และสัตวอื่นๆ โดย
กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการผลิตสัตวเหลานี้ทั้งดานพันธุ และการปรับปรุงพันธุ อาหารและการใหอาหาร
สุขศาสตรและโรคสัตว รวมถึงผลผลิตการแปรรูปและการตลาด และแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตวในอนาคตของ
ประเทศไทย
90406 ดิน น้ํา และปุย
Soils, Water and Fertilizers
การกําเนิดดิน การจําแนกและการสํารวจดิน ความสัมพันธของดินตอการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว น้ํา และการ
ใชน้ําเพื่อการเพาะปลูก ปุยและการใชปุย ปญหาของดิน น้าํ ปุย ในการเกษตร และแนวทางแกไขการอนุรักษดินและ
น้ํา ขอมูลและการใชขอมูลดิน น้ํา ปุย เพื่อทําการเกษตร
90407 การพัฒนาชนบท
Rural Development
แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาชนบท นโยบาย ทิศทางและยุทธวิธีของการพัฒนาชนบท ประชากร
เปาหมายในการพัฒนาชนบท สภาพแวดลอมตางๆ ในชนบท ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท สภาวการณพัฒนา
ชนบทและแนวโนมการพัฒนาชนบทของไทย

91108 ความรูท
 ั่วไปเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
Fundamentals of Agricultural Extension
ปญหาพื้นฐานและนโยบายทัว่ ไปทางการเกษตร สภาพสังคมเกษตร การจัดการศึกษาเกษตร ปรัชญาหลัก
และวิธีการทัว่ ๆ ไปในการสงเสริมการเกษตร งานยุวเกษตรกร เคหกิจเกษตร สถาบันการเกษตรและธุรกิจเกษตร
91209 การประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร
Public Relations in Agricultural Extension
ความหมาย ความสําคัญและประวัติการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธกับงานสงเสริมการเกษตร นโยบาย
แผนหลัก การวางแผนการดําเนินงาน การเขียน การพูด การใชสื่อการประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร
ประชามติ ระเบียบ กฎหมายและการพัฒนาการประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร
91211 การศึกษาเกษตรและการสงเสริมอาชีพเกษตร
Agricultural Education and Promotion of Agricultural Occupations
สภาพการจัดการศึกษาเกษตรทั่วไปในอดีต ปรัชญา ความหมาย ประโยชน หลักและวิธีการจัด ระบบการจัด
การจัดการศึกษาเกษตรในปจจุบัน หลักสูตรการเรียนการสอน ความเชื่อมโยงกับงานการสงเสริมเกษตร อาชีพเกษตร
ทั้งในฟารมและนอกฟารม บทบาทของนักสงเสริมกับการสงเสริมอาชีพเกษตร แนวทางในการพัฒนาอาชีพเกษตร
ปญหาที่เชื่อมโยงและวิธีการแกไข
91324 หลักการสงเสริมการปาไมเพื่อสิ่งแวดลอม
Fundamentals of Forestry Extension
ปรัชญา วัตถุประสงค หลักการและวิธีการสงเสริม สภาพสังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร บทบาทและ
บุคลิกภาพของนักสงเสริม นโยบายและการบริหารงานสงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม หนวยงานและองคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาและแนวโนมของการสงเสริมการปาไมเพื่อสิ่งแวดลอม
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Ecology and Natural Resources Management
องคประกอบของระบบทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาทางนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน การประยุกตใชหลักการ
ทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่มีลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย เทคนิคการวิเคราะหปญหา ตลอดจนแนวทาง
แกไขเพื่อเสริมสรางคุณคาทางระบบนิเวศ
91326 วนศาสตรเกษตร
Agroforestry
ความเปนมาของวนศาสตรเกษตร การใชที่ดินปาไมรวมกับการประกอบอาชีพการเกษตร การปลูกพืชเกษตร
และเลี้ยงสัตวรว มกับพืชปาไม ความสัมพันธทางนิเวศวิทยา และสรีรวิทยาของพืชที่ปลูกควบคูกัน ผลกระทบของวน
ศาสตรเกษตรตอสภาพแวดลอม การวางแผนระบบวนศาสตรเกษตรในรูปแบบตางๆ เพื่อการใชทด
ี่ ินใหไดประโยชน
สูงสุด การจัดทําโครงการเผยแพรวนศาสตรเกษตรแกเกษตรกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานนิเวศวิทยา
เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น
91349 สารสนเทศและสื่อที่ใชในงานสงเสริมการเกษตร
