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หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Agricultural Economics and Agribusiness 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย :  ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร) 

:  ชื่อย่อ    วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ :  ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Agricultural Economics and Agribusiness) 

:  ชื่อย่อ    B.S. (Agricultural Economics and Agribusiness) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) -ไม่มี-

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
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5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

หรือ  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 หลักสูตรเดี่ยว
 หลักสูตรร่วมภายในสถาบัน มีโครงการรองรับ

- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก....................................................... 
- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ........................................................ 

 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม
- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก....................................................... 
- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ........................................................ 

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree)
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ

พ.ศ. 2566

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ

พ.ศ. 2566
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7. ระบบการจดัการศึกษา
7.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห์

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
7.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 แผนการศึกษากำหนดให้มีภาคฤดูร้อน เป็นเวลา …. สปัดาห์ตอ่ภาคการศึกษา 

 แผนการศึกษาไม่มีภาคฤดูรอ้น

7.3 รูปแบบการศึกษา 

 แบบชัน้เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต
 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................... 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
จากการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร ที่ผ่านการประยุกต์ใช้กับความซับซ้อนด้านเกษตร บัณฑิตจะ

สามารถตอบโจทย์ลักษณะตลาดแรงงานในอนาคตที่ต้องการบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์
และการตัดสินใจด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในยุคดิจิทัล การ
ทำงานเป็นทีม มาใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 

อาชีพ ลักษณะงาน 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

(entrepreneur)
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาค
ความรู้ ทักษะ และเสริมประสบการณ์ในกลุ่มทักษะการบริหารธุรกิจที่
จำเป็น โดยการวางแผนการบริหารจัดการ การใช้ระบบการตลาดนำ
การผลิตการขายสินค้าเกษตรในรูปแบบทั่วไป และการทำตลาดดิจิทัล 
รวมถึงนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่น
ใหม่ 

2. เศรษฐกร (economist) เป็นผู ้ทำหน้าที ่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คล้ายนักวิจัย โดยมี
ขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินขององค์กรทั้งขนาดเล็ก
และใหญ่ มีการเสนอแนะ วางแผนนโยบาย เก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจและ
สังคม 
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อาชีพ ลักษณะงาน 
3. นักวิจัย (researcher) เป็นผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่

สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และ
วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

4. นักวิเคราะห์นโยบาย (policy 
analyst) 

เป็นลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของ
ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจเกษตร   

5. นักการตลาดเกษตร (agricultural 
marketer) 

เป็นลักษณะงานที่เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์ เพื่อการวางแผนทาง     
กลยุทธิ์ในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้สินค้าทางการ
เกษตร หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหนือกว่าคู่แข่งขันทางการค้า โดยอยู่
ในกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรม 

 

9. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรภาพรวมขององค์ความรู้ที่เปิดสอนในคณะ    
9.1  ภาพรวมขององค์ความรู้ที่เปิดสอนในคณะ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร เป็นหลักสูตรภายใต้ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร
และธุรกิจเกษตรพัฒานาต่อยอดจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรที่มีการจัดการการเรียนการสอนมามากกว่า 40 ปี 
เพื่อตอบสนองพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการเพื่อระบบการผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรมีบทบาทสำคัญในคณะเกษตรศาสตร์   
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร นำศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
และการจัดการธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร อาหาร และสิ ่งแวดล้อม เพื ่อให้เกิดประโยชน์ในงานวิจัย            
การสนับสนุนด้านวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน และพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งมั่นที่จะบ่ม
เพาะบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ทางวิชาการและทักษะทางสังคม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังผลให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
มีส่วนในการสนองนโยบายของชาติและความต้องการของสังคม ในการผลิตบัณฑิตที่มีบทบาทในการรับใช้และชี้นำ
สังคมในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารต่างๆ องค์กรเอกชน และองค์กรธุรกิจเกษตร ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการ
ช่วยเหลือภาคเกษตรกรโดยตรง ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  

9.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร การขยายตัวของเขตเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในภาคเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
นำมาซึ่งการปรับตัวของประเทศ โดยมีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  การวางภาพ
อนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2579 และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยทิศทางการพัฒนาของประเทศ มุ่งเพื่อ
ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดสำคัญจากโมเดลเศรษฐกิจสู่
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การพัฒนาที่ยั ่งยืน  (BCG Economic Model) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดความเปราะบางต่อความ
เปลี่ยนแปลง โดย  “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดังปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 13 ที่
มุ ่งปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเปน็
ธรรม และการมุ่งสู่การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อ ลด
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยแีละ
ใช้โอกาสจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพของคนในประเทศ 

ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นธงสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการยกระดับศักยภาพของ “ภาค
เกษตร” และการหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของสังคมเกษตรกรที่มีสัดส่วนประชากรสูงถึง 1 
ใน 3 ของประเทศ โดยมีทางออกในการพัฒนาโดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การใช้ตลาดนำการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเกษตร ซึ่งประเด็น
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและธุรกิจเกษตร ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรและการผลิตด้านเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
โลก  

9.3 การวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้และโอกาส (gap analysis and opportunity) 
 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุก
กลุ่ม หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำเป็นต้องนำศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้แนวคิดสำคัญจาก
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economic Model) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดความ
เปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างจุดแข็งให้กับภาคเกษตร จึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ใหม้ี
ศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรและประเทศ เป็นศูนย์กลางทางวิชาชีพชั้นสูง และการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยเพิ่มศักยภาพของบัณฑิต ให้บัณฑิต 1) มีความเข้าใจในผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และเข้าใจถึงแนวทางในจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียน
ท่ามกลางทิศทางความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 2) เข้าใจถึงแนวทางในการขยับสถานะเกษตรกรฐานราก และการ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและการจัดสรรที่เป็นธรรม อาทิเช่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เข้าใจโอกาสและความเสี่ยงจากเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
พัฒนาการผลิตและการตลาดในภาคเกษตร 4) เพิ่มศักยภาพและทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวิจัย และการเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงและเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาภาคเกษตร  
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรได้พัฒนาขึ้นจากความต้องการข้างต้น ผนวกกับความได้เปรียบ
ในที่ตั้งในภาคเหนือที่มีบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาด้านเกษตรและธุรกิจเกษตร โดยเฉพาะเกษตรบนที่สูง เช่น ไม้ผลและพืชผักเมืองหนาว  และมีความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารย์ประจำหลักสูตรในด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการทรัพยากรที่สร้างผลงานด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการในภาคเหนือตอนบนทั้งในด้านธุรกิจเกษตร และการจัดการทรัพยากรทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และ
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ระดับมหภาค นอกจากนี ้หลักสูตรฯ ยังมีความพร้อมในด้านสิ ่งสนับสนุนจากคณะเกษตรศาสตร์ และภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น สถานีวิจัยในพื้นที่ราบ และบนพื้นที่สูง รวมถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานและเครือข่ายชุมชนที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน เช่น มูลนิธิโครงการหลวง  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) (สวพส.) เครือข่าย young smart farmers และ เครือข่ายศิษย์เก่าที่ประกอบกิจการธุรกิจเกษตร 
เป็นต้น ในส่วนของความเสี่ยงจากสังคมยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านเกษตรลดลงนั้นหลักสูตรยังไมไ่ด้รับ
ผลกระทบมากนัก เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการของผู้เรียน โดยมีร้อยละการรับเข้าโดยเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนรับจริง อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้หลักสูตรฯ ได้สร้างจุดเด่นเพื่อตอบสนอง เสริม และปิดจุดด้อย 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีรายละเอียดของความรู้และคุณลักษณะประกอบด้วย  
 1) การใช้ความรู้พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจเกษตร เพื่ออธิบาย
สถานการณ์การจัดการทรัพยากร และจัดการธุรกิจเกษตร โดยประกอบด้วย (1) ความรู้ทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานต่อ
ความเข้าใจในบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตร ในด้านระบบ
เกษตร การจัดการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร (2) ความเข้าใจต่อบริบทและพลวัตของเศรษฐกิจ 
ส ังคม และสิ ่งแวดล้อม สามารถประเมินสถานการณ์ป ัจจ ุบ ัน การเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก พลวัต                  
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็ นระบบ และ (3) ความสามารถ       
ในการอธิบายสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตร ชุมชน    
ภาคเกษตร และผลของการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจฐานรากและระดับมหภาค 
 2) ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี เครื ่องมือทางเศรษฐ ศาสตร์และ         
การจัดการธุรกิจเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและวางแผนในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ
ในการจัดการการเกษตรและธุรกิจเกษตร และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขนาดใหญ่ 
และข้อมูลในยุคดิจิทัล 
 3) ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทำงานของบัณฑิต การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้             
ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ โดยทักษะที่จำเปน็ 
ได้แก่ (1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร  และ(2) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 4) คุณลักษณะของบัณฑิตสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เป็นผู้ฝักไฝ่ในการฝึก
ตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความสามารถในสื่อสาร นำเสนอ เจรจา ต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลั กการทาง
วิชาการและข้อมูลที่ทันสมัย สามารถใช้สื่อที่หลากหลายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสังคมที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล  
 5) การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ โดยใช้ 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น flipped classroom และ problem based learning เป็นต้น และการให้อิสระใน
การเลือกในแผนการเรียน วิชาเอก และวิชาโท 
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      9.4 การดำเนินงานของหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก (9.2) และโอกาส (9.3)  
 จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นำมาซึ่งการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  การวางภาพอนาคต
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 และ 13 รวมถึง
ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่และการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์  ในการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถ และใช้โอกาสจากเทคโนโลยีดิจิทัล      
ในการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรครั้งนี้ ได้ดำเนินการเพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของไทยและของโลก ทิศทางของประเทศ ทิศทางของคณะเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาชีพชั้นสูง และการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ตามแนวทางการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในด้านคุณลักษณะของบัณฑิต โดยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรได้วางเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มี
สองลักษณะ คือ 1) บัณฑิตที ่ม ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวมโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรในภาคเกษตร ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพให้แก่ภาครัฐและเอกชน และ 2) บัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผนการจัดการธุรกิจเกษตรทั้งในระดับ
ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการจัดโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มีปรัชญา เพื่อมุ่งผลิต
บัณฑิต ให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์เกษตรที่เข้าใจบริบทการเกษตรเชิงธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรที่คำนึงถึง
ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่มีทักษะทางสังคมและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการคิด
วิเคราะห์แบบองค์รวม ในการจัดการธุรกิจเกษตรและการจัดการทรัพยากร เพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นบัณฑิตผู้มีความรู้เชิงลึกในเชิงทฤษฎี ควบคู่กับความเข้าใจพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ความเปราะบาง และทิศทางในอนาคต
ของประเทศและโลก ผ่านกระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจจากแนวคิดทฤษฎี และพัฒนาความสามารถ             
ในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม มีทักษะในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยจากข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงจากข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อวางแผน ตัดสินใจ และจัดการ
ทรัพยากรการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู ่การพัฒนาที ่ยั ่งยืน  ( BCG Economic Model)      
ภายใต้บริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และมหภาค รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีคุณลักษณะสำคัญที่เป็นบัณฑิตที่มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรของภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ 
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10. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ 
 ด้านความมั่นคง: หลักสูตรไม่ได้เน้นการพัฒนาด้านความมั่นคง แต่หลักสูตรฯ สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และวางแผนการจัดการ
ทรัพยากร เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : หลักสูตรฯ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร รวมถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรเกษตร และการประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในทางธุรกิจของภาคเกษตร มีความ
เข้าใจโอกาสและความเสี่ยงจากเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดในภาค
เกษตร 

