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สาขาวชิาสง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์  
 

ระดบัปรญิญาโท 
 

91720 การสง่เสรมิการเกษตรเพือ่การพฒันา 6(14-2-0-2) 
 Agricultural Extension for Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2.  สามารถวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งการสง่เสรมิการเกษตรกบัการพัฒนา 
3.  สามารถนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการสง่เสรมิการเกษตรมาปรับใชใ้นการพัฒนา 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนทัศนใ์นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
การวเิคราะหช์มุชนแบบองคร์วมเพือ่การพัฒนา ความสมัพันธร์ะหวา่งการสง่เสรมิการเกษตรและการพัฒนา การจัดการความรู ้
เพือ่การพัฒนา การพัฒนากลุม่และเครอืขา่ย จติวทิยาและมนุษยสมัพันธท์ีเ่หมาะสมสาํหรับเกษตรกร การสือ่สารเพือ่การ
พัฒนาการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวเิคราะหปั์ญหาและกําหนดแนวทางในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
 
91721 สงัคมไทยกบัการบรหิารการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(14-2-0-2) 
 Thai Society and Management in Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกับสภาพของสงัคมไทย การบรหิารการสง่เสรมิและการพัฒนาการเกษตร 

2.  สามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงและความสมัพันธข์องสภาพสงัคมไทยกับการบรหิารการสง่เสรมิและ 
     พัฒนาการเกษตร 
3.  สามารถบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    ลกัษณะสงัคมไทย องคป์ระกอบและโครงสรา้งของสงัคม สถาบนัทางสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งสงัคมเมอืงและ
สงัคมชนบท การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย พฤตกิรรมและความเชือ่ของเกษตรกร แนวคดิและทฤษฎกีารบรหิารทัว่ไป 
แนวคดิและทฤษฎกีารบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ความสมัพันธร์ะหวา่งสงัคมไทยกบัการบรหิารการสง่เสรมิและการพัฒนาการเกษตรในมติิ
กระบวนทัศน ์การคดิ กรณีศกึษาการบรหิารการสง่เสรมิและการพัฒนาการเกษตรกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย 
 
91722 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรนานาชาต ิ 6(14-2-0-2) 
 International Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนโยบายการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรขององคก์ารนานาชาตแิละนานาประเทศ 

2.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการเกษตร เกษตรกร ระบบและกลยุทธก์ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของ 
     นานาประเทศ 
3.  สามารถนําความรูเ้กีย่วกับนโยบาย ระบบ และกลยุทธก์ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรระดบันานาชาตมิา 
     ปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 
4.  สามารถนําสารสนเทศระดับนานาชาตมิาใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 คําอธบิายชุดวชิา  
  นโยบายการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรขององคก์ารระหวา่งประเทศ องคก์ารตา่งประเทศ และองคก์ารพัฒนา
ภาคเอกชนระดบันานาชาต ิตลอดจนสนธสิญัญาความร่วมมอืระหวา่งประเทศทางดา้นการเกษตร ความตอ้งการ สภาพการ
ผลติ การแปรรปู และการคา้สนิคา้เกษตรทีส่ําคญัของประเทศในภมูภิาคตา่งๆ  ววิัฒนาการของระบบการเกษตร เกษตรกร 
นโยบาย ระบบ กลยุทธ ์และแนวโนม้การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของประเทศพัฒนาแลว้และประเทศกําลงัพัฒนา   
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ารสนเทศทีส่าํคัญและแนวคดิการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรมาปรับใชใ้นประเทศไทย 
 
91723 การวจิยัและสถติเิพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(12-2-2-2) 
 Research and Statistics for Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ วธิกีารและกระบวนการวจัิยเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2.  สามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
3.  สามารถนํางานวจัิยมาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวจัิย ระเบยีบ วธิกีาร และกระบวนการวจัิย การวจัิยประเภทตา่งๆ สถติใินการ
วเิคราะหข์อ้มูลการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิยและรายงานผลการวจัิยเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การนํางานวจัิย
มาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 
91724 การจดัการทรพัยากรเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(14-2-0-2) 
 Resource Management for Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2.  สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
3.  สามารถจัดการทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาเกษตรไดอ้ยา่งย่ังยนื 