Information and Communication Media in Agricultural Extension
ความหมายของสารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศที่มต
ี อการสงเสริมการเกษตร การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการเกษตรและทางสงเสริมการเกษตร การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการสงเสริมการเกษตร ความหมาย
และความสําคัญของสื่อประเภทตางๆ การจัดการในการใชสื่อเพื่อเผยแพรสารสนเทศทางสงเสริมการเกษตร
91350 การเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และจิตวิทยาสําหรับเกษตรกร
Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers
ความหมายและลักษณะของผูน
 ํา กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเปนผูนําและการคัดเลือกผูนํา
ความหมายและหลักการของมนุษยสัมพันธ กระบวนการกลุมสัมพันธ และการสราง มนุษยสัมพันธ หลักการและทฤษฎี
ทางจิตวิทยา พฤติกรรมและความเปนอยูท
 างดานสังคม จิตวิทยาของเกษตรกร การนําความรูท
 างการเปนผูนํา มนุษย
สัมพันธและจิตวิทยาที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร มาใชในงานสงเสริมการเกษตร
91357 พื้นฐานความรูสิ่งแวดลอม
Fundamentals of Environment
พื้นฐานและหนาที่ (Function) ของสิ่งแวดลอมที่มีตอระบบนิเวศและระบบสังคม การเปลีย
่ นแปลงของ
สิ่งแวดลอมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มผ
ี ลกระทบตอความยั่งยืนของสิง่ แวดลอม การนําทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรไปปรับใชเพือ
่ ใหเกิดปฏิสัมพันธรวมกันของสิ่งแวดลอม
91415 วิธีการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
Research Methodology in Agricultural Extension
ความหมายและความสําคัญของงานวิจัย หลักพื้นฐานในการวิจัย การวางแผนการวิจย
ั การเลือกปญหา การ
เก็บขอมูล การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะหตลอดจนการเขียนรายงาน การนําการวิจย
ั มาใชกับงาน
สงเสริมการเกษตร การออกแบบงานวิจย
ั ลักษณะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน สงเสริมการเกษตร

91416 ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
Professional Experience in Agricultural Extension and Cooperatives
การประยุกตหลักการและวิธีการทางการสงเสริมการเกษตรและสหกรณสภ
ู าคปฏิบัติ โดยเนนการบริหารและ
การวางแผนงานเปนหมูคณะ การสรางผูน
 ําในทองถิ่น กลวิธีการถายทอดวิทยาการการใชสื่อทางไกล กฎหมาย
ระเบียบ และขอมูลที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิจัยเบื้องตน การใชกรณีศึกษาและสถานการณจําลองเพือ
่ การแกปญหา
ทางสงเสริมการเกษตรและ สหกรณ จรรยาวิชาชีพ สงเสริมการเกษตรและสหกรณ กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ ภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
91427 การปาไมชุมชน
Community Forestry
บทบาทและความสําคัญของปาไมที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมของทองถิ่น การ
ออกแบบและวางแผนการใชทด
ี่ ินในรูปแบบของปาเศรษฐกิจ ปาเอกชน ปาชุมชน ปานันทนาการ และหมูบ
 านปาไม
การสงเสริมใหประชาชนรูจักการคัดเลือกพันธุพืชปาไม การปลูกและดูแลรักษาปาไมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมของชุมชน ตลอดจนการใชประโยชนจากปาไมชุมชนในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในทองถิ่น
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
Laws Pertaining to Forestry Resources and Environment
ความหมายและกระบวนการของกฎหมาย การใชกฎหมาย บทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม และการใชกฎหมายเพื่อปฏิบัติงานสงเสริม และบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
91451 การบริหารและนิเทศงานสงเสริมการเกษตร
Administration and Supervision in Agricultural Extension
ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร กระบวนการบริหาร และการวางแผนการจัดองคการบริหารใน
