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หลกัสตูรเกษตรศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกการจดัการทรพัยากรเกษตร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

95709 หลกัการจดัการทรพัยากรเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Principle of Agricultural Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการจัดการทรัพยากรเกษตร 

 2. สามารถประยกุตห์ลกัการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ่การด าเนนิงานดา้นการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและแนวคดิเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรเกษตร กระบวนการจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการ

ทรัพยากรเกษตรระดับมหภาคและระดับจุลภาค สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร

อย่างย่ังยนื การวเิคราะหแ์ละตัดสนิใจภายใตข้อ้จ ากัดของทรัพยากร การวเิคราะหแ์ละเลอืกใชเ้ทคโนโลย ีการวเิคราะห์

และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรเกษตร ความรับผดิชอบ

ตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม การประยกุตห์ลกัการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ่การด าเนนิงานดา้นการเกษตร  

95710 วธิวีจิยัทางการจดัการทรพัยากรเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Agricultural Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร 

 2. สามารถบรูณาการความรูท้างการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจัิยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรดา้นพชื สตัว ์ธรุกจิการเกษตร ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

กระบวนการวจิัย ประเภทและวธิกีารวจิัย สถติเิพือ่การวจิัย การแปลผลและการตคีวามผลการวเิคราะหท์างสถติ ิการประยุกตใ์ช ้

สถติแิละวธิกีารวจิัย จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิัย ตวัอยา่งและเทคนคิการวจิัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร  

95711 การจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Resource Management for Crop Production 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

 2. สามารถบรูณาการความรูด้า้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชือยา่งเป็นระบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทรัพยากรเพื่อการผลติพืช การจัดการการผลติและระบบการผลติพืช การจัดการผลผลติหลังการเก็บเกีย่ว 

การเพิม่มูลคา่ผลผลติพชื มาตรฐานการผลติสนิคา้เกษตรดา้นพืช การจัดการการตลาด การจัดการโซอ่ปุทานสนิคา้เกษตรดา้นพืช 

การวเิคราะหโ์ครงการการผลติพชื การบรูณาการการจัดการเพือ่การผลติพชืใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ 

กฎระเบยีบขอ้บงัคบั และมาตรฐานตา่งๆ อยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม 
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95713 การจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Resource Management for Animal Production 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

 2. สามารถประยกุตค์วามรูใ้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบผลติปศุสัตว ์สัตวปี์ก และสัตวน์ ้า ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลติสัตว ์โดยค านึงถงึ

สิง่แวดลอ้มกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานตา่งๆ และจรยิธรรม 

95721 สมัมนาประเด็นวชิาการดา้นการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar Issues Related to Resource Management for Crop Production 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถศกึษาสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื 

 2. สามารถศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์นือ้หาทางวชิาการ และเขยีนบทความทางวชิาการ 

 3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ ในการน าเสนอผลงานทางวชิาการและจัดสมัมนาทางวชิาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาสถานการณ์ปัจจุบันทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลติพืช การก าหนดประเด็นและ

หัวขอ้ทางวชิาการ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะหแ์ละสังเคราะหเ์นื้อหาวชิาการ การเขยีนบทความทางวชิาการและเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ การจัดท าสือ่เพื่อน าเสนอผลงานทางวชิาการ การน าเสนออภปิราย และแลกเปลีย่นความคดิเห็น 

ในประเด็นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติพชื และจัดสมัมนาและการประเมนิผลการสมัมนาทางวชิาการ 

95722 การจดัการธุรกจิเพือ่การผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Management for Animal Production 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิและการจัดการธรุกจิเพือ่การผลติสตัว ์

 2. สามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการวางแผนและพัฒนาธรุกจิเพือ่การผลติสตัว ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบธุรกจิ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มธุรกจิ ขอ้มูลและการวางแผนธุรกจิ การจัดการธุรกจิ การจัดการโลจสิตกิส์

และโซอ่ปุทานธุรกจิเพือ่การผลติปศสุตัว ์สตัวปี์ก และสตัวน์ ้า โดยค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ มาตรฐานตา่ง  ๆ

และจรยิธรรม 

95723 การจดัการความรูใ้นการจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge Management in Resource Management for Animal Production 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการความรูด้า้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

 2. สามารถเผยแพร่ความรูด้า้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัว ์

 

หมายเหต ุ เป็นชดุวชิาส าหรับผูท้ีต่อ้งการศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดห้น่วยกติทางดา้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัวอ์ยา่งนอ้ย 15 หน่วยกติ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการจัดการความรู ้การจัดการความรูด้า้นการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลติสัตว ์การศกึษา

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลติสัตว ์การคน้ควา้ วเิคราะห์ และสังเคราะห์

เนื้อหาทางวชิาการ การเขยีนบทความทางวชิาการ การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ การจัดท าสือ่เพื่อน าเสนอใน

การสัมมนาทางวชิาการ การแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลติสัตว ์โดย

ค านงึถงึจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

95724 การจดัการทรพัยากรในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Resource Management for Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร 

 2. สามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร 

 3. สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่ใชใ้นการจัดการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลกัการจัดการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตร องคก์ารและการจัดการ เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการ 

การจัดการดา้นการตลาด การเงนิ การจัดหา การผลติ/การปฏบิตักิาร โลจสิตกิส ์และทรัพยากรมนุษย ์การจัดท าแผนธรุกจิ

การเกษตร โดยค านงึถงึการบรูณาการทางธรุกจิและโซค่ณุคา่ในธุรกจิการเกษตร จรยิธรรมและความรับผดิชอบทางการจัดการ 

และการจัดการทรัพยากรในธรุกจิการเกษตรอยา่งยั่งยนื 

95725 นวตักรรมในธุรกจิการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation in Agribusiness 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมในธรุกจิการเกษตร 

 2. สามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจเกีย่วกบัการจัดการนวตักรรมในธรุกจิการเกษตร 

 3. สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่ใชใ้นการจัดการนวตักรรมในธรุกจิการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรมในธุรกจิการเกษตร การบวนการจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมดา้นต่างๆ เพื่อสรา้ง

มลูคา่เพิม่ ความแตกตา่ง และความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร กฎหมายและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนวตักรรม 

ธรุกจิการเกษตรกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ชงินวัตกรรม การน านวตักรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิงานทางธรุกจิการเกษตร 

โดยค านงึถงึความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

95726 การจดัการทรพัยากรเพือ่การป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Resource Management for Forestry and Environment 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัทรัพยากรเพือ่การป่าไมแ้ละการจัดการ 

 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบัทรัพยากรเพือ่การป่าไมเ้ชงิอนุรักษ์และเชงิเศรษฐกจิ 

 3. มคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางตา่งๆ เพือ่การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 4. สามารถบรูณาการความรูเ้พือ่การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับทรัพยากรป่าไมแ้ละการจัดการ ความรูพ้ื้นฐานการจัดการทรัพยากรป่าไมด้า้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม การจัดการระบบนเิวศ การรับรองป่าไม ้การประเมนิมูลคา่ป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหท์างการเงนิ

และการลงทุนดา้นการป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม การจัดการความรู ้การสรา้งการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแยง้ 

เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไมด้า้นต่างๆ 

ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม ทีจ่ าเป็นในการจัดการทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้

95727 การบรหิารงานเพือ่การป่าไม ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Administration for Forestry  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการการบรหิาร การบรหิารรัฐกจิ การบรหิารธรุกจิ และการบรหิารโครงการ 

 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่การตดัสนิใจ 

3. มีความรูเ้กี่ยวกับนโยบายป่าไม ้การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการ

บรหิารงานป่าไม ้

 4. สามารถประยกุตค์วามรูเ้พือ่การบรหิารงานป่าไม ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับทฤษฎีและหลักการการบรหิาร การบริหารรัฐกจิ การบรหิารธุรกจิ และการบริหารโครงการ     

ดา้นป่าไม ้หลักเศรษฐศาสตรแ์ละอืน่ๆ เพือ่การตัดสนิใจในการบรหิารงานดา้นป่าไม ้แนวทางการบรหิารงานป่าไมภ้าครัฐ 

การบรหิารโครงการป่าไม ้การบรหิารธุรกจิป่าไม ้และการบรหิารงานป่าไมโ้ดยชมุชน นโยบายป่าไมแ้ละการขับเคลือ่น

นโยบาย กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานป่าไม ้กรณีศกึษาการบรหิารงานป่าไมด้า้นตา่งๆ  

95728 การจดัการความรูเ้พือ่การจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge Management for Forest Resource and Environment Management  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 2. สามารถคน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์นื้อหาในประเด็นทีอ่ยู่ในความสนใจดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

  และสิง่แวดลอ้ม 

3. มปีระสบการณ์ทักษะในการเรยีบเรยีงรายงานหรอืการเขยีนบทความทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

และสิง่แวดลอ้ม 

4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานทางวชิาการดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม การเลอืกประเด็นคน้ควา้

หรอืขอ้ปัญหาดา้นการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และสังเคราะหเ์นื้อหาวชิาการ 

การเขยีนบทความทางวชิาการและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรป่าไม ้การจัดท าสือ่    

เพื่อการน าเสนอ และการน าเสนอในการสัมมนาทางวชิาการ การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในประเด็นทางการจัดการ

ทรัพยากรเพือ่การป่าไม ้คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 

หมายเหต ุ เป็นชดุวชิาส าหรับผูท้ีต่อ้งการศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดห้น่วยกติทางดา้นการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลติสตัวอ์ยา่งนอ้ย 15 หน่วยกติ 

 



5 

 

 

95729 ความรูพ้ ืน้ฐานดา้นการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Knowledge in Agriculture 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 มพีืน้ฐานความรูด้า้นการเกษตร ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเกษตรของไทยและของโลก เศรษฐกจิการเกษตร ทรัพยากรเกษตร ระบบนิเวศเกษตร เทคโนโลยแีละ 

การจัดการการเกษตร ทรัพยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม และธรุกจิการเกษตร 

95794 วทิยานพินธ ์(การจดัการทรพัยากรเกษตร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Agriculture Resource Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลส าหรับวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

95795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการทรพัยากรเกษตร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Agriculture Resource Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

1. มทีกัษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาวจัิยในดา้นการจัดการทรัพยากรเกษตร 

2. สามารถศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยปัญหาการจัดการทรัพยากรเกษตรได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งและรูปแบบการคน้ควา้อสิระ การเลอืกประเด็นคน้ควา้หรอืหัวขอ้ปัญหาดา้นการจัดการทรัพยากรเกษตร 

การศกึษาคน้ควา้หรือวจัิยปัญหา การเขียนขอ้เสนอโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง  

การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนรายงานและเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 
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95796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการทรพัยากรเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Agricultural Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. เพิม่พูนความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ดา้นการจัดการทรัพยากรเกษตร 

 2. พัฒนาบคุลกิภาพ ภาวะผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการท างานร่วมกนั 

 3. เสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมในวชิาชพี 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบูรณาการความรูท้างการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการประกอบอาชพี การวเิคราะห์เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรเกษตรในการด าเนนิงานเฉพาะดา้น การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ ีการเสรมิสรา้ง

และพัฒนาภาวะผูน้ า การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะ 

การจัดการทรัพยากรเกษตร รวมถงึการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี 
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