 คําอธบิายชุดวชิา  
  ลกัษณะ ประเภท องคป์ระกอบ และสถานการณ์ของทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การ
วเิคราะห ์วธิกีารไดม้า การอนุรักษ์ การพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ในการจัดการ
ทรัพยากร ทัง้ทรัพยากรภายในฟารม์และภายนอกฟารม์ โดยคํานงึถงึผลกระทบในระดับฟารม์ ระดบัทอ้งถิน่ และระดับโลก 
เพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยนื 
 
91725 การสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(14-2-0-2) 
 Communication in Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

2.  สามารถวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งการสือ่สารกับการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
3.  สามารถวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละความสาํคัญของการสือ่สารประเภทตา่งๆ ทีม่ตีอ่การสง่เสรมิและ 
     พัฒนาการเกษตร 
4.  สามารถนําการสือ่สารมาปรับใชเ้พือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ความสมัพันธร์ะหวา่งการสือ่สารกับ 
การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร บทบาท หนา้ที ่และความสําคญัของการสือ่สารประเภทตา่งๆ ทีม่ตีอ่การสง่เสรมิและ
พัฒนาการเกษตร การวางแผน การจัดระบบการบรหิาร การสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สาร เทคโนโลยกีารสือ่สาร การผลติและ
ปรับใชก้ารสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวจัิยเพือ่พัฒนาการสือ่สาร การวเิคราะหปั์ญหาและกําหนดแนวทาง 
การสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 
91726 องคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 6(14-2-0-2) 
 Organization for Agricultural Extension and Development  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลักการและทฤษฎอีงคก์ารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร  

     ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคก์รพัฒนาเอกชน การจัดตัง้ วเิคราะห ์
2.  สามารถวเิคราะหอ์งคก์รและผูนํ้าองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
3.  สามารถกําหนดแนวทางการจัดตัง้และพัฒนาองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎแีละกลยุทธใ์นการดําเนนิงานขององคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร  
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคก์รพัฒนาเอกชน การจัดตัง้ วเิคราะห ์บรหิารงาน และกระบวนการกลุม่  
การมสีว่นร่วมของกลุม่และองคก์รในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การสรา้งและพัฒนาเครอืขา่ยองคก์ร การสรา้งและ
พัฒนาผูนํ้าองคก์ร บทบาทชายหญงิในองคก์ร สตรแีละเยาวชนกบัการพัฒนา การวเิคราะหปั์ญหาและกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 
91794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร) (6  หนว่ยกติ) 
 Independent Study  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิของการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

2.  สามารถผลติผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการนําแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทีไ่ดศ้กึษาจากชดุวชิา 
     ตา่งๆ มาปรับใช ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  
  แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระ การผลติและเผยแพร่ผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการวจัิย 
หรอืการสงัเคราะหเ์ชงิวพิากษ์ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรอืการเขยีนเอกสารทางวชิาการ และการบรูณาการ 
องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้วจัิยไปใชป้ระโยชน์ 
 
91795 วทิยานพินธ ์(สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร) (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.  สามารถสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์
3.  สามารถออกแบบการวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์
4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์
6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์
7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์
8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 
9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    การเลอืกปัญหาการวจัิย การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ 
เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู 
การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์  
การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 
 
91796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (ไมน่บัหนว่ยกติ) 
 Graduate Professional Experience in Agricultural Extension and 

Development 
 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการศกึษา โดยระบบการศกึษาทางไกล 

2.  พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
3.  สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
4.  สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานเป็นทมี 
5.  พัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ความคดิเชงิระบบและทักษะการแกปั้ญหาในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
6.  เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีสาํหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตค์วามรูท้างการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในการประกอบวชิาชพี การพัฒนาคณุคา่แหง่ตนใหม้ี
บคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ใีนการเป็นนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การเสรมิสรา้งและพัฒนาภาวะผูนํ้า 
ทางวชิาการ การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานเป็นทมี การพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ความคดิ 
เชงิระบบ ทกัษะการแกปั้ญหา การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีสาํหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
 