รูปแบบตางๆ ความหมายและประโยชนของการนิเทศงาน หลักและวิธีการในการนิเทศงาน ตั้งแตการคัดเลือกบุคคล
เขาทํางาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการนิเทศงาน
การนําความรูท
 างดานการบริหารและการนิเทศงานไปประยุกตใชในการสงเสริมการเกษตร
91458 การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม
Forest Environment Management
การจัดการแบบผสมผสานระหวางปาไมและสิง่ แวดลอมเพื่อนําไปบริหารจัดการการมีสวนรวมระดับพื้นทีแ
่ ละ
ระดับลุมน้ําอยางเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งมีเทคนิคและประสบการณภารปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการและ
การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งแวดลอมปาไม โดยเฉพาะอยางยิง่ การมีสวนรวมของประชาชน
91459 ประสบการณวิชาชีพสงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม
Professional Experience in Forest and Environment Extension
การประยุกตหลักการและวิธีการของการสงเสริมปาไมและสิ่งแวดลอมสูภาคปฏิบัติ โดยเนนการบริหารและ
การวางแผนงานเปนหมูคณะ การสรางผูน
 ําในทองถิ่น กลวิธีการถายทอดวิทยาการใชสื่อทางไกล กฎหมาย ระเบียบ
และขอมูลที่เกี่ยวของ การศึกษาและวิจัยเบื้องตน การใชกรณีศึกษาและสถานการณจาํ ลองเพื่อการแกปญหาทาง
สงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม จรรยาวิชาชีพสงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
92116 ความรูท
 ั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ
Fundamentals of Cooperatives
สภาพโดยทั่วไปของเศรษฐกิจและสังคม การรวมตัวและกอใหเกิดการสหกรณ ความหมาย และหลักการ
ทั่วไปของสหกรณ โครงสราง วัตถุประสงคประเภทตางๆ ตลอดจนหนาที่ของสหกรณ การจัดตั้ง และการจัดการ
สหกรณ รัฐกับสหกรณ กฎหมายสหกรณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวกับการสหกรณ งานการเงิน
และปญหา และนโยบายทั่วๆ ไปในการพัฒนาสหกรณ ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการสหกรณ ปญหาและ
วิธีการแกไข
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณเพื่อการจัดการ
Finance and Accounting for Cooperatives Management
แนวความคิดพืน
้ ฐานเกี่ยวกับสหกรณธนกิจ ความหมาย หลักและวิธด
ี ําเนินงานเงินทุนตางๆ การวิวัฒนาการ
และบทบาทของสหกรณธนกิจในประเทศไทยและตางประเทศ ตลอดจนปญหา การแกไขและพัฒนา
ความรูเรื่องระบบบัญชีสหกรณ การวางแผนและการวิเคราะหงบการเงินสหกรณ วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
งบการเงินกับขอมูลตาง ๆ ทางการเงิน และการพัฒนาขอมูลในระบบบัญชีเพื่อประโยชนในการวางแผน ควบคุมและ
การตัดสินใจในการดําเนินงานการสหกรณ
92219 สหกรณการขาย การซื้อ และการบริการ
Sales, Purchasing and Service Cooperatives
ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของสหกรณการขาย การซื้อ และการบริการ หลักและวิธีการ
ดําเนินการจัดจําหนายทุนของสหกรณ การซือ
้ ของผูบริโภค ทุนของสหกรณการบริการ บทบาทและพัฒนาการของ
สหกรณการขาย การซื้อ และการบริการในประเทศไทยและบางประเทศ การนําขอดีมาประยุกตใชในประเทศไทย
ี ําเนินการแกไข
ตลอดจนถึงการวิเคราะหปญหาและวิธด

92320 การจัดและดําเนินงานการสหกรณ
Organization and Management of Cooperatives
ความหมายและความสําคัญของการจัดการ กระบวนการจัดการ และหนาทีข
่ องผูบริหารใน การจัดและ
ดําเนินงาน การวางแผน การประสานงาน การควบคุมงาน การติดตามและประเมินผลงานการดําเนินงาน การจัดกลุม

สมาชิก การประชาสัมพันธ การจัดการดานการเงิน การทําบัญชี การดําเนินงานรวมกับสหกรณและหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของตลอดจนถึงการวิเคราะหปญหาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดและดําเนินงานสหกรณและวิธีการแกไข
92321 สหกรณการผลิตและสหกรณการแปรรูป
Production and Processing Cooperatives
ความหมายและวิวัฒนาการของสหกรณการผลิตและสหกรณการแปรรูป หลักและวิธีดาํ เนินงาน ทุนและปจจัย
ที่เกี่ยวของของสหกรณการผลิตและแปรรูปทางเกษตร ปญหาและการพัฒนาสหกรณการผลิตและสหกรณการแปรรูป
ทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งวิเคราะหขอดีทจ
ี่ ะนํามาประยุกตในการพัฒนาสหกรณการผลิตและสหกรณการ
แปรรูปในประเทศไทย
92422 สหกรณเปรียบเทียบ
Comparative Cooperatives
การดําเนินงานการสหกรณประเภทตางๆ ตลอดจนหนาที่และองคประกอบกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มี
สวนเกี่ยวของ และปญหาของการสหกรณในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกระบวนการจัดการสหกรณในบางประเทศที่
สหกรณไดพฒ
ั นาอยางมีประสิทธิภาพแลว เพือ
่ นําขอดีมาประยุกตใชกับประเทศไทย
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ
Research Methodology in Cooperatives
ความหมาย ความสําคัญของการวิจย
ั หลักและวิธีวิจัยทางสหกรณ การเลือกปญหา การวางแผนและการวาง
รูปแบบ การวิจย
ั การตั้งวัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนวิธีการเก็บขอมูล การตีความหมายขอมูล สถิติที่เกี่ยวของ การ
เสนอขอมูลและวิจารณ สรุปใหเหตุผล พรอมทั้งการยกตัวอยางเปรียบเทียบวิธีการวิจัยทางสหกรณทั่วๆ ไป
93256 การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช
Skill Training in Crop Production
การนําหลักการและวิธีการทางการผลิตพืชสูภ
 าคปฏิบต
ั ิ เพื่อใหเกิดทักษะในการปลูก การดูแลรักษาการเก็บ
เกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
93257 ศัตรูพช
ื เบื้องตน
Introduction to Crop Pests
ื สัตวศต
ั รูพช
ื โรคพืช และวัชพืช แหลงที่มา
ชนิดของศัตรูพช
ื ในกลุมตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก แมลงศัตรูพช
การแพรกระจาย และการระบาดของศัตรูพืช การทําความเสียหายกับพืชและกลไกการเขาทําลายพืช การวินิจฉัย
สาเหตุความเสียหายจากศัตรูพืชขั้นตน หลักการควบคุมและการปองกันกําจัดศัตรูพช
ื ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณและ
ความรูเกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
93335 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
Science for Crop Production
การนําความรูวท
ิ ยาศาสตรการผลิตพืชไปใชในการเพาะปลูกและวางแผนการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพ โดย
ศึกษาเรื่องความรูทางดานพฤกษศาสตร พันธุศาสตร อุตุนย
ิ มวิทยา ความสัมพันธของพืชกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
วิเคราะหการผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ
93336 การจัดการศัตรูพืช
Pest Management
ความสําคัญของศัตรูพช
ื ตอการผลิตพืช แหลงที่มา การกระจาย การทําลายพืช การจัดการและการบริหาร
ศัตรูพช
ื โดยดําเนินการทางดานวินิจฉัยและศึกษาสาเหตุ การประเมินความเสียหายที่เกิดจากการทําลายของศัตรูพช
ื
การใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการปองกันกําจัดผลกระทบของการปองกันกําจัดศัตรูพช
ื ที่มีตอสภาพแวดลอม
93337 การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
Crop Improvement and Plant Propagation
ความสําคัญและประเภทของพันธุพืช คุณสมบัติของพันธุดี วิธก
ี ารปรับปรุงพันธุพืช การเลือกใชพันธุพืชให
เหมาะสม การเก็บรักษาพันธุดี วิธีการขยายพันธุพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การนําความรูดานการปรับปรุงพันธุแ
 ละขยายพันธุพช
ื ไปใชในการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ
93343 หลักโภชนศาสตรและอาหารสัตว
Principles of Animal Nutrition and Feeds
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบยอยอาหาร อาหารและโภชนะชนิดตางๆ หลักโภชนาการ ความตองการดาน
โภชนาการของสัตวเลีย
้ งและสิง่ ที่มีอิทธิพลตอความตองการการใชสารอาหารของรางกาย ลักษณะทางโภชนาการของ
วัตถุดิบชนิดตางๆ ที่นํามาใชเปนอาหารสัตว หลักการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเบื้องตน การเตรียม
วัตถุดิบอาหารสัตว หลักการประกอบสูตรอาหาร และการผสมอาหารสัตว