92711 การบรหิารธุรกจิสหกรณเ์ชงิกลยุทธ ์ 6(14-2-0-2) 
 Strategic Management for Cooperative Administration   
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ อดุมการณ์ วธิกีารสหกรณ์ หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ์ 

2  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการและเทคนคิการบรหิารธรุกจิสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์
3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้ัวแบบในการวเิคราะหแ์ละกําหนดกลยุทธใ์นระดบัตา่งๆ อยา่งม ี
    ประสทิธผิล 
4. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วกับหนา้ทีก่ารบรหิารธรุกจิสหกรณ์มาประยุกตใ์ชป้ระโยชนไ์ดใ้นทาง 
    ปฏบิตั ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิเกีย่วกบัหลกัการ อดุมการณ์ วธิกีารสหกรณ์ หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ์ แนวคดิกระบวนการ และ
เทคนคิของการบรหิารเชงิกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการกําหนดนโยบายและเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์การกําหนดและวเิคราะห ์
กลยุทธร์ะดับตา่งๆ แนวคดิและเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิการเชงิกลยุทธ ์การวเิคราะหก์ารบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
เชงิกลยุทธแ์ละการประยกุตใ์นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
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92712 การบญัชแีละการเงนิเพือ่การบรหิารสหกรณ์ 6(12-2-2-2) 
 Accounting and Finance for Cooperatives Administration  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบัญชแีละบรหิารการเงนิของสหกรณ์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิของสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารสนิทรัพย ์หนี้สนิ และทนุของสหกรณ์ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนทางการเงนิและการควบคมุทางการเงนิของสหกรณ์ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการเงนิและการบัญชสีหกรณ์ การวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิ  

การบรหิารสนิทรัพย ์หนี้สนิ และทนุของสหกรณ์ การวางแผนและการควบคมุทางการบญัชแีละการเงนิของสหกรณ์ 

92713 สถติแิละการวจิยัทางสหกรณ์ 6(12-2-2-2) 
 Statistics and Research in Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วการวจัิยและสถติเิพือ่การวจัิยทางสหกรณ์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวจัิยทางสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้างสถติแิละโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกตใ์ชเ้พือ่การวจัิยทางสหกรณ์ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   หลกัการสถติ ิระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยทางสหกรณ์ การวจัิยประเภทตา่งๆ ทีเ่ป็นประโยชนใ์นการพัฒนา

สหกรณ์ สถติ ิและโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวเิคราะหข์อ้มูลในการวจัิยทางสหกรณ์ การเขยีนโครงการวจัิยหรอื
วทิยานพินธ ์รูปแบบและการนําเสนอผลการวจัิยหรอืวทิยานพินธ ์กรณีศกึษาผลการวจัิยทางดา้นตา่งๆ ทีจ่ะนํามาประยุกต ์
ในการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
 
92714 การบรหิารการผลติและการตลาดสหกรณ ์ 6(14-2-0-2) 
 Production and Marketing Administration in Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการผลติและการตลาดของสหกรณ์ ความสําคญัของการตลาดในระบบ 

     เศรษฐกจิ การวางแผนและจัดองคก์รการตลาด กลยุทธก์ารตลาด 
2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในวเิคราะหก์ารผลติ การตลาดและการวางแผนการผลติและการตลาดของสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตก์ารบรหิารการผลติและการตลาดสําหรับการบรหิารสหกรณ์ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิทัว่ไปของการผลติ และการตลาดของสหกรณ์ ความสาํคัญของการตลาดสหกรณ์ในระบบธรุกจิ  