93344 วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
Animal Health Science
กายวิภาคและการทํางานของอวัยวะตาง ๆ หลักการสุขาภิบาล การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตวเลี้ยง
ในสภาพแวดลอมตางๆ โรคทีส
่ ําคัญของสัตวเลี้ยงซึ่งรวมทั้งโรคติดเชื้อโรคจากสาเหตุอื่นที่ไมใชเกิดจากการติดเชื้อ
ตลอดจนโรคพยาธิภายในและพยาธิภายนอก ทั้งนี้จะรวมถึงการวินิจฉัยเบื้องตน หลักการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
โรค การปองกันและควบคุม หลักการใชยาเพื่อรักษาโรค กฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาพสัตว
93345 การปรับปรุงพันธุและการสืบพันธุส
 ัตว
Animal Improvement and Reproduction
หลักการพันธุศาสตรซึ่งนํามาใชในการปรับปรุงพันธุสัตว อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มต
ี อลักษณะ
ที่มีตอลักษณะที่แสดงออกของสัตว อัตราพันธุกรรม อัตราซ้ํา และการคัดเลือกพันธุ กายวิภาค และสรีรวิทยาของ
ระบบสืบพันธุ ปจจัยที่เกี่ยวของในการสืบพันธุของสัตว พฤติกรรมในการสืบพันธุของสัตว ระบบการผสมพันธุสัตว การ
ผสมพันธุสต
ั วโดยวิธีธรรมชาติและวิธผ
ี สมเทียม การถายฝากตัวออน ปญหาการปรับปรุงพันธุสัตวในประเทศไทย
93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
Principles of Crop Production Management
ความหมายการจัดการการผลิตพืช หลักการจัดการทั่วไปและหลักการจัดการการผลิตพืช ประกอบดวย
หลักการตลาดและหลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ การวิเคราะหโครงการและแผนงาน การจัดองคกรและทรัพยากร
มนุษย การสั่งการและควบคุม การบัญชีและการเงิน หลักการจัดการกอนและหลังปลูกพืช หลักการจัดการเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัตห
ิ ลังเก็บเกี่ยว หลักการจัดการเครื่องจักรกล หลักการผลิตพืชภายใตระบบนิเวศตางๆ และการทําเกษตร
ทางเลือก รวมทั้งการนําหลักการจัดการทัว่ ไป และหลักการจัดการการผลิตพืชไปใชในการผลิตพืชไปใชในการผลิต
พืชใหมีประสิทธิภาพ
93353 การจัดการผลผลิตพืช
Crop Commodity Management
การจัดการผลผลิตพืช การแปรรูปและเพิ่มมูลคาของผลผลิต การจัดการตลาดของผลผลิตประเภทตางๆ
ตามกฎเกณฑและเงื่อนไขทางการคาระหวางประเทศ รวมทัง้ การนําความรูไ
 ปใชประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ
93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร
Information System and Research in Agriculture
บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการเกษตร การเก็บขอมูลขาวสารทางการเกษตร บทบาท
และความสําคัญของการวิจัยทางการเกษตร การวางแผน การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิจัย แนวคิดและการ
วิจัยระบบการทําฟารม การนําขอมูลขาวสารความรูท
 างคอมพิวเตอร ผลการวิจัยทางการเกษตรและระบบการทําฟารม
ไปใชในการจัดการการผลิตทางการเกษตร
93442 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตพืช
Professional Experience in Crop Production Management
การประมวลความรูดานการจัดการการผลิตพืชเพื่อจัดทําโครงการผลิตพืช การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช การกําหนดโครงการ การศึกษาความเปนไปได การประเมินกิจกรรมและการวิเคราะหความเหมาะสม
ของโครงการจัดการผลิตพืช การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเภทหรือขนาดกิจการดวยการทําโครงการจัดการการผลิต
พืช การพัฒนาการผลิตพืชใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของผู
ทํางานดานการผลิตพืช
93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก
Swine and Poultry Production Management
ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสุกรในเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอม การจัดการในแตละขั้นตอนของวงจรการผลิต การจัดการเกี่ยวกับพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยง การ
ใหอาหาร ระบบการควบคุมและการปองกันโรค การรักษาโรคที่พบเสมอภายในฟารม การตลาด การแปรรูปผลิตผล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต รวมทั้งการฝกปฏิบต
ั ิเกี่ยวกับการจัดการการผลิตสุกร
 ในเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มต
ี อ
ระบบการผลิต การวางแผนและการจัดการในการผลิตสัตวปก
สิ่งแวดลอม การผลิตนี้จะครอบคลุมถึงการผลิตไกไขและไกเนื้อ เปดไขและเปดเนื้อ หานและนกกระทา ทั้งนี้จะ
กลาวถึงการจัดการในแตละขั้นตอนของวงจรการผลิต การจัดการเกี่ยวกับพันธุ การฟกไขและการจัดการโรงฟก
โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยง การใหอาหาร ระบบการควบคุมและการปองกันโรค การรักษาโรคที่พบเสมอภายใน
ั ิเกี่ยวกับการจัดการการผลิต
ฟารม การตลาด การแปรรูปผลิตผล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต รวมทั้งการฝกปฏิบต
สัตวปก
93447 การจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Production Management
ระบบการผลิต การวางแผน และการจัดการในการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องในเชิงธุรกิจ ประกอบดวยการผลิตโคเนื้อ
และโคนม โคและกระบืองาน แพะ แกะ และจะครอบคลุมถึงการผลิตกระตายดวย โดยการจัดการการผลิตจะคํานึงถึง
่ วกับพันธุ
ผลกระทบที่มต
ี อ
 สิ่งแวดลอม ทั้งนี้จะกลาวถึงการจัดการในแตละ ขั้นตอนของวงจรการผลิต การจัดการเกีย
การรีดนม และการจัดการโรงนม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยง การใหอาหาร ระบบการควบคุมและการปองกันโรค
การรักษาโรคทีพ
่ บเสมอภายในฟารม การตลาด การแปรรูปผลิตผล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต รวมทั้งการฝก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

93448 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว
Professional Experience in Animal Production Management
การประยุกตความรูดานการจัดการการผลิตสัตวไปสูภาคปฏิบต
ั ิ การดําเนินการทางดานธุรกิจ การผลิตสัตว
การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสัตวของเกษตรกร คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของเจาหนาที่ของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตว
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
Information for Crop Production Management
การประยุกตใชขอมูลเพื่อการจัดการการผลิตพืช ประกอบดวย ประเภท แหลงที่มา วิธีการจัดเก็บขอมูล
การอานขอมูล ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย การนําขอมูลและผลการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการการผลิตพืช
93455 การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
Practical Training in Crop Production Management
การศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเสริมทักษะในเรื่องการสํารวจขอมูลการจัดการการผลิตของผูผ
 ลิต การ
จัดทําแบบสอบถาม การวิเคราะหการจัดการและผลประกอบการของผูผ
 ลิต การจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
และขอเสนอแนะ รวมทั้งกรณีศึกษาการจัดการการผลิตพืช ทั้งนี้ใหมีการศึกษางานภาคสนาม การปรึกษาหารือ
ระหวางการเก็บขอมูลและการระดมสมองของนักศึกษาภายใตการแนะนําของผูทรงคุณวุฒแ
ิ ละคณาจารย
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว
Cereal and Forage Crop Production Management
ประเภทของธัญพืชและพืชอาหารสัตว แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปจจัยการผลิตการ
จัดการในกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัตห
ิ ลังเก็บเกี่ยว การตัดสินใจผลิตและเลือกใชเทคโนโลยีการ
ผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตวที่มค
ี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการ
ผลิตและอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
93457 การจัดการการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม
Industrial Crop Production Management
ประเภทของพืชไรอุตสาหกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปจจัยการผลิต การจัดการใน