การวางแผนและการจัดการการผลติและการตลาดของสหกรณ์ กลยุทธก์ารตลาด และการผลติ การนําแนวคดิการผลติและ
การตลาดมาใชก้ับการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ โครงสรา้งการดําเนนิงานและวถิกีารตลาดทีส่าํคัญของสหกรณ์ สถาบนัและ
องคก์รทางการตลาด การจัดการตลาดสนิคา้ทัง้ในและตา่งประเทศของสหกรณ์ นโยบายทางการคา้ กฎระเบยีบขอ้ปฏบิัต ิ
มาตรการในการจัดการสนิคา้ทัง้ดา้นการสง่ออกและการนําเขา้ ผลกระทบ ปัญหาและแนวทางบรหิารพัฒนาตลาดสนิคา้ 
ของสหกรณ์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และการจัดการการตลาดของสหกรณ์ 
 
92715 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นสหกรณ ์ 6(14-2-0-2) 
 Human Resources Administration in Cooperatives  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักและแนวคคิการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลักและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่การพัฒนาบคุคลในสหกรณ์ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
    หลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ ขอบเขตและหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 
โดยเริม่ตัง้แตก่ารวางแผนบคุลากร การจัดคนเขา้ทํางาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิตังิาน การจงูใจ การบรหิาร
คา่ตอบแทน สทิธปิระโยชน ์และสวสัดกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองคก์รที่
เกีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการทรัพยากรมนุษยก์ับเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และการเมอืงการปกครอง 
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92718 สมัมนาการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ 6(12-2-2-2) 
 Seminar on Cooperatives Business Administration  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพปัญหาของการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูท้างดา้นการบรหิารการสมัมนาบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
     อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูท้างดา้นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์มาใชใ้นการพัฒนาสหกรณ์ 
     ดา้นตา่งๆ  

 คําอธบิายชุดวชิา  
    ศกึษา คน้ควา้ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพปัญหาการดําเนนิงาน การบรหิารจัดการ 
สหกรณ์ของไทย การวเิคราะหปั์ญหาในเชงิปฏบิตัแิละการวางแนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใชห้ลกัการและวธิกีารบรหิาร
จัดการดา้นตา่งๆ มาประยกุตก์ับการบรหิารสหกรณ์ 
 
92794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สหกรณ)์ (6 หนว่ยกติ) 
 Independent  Study  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาประยุกตใ์ช ้

2.  เพือ่ศกึษาวเิคราะหแ์ละวจัิยปัญหาสหกรณ์ ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาตอ่การสหกรณ์และ/หรอืหัวขอ้ที ่
     นักศกึษาสนใจเป็นพเิศษและเกีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิัต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  
    การเลอืกปัญหาสหกรณ์ การวเิคราะหห์รอืวจัิยปัญหา การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการนําเสนอรายงานผลการ
วเิคราะหห์รอืวจัิย 
 

92795 วทิยานพินธ ์(สหกรณ)์ (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.  สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  
3.  สามารถออกแบบการวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์ 
4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์
6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์
7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์
8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 
9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    การเลอืกปัญหาการวจัิย การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ 
เสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล 
การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์  
การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 
 

92796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิสหกรณ์ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 
 Graduate Professional Experience in Cooperatives Business Administration 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

2.  เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีสง่เสรมิการสหกรณ์ 
3.  เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีสหกรณ์ 
4.  เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 
5.  เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะผูบ้รหิารสหกรณ์ 
6.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมสําหรับนักบรหิารสหกรณ์ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   การวเิคราะหแ์ละการจัดองคก์าร การประยุกตค์วามรูท้างดา้นการบรหิารจัดการสหกรณ์เพือ่การประกอบในวชิาชพี 

การวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารสหกรณ์ การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิทีเ่หมาะสมสําหรับการเป็น 
นักบรหิารสหกรณ์และมทีัศนคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การเสรมิสรา้งและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี การสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละ
ความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางการบรหิารสหกรณ์ รวมทัง้การเสรมิสรา้ง
คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมสาํหรับนักบรหิารสหกรณ์ 
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95709 หลกัการจดัการทรพัยากรเกษตร 6(14-2-0-2) 
 Principle of Agricultural Resources Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในหลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตห์ลกัการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ่การดําเนนิงานดา้นการเกษตร 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถจัดการทรัพยากรเกษตรไดไ้ดอ้ย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรเกษตร กระบวนการจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการ

ทรัพยากรเกษตรระดับมหภาคและระดบัจุลภาค สารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร
อยา่งย่ังยนื การวเิคราะหแ์ละตัดสนิใจภายใตข้อ้จํากดัของทรัพยากร การวเิคราะหแ์ละเลอืกใชเ้ทคโนโลย ีการวเิคราะห ์
และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและมาตรการทีเ่กีย่วกับการจัดการทรัพยากรเกษตร จรรยาบรรณและ 
ความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม การประยกุตห์ลกัการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ่การดําเนนิงานดา้นการเกษตร  
 
95710 วธิวีจิยัทางการจดัการทรพัยากรเกษตร 6(12-2-2-2) 
 Research Methodology in Agricultural Resources Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูใ้นการวจัิยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการความรูท้างการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเกษตร 
 คําอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิการวจัิยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร กระบวนการวจัิย ประเภทและวธิกีารวจัิยทางการจัดการ 
ทรัพยากรเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม สถติเิพือ่การวจัิย การประยุกตใ์ชส้ถติและวธิกีารวจัิยในการ
วจัิยทางดา้นการจัดการทรัพยากรเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม ตัวอยา่งและเทคนคิการวจัิยทาง 
การจัดการทรัพยากรเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 
95711 การจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื 6(14-2-0-2) 
 Resources Management for Crop Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการความรูด้า้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชือย่างเป็นระบบ 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ไปใชใ้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

 คําอธบิายชุดวชิา  
  ทรัพยากรเพือ่การผลติพชืและการจัดการ ระบบการผลติ การจัดการผลผลติหลงัการเก็บเกีย่ว มาตรฐานระบบ 

การผลติ การจัดการการตลาด การวเิคราะหท์รัพยากรเพือ่การผลติพชือย่างมปีระสทิธภิาพ การบรูณาการการจัดการ
ทรัพยากรเพือ่การผลติพชืใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับและมาตรฐาน อยา่งม ี
คณุธรรมและจรยิธรรม 

 
95712 สมัมนาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื 6(14-2-0-2) 
 Seminar in Resources Management for Crop Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกับการสมัมนาทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์นือ้หา และเขยีนบทความทางวชิาการดา้น 
     การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากร 
     เพือ่การผลติพชื 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดสมัมนาทางวชิาการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กระบวนการจัดการสมัมนาทางวชิาการ การจัดทําโครงการสมัมนา การกําหนดประเด็นและหัวขอ้สมัมนาทาง

วชิาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาวชิาการ การเขยีนบทความทางวชิาการและเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ การจัดทําสือ่เพือ่นําเสนอในการสมัมนาทางวชิาการ การประเมนิผลการสมัมนาทางวชิาการ การศกึษาสถานการณ์
ปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื การนําเสนอและอภปิรายในหัวขอ้ทีน่่าสนใจทางการจัดการ
ทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 
 
95713 การจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสตัว ์ 6(14-2-0-2) 
 Resources Management for Animal Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการความรูด้า้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัวอ์ย่างเป็นระบบ 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ไปใชใ้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์
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 คําอธบิายชุดวชิา  

  การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัวท์ัง้ภายในและภายนอกฟารม์ ตัง้แตก่ารวางแผน การดําเนนิการ การตดิตาม
และการประเมนิผล ทัง้ทางดา้นพันธุ ์อาหาร สขุาภบิาล ตลอดจนการจัดการผลผลติ ภมูปัิญญา กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ
มาตรฐานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ารผลติสตัวเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคํานงึถงึสิง่แวดลอ้ม 
คณุธรรมและจรยิธรรม 

 
95714 สมัมนาการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสวั ์ 6(14-2-0-2) 
 Seminar in Resources Management for Animal Production  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกับการสมัมนาทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์นือ้หา และเขยีนบทความทางวชิาการดา้น 
     การจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากร 
     เพือ่การผลติสตัว ์
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดสมัมนาทางวชิาการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กระบวนการจัดการสมัมนาทางวชิาการ การจัดทําโครงการสมัมนา การกําหนดประเด็นและหัวขอ้สมัมนาทาง

วชิาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาวชิาการ การเขยีนบทความทางวชิาการและเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ การจัดทําสือ่เพือ่นําเสนอในการสมัมนาทางวชิาการ การประเมนิผลการสมัมนาทางวชิาการ การศกึษาสถานการณ์
ปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์การนําเสนอและอภปิรายในหัวขอ้ทีน่่าสนใจในทางการจัดการ
ทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์
 
95715 การจดัการธุรกจิการเกษตร 6(14-2-0-2) 
 Agribusiness Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการธรุกจิการเกษตร 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการจัดการธรุกจิการเกษตร 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการความรูด้า้นการจัดการธุรกจิการเกษตร 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่ใชใ้นการจัดการธรุกจิการเกษตร 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิการจัดการธรุกจิการเกษตร ระบบธรุกจิการเกษตร เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการการจัดการ การจัดการของ

ผูป้ระกอบธรุกจิการเกษตร องคก์ารและการจัดการ การตลาด การเงนิ การผลติ/การปฏบิตักิาร และทรัพยากรมนุษย ์การ
จัดทําแผนธรุกจิการเกษตรโดยคํานงึถงึการบรูณาการทางธรุกจิ หว่งโซแ่หง่คณุคา่ในธรุกจิการเกษตร คณุธรรม จรยิธรรม 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างย่ังยนื 
 
95716 สมัมนาการจดัการธุรกจิการเกษตร 6(14-2-0-2) 
 Seminar in Agribusiness Management   
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกับการสมัมนาทางวชิาการดา้นการจัดการธรุกจิการเกษตร 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์นือ้หา และเขยีนบทความทางวชิาการดา้น 
     การจัดการธรุกจิการเกษตร 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานทางวชิาการดา้นการจัดการธรุกจิการเกษตร 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดสมัมนาทางวชิาการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กระบวนการจัดการสมัมนาทางวชิาการ การจัดทําโครงการสมัมนา การกําหนดประเด็นและหัวขอ้สมัมนาทาง

วชิาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาวชิาการ การเขยีนบทความทางวชิาการและเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ การจัดทําสือ่เพือ่นําเสนอในการสมัมนาทางวชิาการ การประเมนิผลการสมัมนาทางวชิาการ การศกึษาสถานการณ์
ปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการธรุกจิการเกษตร การนําเสนอและอภปิรายในหัวขอ้ทีน่่าสนใจทางการจัดการธรุกจิการเกษตร 
 
95717 การจดัการทรพัยากรเพือ่การป่าไม ้ 6(14-2-0-2) 
 Resource Management for Forestry  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิอนุรักษ์ 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการความรูเ้พือ่การจัดการทรัพยากรป่าไมอ้ย่างย่ังยนื 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ไปใชใ้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิและความรูพ้ืน้ฐานดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมเ้พือ่ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ การอนุรักษ์และ 
ความย่ังยนื วนวัฒนวธิ ีการจัดการสวนป่าไม ้การจัดการเพือ่นันทนาการในพืน้ทีธ่รรมชาต ิการจัดการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ  
การป่าไมช้มุชน การจัดการระบบนเิวศ การรับรองป่าไม ้นโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การประเมนิมลูคา่สิง่แวดลอ้มป่าไม ้
การวเิคราะหท์างการเงนิ การลงทนุดา้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม การจัดการความรูเ้พือ่การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไมแ้ละอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม ทีจํ่าเป็นในการจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้
 
95718 สมัมนาการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 6(14-2-0-2) 
 Seminar in Forest Resources and Environment Management   
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกับการสมัมนาทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์นือ้หา และเขยีนบทความทางวชิาการดา้น 
     การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไม ้
     และสิง่แวดลอ้ม 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดสมัมนาทางวชิาการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กระบวนการจัดการสมัมนาทางวชิาการ การจัดทําโครงการสมัมนา การกําหนดประเด็นและหัวขอ้สมัมนาทาง

วชิาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาวชิาการ การเขยีนบทความทางวชิาการและเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ การจัดทําสือ่เพือ่นําเสนอในการสมัมนาทางวชิาการ การประเมนิผลการสมัมนาทางวชิาการ การศกึษาสถานการณ์
ปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการธรุกจิการเกษตร การนําเสนอและอภปิรายในหัวขอ้ทีน่่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรป่าไม ้
และสิง่แวดลอ้ม 
 
95719 ปญัหาพเิศษทางการจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Special Problem in Forest Resources and Environment Management   
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามปีระสบการณ์ในการเขยีนโครงการเพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการทําปัญหาพเิศษ 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามปีระสบการณ์ในการศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์นือ้หาในประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจ 
     ดา้นทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามปีระสบการณ์ในการเรยีบเรยีงรายงานหรอืการสรา้งผลงานทางวชิาการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   การเขยีนโครงการปัญหาพเิศษ กระบวนการในการทําปัญหาพเิศษ การศกึษาคน้ควา้ การวเิคราะห ์การสงัเคราะห์

เนือ้หาในประเด็นปัญหาพเิศษทีอ่ยูใ่นความสนใจดา้นทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม การเรยีบเรยีงและจัดทํารายงานหรอื
ผลงานทางวชิาการอืน่ๆ  

 
หมายเหต ุ เป็นชดุวชิาสําหรับผูท้ีเ่ลอืกศกึษากลุม่วชิาการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม แลว้ตอ้งการจํานวนหน่วยกติทางดา้นการจัดการ 
                ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 15 หน่วยกติ สามารถลงทะเบยีนชดุวชิานีเ้พิม่เตมิอกี 1 ชดุวชิา 
 

 

95794 วทิยานพินธ ์(การจดัการทรพัยากรเกษตร) (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.  สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  
3.  สามารถออกแบบการวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์ 
4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์
6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์
7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์
8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 
9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

    คําอธบิายชุดวชิา 
    การเลอืกปัญหาการวจัิย การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ 
เสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล 
การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์  
การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 
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95795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการทรพัยากรเกษตร) (6  หนว่ยกติ) 
 Independent Study  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาวจัิยในดา้นการจัดการ 

     ทรัพยากรเกษตร 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยปัญหาการจัดการทรัพยากรเกษตรได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
    โครงสรา้งและรูปแบบการคน้ควา้อสิระ การเลอืกประเด็นคน้ควา้หรอืหัวขอ้ปัญหาดา้นการจัดการทรัพยากรเกษตร 
การศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยปัญหา การเขยีนขอ้เสนอโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนรายงานและเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 
 
95796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการทรพัยากรเกษตร (ไมน่บัหนว่ยกติ) 
 Graduate Professional Experience in Agricultural Resources Management 
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การจัดการทรัพยากรเกษตร 

2.  เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ภาวะผูนํ้า มนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการทํางานร่วมกนั 
3.  เพือ่เพิม่พูนทักษะและประสบการณ์การจัดการทรัพยากรเกษตร 
4.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม และจรยิธรรมดา้นการจัดการทรัพยากรเกษตร 

 คําอธบิายชุดวชิา  
    การบรูณาการความรูท้างการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ่การประกอบอาชพี การวเิคราะหเ์พือ่การจัดการทรัพยากร
เกษตรในการดําเนนิงานเฉพาะดา้น การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ ีการเสรมิสรา้งและพัฒนา
ภาวะผูนํ้า การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทกัษะการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร รวมถงึการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในการประกอบอาชพี 
 

Last updated: 24-Jun-2012 
 
 
 

 