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสินใจผลิตและเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตไร
อุตสาหกรรมทีม
่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการผลิตและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
93458 การจัดการการผลิตไมดอกไมประดับเชิงธุรกิจ
Flowering and Ornamental Plant Production Management
ประเภทของไมดอกไมประดับ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปจจัยการผลิต การจัดการใน
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสินใจผลิตและเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตไม
ดอกไมประดับที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการผลิตและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
93459 การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ
Fruit and Vegetable Production Management
ประเภทของไมผลและผัก แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปจจัยการผลิต การจัดการใน
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสินใจและเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตไมผลและ
ผักที่มค
ี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการผลิตและอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยใหสอดคลองกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
94329 ความรูท
 ั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
Fundamentals of Agribusiness
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจการเกษตร กระบวนการของธุรกิจการเกษตรตั้งแตการจัดหาปจจัยการ
ผลิต การผลิตสินคาเกษตร การแปรรูป การเก็บรักษา การขนสง การจัดจําหนายสินคาใหแกผูบริโภคภายในประเทศ
ตลอดจนการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ธุรกิจการเกษตรกับสิ่งแวดลอม ธุรกิจการเกษตรรูปแบบตางๆ ลักษณะ
ของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย เชน ธุรกิจพืชไร ธุรกิจปศุสต
ั ว ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจปุย และลักษณะธุรกิจ
การเกษตรในตางประเทศ
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
Agricultural Products and Processing Management
ความสําคัญของการจัดการผลิตผลเกษตรและการแปรรูปผลิตผลเกษตรตอธุรกิจการผลิตสินคาเกษตรใน
ประเทศไทย วิธีการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การจัดตั้งโรงงานแปรรูป การวางแผนการแปรรูป การจัดหา
วัตถุดิบในการแปรรูป การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อขายใหเหมาะสมกับกําลังการผลิต กระบวนการแปรรูป
สินคาเกษตรทีส
่ ําคัญๆ การจัดการสินคาคงคลัง ตลอดจนการจําแนกแจกจายสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผา นการแปรรูป
แลว

94360 การจัดการการปฏิบต
ั ิการและทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการเกษตร
Operations and Human Resource Management in Agribusiness
แนวคิดดานการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การกําหนดอํานาจหนาที่ในองคการ การจัดกําลังคน
การอํานวยการ การประสานงาน และการควบคุม
แนวคิดและบทบาทของการจัดการการปฏิบต
ั ิการ หนาที่ของการปฏิบัติการในระบบธุรกิจการเกษตร การ
วางแผนปฏิบัตก
ิ าร การวางแผนเลือกทําเลทีต
่ ั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การจัดการดานสินทรัพยวัสดุและ
บริการ การควบคุมคุณภาพและตนทุนการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain
Management) การจัดการสินคาคงคลัง เทคนิคการจัดการโครงการทางธุรกิจการเกษตร
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนบุคลากร การจัดการบุคคลเขาทํางาน การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารคาตอบแทน จรรยาวิชาชีพ การจัดการสิง่ แวดลอมเพื่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการเกษตร
94431 การจัดการการตลาดสินคาเกษตร
Agricultural Marketing Management
แนวความคิดทัว่ ไปของการตลาด ความสําคัญของการตลาดในระบบธุรกิจ ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องผลิตผล
ราคา ชองทางการจําหนายและสงเสริมการจําหนาย ตลอดจนการใชสวนประสมทางการตลาดอยางเหมาะสม การ
จัดการดานการตลาดโดยทั่วไป ไดแก ดานการวางแผน การจัดองคการ การประสานงานและการควบคุมการตลาด
การนําแนวความคิดของการตลาดมาใชกับการตลาดสินคาเกษตร โครงสรางการดําเนินงานและวิถีการตลาด
สินคาเกษตรทีส
่ ําคัญ สถาบันและองคการทางการตลาดสินคาเกษตร การจัดการตลาดสินคาเกษตรประเภทสินคา
วัตถุดิบ สินคาแปรรูป และตลาดสินคาเกษตรระดับตาง ๆ การจัดการตลาดกลางสินคาเกษตรทั้งภายในและตางประเทศ
นโยบายทางการคาสินคาเกษตรของประเทศไทย ตางประเทศ กฎระเบียบขอปฏิบัติ มาตรการในการจัดการ
สินคาเกษตรทัง้ ดานการสงออกและการนําเขา ผลกระทบ ปญหาและแนวทางที่ควรจะพัฒนาการจัดการตลาดสินคา
เกษตรทั้งของไทยและตางประเทศ
94432 ระบบสารสนเทศและการวิจย
ั ทางธุรกิจการเกษตร
Information and Research in Agribusiness
บทบาทและความสําคัญของขอมูลขาวสารดานการเกษตร แหลงของขอมูลขาวสาร การจัดการระบบขอมูล
ขาวสารทางการเกษตร ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร การนําขอมูล ขาวสารคอมพิวเตอรไปใชในการ
ดําเนินงานดานธุรกิจการเกษตร
ความหมาย ความสําคัญของการวิจย
ั ระเบียบการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจโดยอาศัยหลักและกระบวนการทาง
สถิติ วิธีการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหขอ
 มูลปฐมภูมแ
ิ ละขอมูลทุติยภูมิ การนําเสนอโครงการวิจัยและการเสนอ
ผลการวิจัยอยางมีระบบ การนําผลการวิจย
ั ไปใชในการดําเนินงานดานธุรกิจการเกษตร
94433 ประสบการณวิชาชีพธุรกิจการเกษตร
Professional Experience in Agribusiness
การประยุกตหลักการและวิธีการทางธุรกิจการเกษตรสูภ
 าคปฏิบัติ โดยเนนการจัดการธุรกิจ การเกษตร การเงิน
การภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ การวางแผนการตลาดสินคาเกษตร การจัดระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร
การศึกษาและวิจัยทางธุรกิจการเกษตร การใชกรณีศึกษาและสถานการณ จําลองเพื่อการแกไขปญหาทางธุรกิจ
การเกษตร จรรยาวิชาชีพธุรกิจการเกษตร กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะการ
ี ระสิทธิภาพ
เปนผูนําที่มป
94461 การเงินธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Finance
แนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของในการจัดการทางการเงิน หนาที่ทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การวางแผนการใชเงินทุน การวิเคราะหการลงทุน การวางแผนการจัดหา
เงินทุน โครงสรางทางการเงิน ตนทุนเงินทุน การควบคุมและการวิเคราะหทางการเงิน
นโยบายสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อ มาตรการการใหสินเชื่อ การวิเคราะหสินเชื่อธุรกิจการเกษตร วิธีการชําระ
เงินและการดําเนินการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ ขอปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ
ทางธุรกิจการเกษตร
94462 ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ
International Agribusiness
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการผลิตและการสินคาเกษตร การรวมกลุม

ทางการผลิตและการคา ปญหาและอุปสรรคทางการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ บทบาทของ
เทคโนโลยีทส
ี่ าํ คัญตอธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ นโยบาย
และกลยุทธทางธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ การจัดการธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ ประเทศทีส
่ าํ คัญ อาทิ
ดานการตลาด การเงิน โลจิสติกส มาตรฐานสินคาเกษตรดานการสงออกและการนําเขาสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ กฎ ระเบียบและเอกสารสําคัญในธุรกิจการคาระหวางประเทศ บทบาทของรัฐตอการ
ดําเนินธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ