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์: หลักสูตรฯ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้ฝักไฝ่    
ในการฝึกตน เป็นผู้รู ้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่คุณภาพ คิดเชิงระบบ มีวินัย รับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: หลักสูตรฯ ให้ความสำคัญกับภาคเกษตร สร้างบัณฑิตให้มี
ศักยภาพในการจัดการทรัพยากร และการจัดการธุรกิจเกษตรในทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมเกษตรและนอกภาคเกษตร เข้าใจถึงแนวทางการขยับสถานะเกษตรกรฐานราก และการเพิ่มศักยภาพ เพื่อจัดการธุรกิจ
เกษตรและการจัดสรรที่เป็นธรรม อาทิเช่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: หลักสูตรไม่ได้เน้นการพัฒนาด้านความ
มั่นคง แต่หลักสูตรฯ ให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากร และการจัดการธุรกิจเกษตร 
เพื่อความสมดุลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชิวิตในสังคมเกษตร ให้มีความเข้าใจในผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และเข้าใจถึงแนวทางเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียนท่ามกลาง
ทิศทางความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ: หลักสูตรไม่ได้เน้นการพัฒนาด้านความมั่นคง 
แต่หลักสูตรฯ สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ เป็นผู้ไฝใ่นการฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครอง
งาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มศักยภาพและทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ การวิจัย และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจะเป็นบุคลากรในภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร 
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10.2 การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของ SDGs 
SDGs คำอธิบาย 

1. SDG1 ขจ ัดความ
ยากจนทุกรูปแบบใน
ทุกพื้นที่ 

บัณฑิตมีความเข้าใจในบริบทของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของสังคมเกษตร 
องค์กรเกษตร เข้าใจระบบการผลิตเกษตรและอาหาร การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และทักษะในด้านการจัดการทรัพยากรการผลิตเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เข้าใจปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกรระดับรากหญ้า การยกระดับความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อการยกระดับรายได้ของ
เกษตรกร เพื่อขจัดปัญหาความยากจน   

2. SDG 2 ขจัดความ
หิวโหย 

บัณฑิตมีความรู้ด้านการใช้ทรัพยากร และการจัดการสิ่งแวดล้อม การเข้าใจถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรเกษตร
และอาหารในระยะสั้นและระยะยาว 

3. SDG 8 ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน  

บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์และพลวัตเศรษฐกิจ การแข่งขัน การจัดการ
ทรัพยากรการผลิตเพื่อเศรษฐกิจระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางแผนการใช้ทรัพยากรในระดับเกษตรกร ธุรกิจ
เกษตร ชุมชน สังคมไทย และการจัดการทรัพยากรและการจัดการธุรกิจเกษตรและ
ตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

4.SDG 12 ส่งเสริม
รูปแบบการผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยนื 

บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรสำคัญ เรียนรู้
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ทันสมัยและมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการใช้
ทรัพยากรและการกระจายผลผลิตเกษตรและอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ
สูญเสียของทรัพยากรและอาหาร และวางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่าง
ยั่งยืน   

5. SDG 13 การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
ผลกระทบ 

บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อ
สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในภาคเกษตร และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อ    
วางแผนการจัดการทรัพยากรและป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
10.3  การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

แผน 13 ประเด็น ความสอดคล้อง 
SO1 สร้างการ

พัฒนาท่ียั่งยืน
ด้านนวัตกรรม
เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ  

1) สร้างความสามารถในการ
แข่งขันจากเกษตรสร้างมูลค่า 
และการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
2) สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จากการสร้างการเติบโตอย่าง

การพัฒนาการเรียนการสอน ใช้แนวทางการส่งเสริมการ
เร ียนร ู ้  พ ัฒนาการคิดว ิเคราะห์ และทักษะการจัดการ
ทร ัพยากรเกษตรและอาหาร ภายใต ้ภ ัยค ุกคามด ้ าน
สิ่งแวดล้อม ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่สร้าง
สมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกจิกับ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติของ Bio-Circular-Green 
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แผน 13 ประเด็น ความสอดคล้อง 
ยั ่งย ืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว 

(BCG) Economy เพ ื ่ อการ เพ ิ ่ มม ูลค ่ า เพ ิ ่ ม ในการผลิต 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการทางด้านเกษตร 
อาหารและธุรกิจเกษตร รวมถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  

SO4 สร้างการ
พัฒนาท่ียั่งยืน
ด้านการจดั
การศึกษา 

1)  พ ัฒนาและเสร ิมสร ้ าง
ศักยภาพคน  
2) ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู ้ร่วมกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของสังคมเกษตร โดยหลักสูตรให้ความสำคัญใน
การเข้าถึงชุมชนและสังคมเกษตร ใช้ศาสตร์ที ่ เกี ่ยวข้อง
โดยเฉพาะ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และธุรกิจเกษตร 
ร่วมกับการศึกษาชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ เข้าใจบริบทและพลวัต
ของชุมชน มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน
และการจัดการทรัพยากรเกษตร และการจัดการธุรกิจเกษตร
เพื ่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของสังคมเกษตร 

 
10.4 การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กระบวนการจัดการ 

 หลักสูตรฯ มีกระบวนการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดการหลักสูตร และ 2) การตอบสนองความต้องการ
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร โดยการตอบสนองความต้องการของผู ้มีส่วนเสียใน
กระบวนการจัดการหลักสูตรนั้น จะนำผลมาใช้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในทุกปีการศึกษา ส่วนในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น 
หลักสูตรได้พิจารณาผลการประเมินของทุกปีการศึกษา ร่วมกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยผ่านการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะข้อมูลเป้าหมาย สำรวจ วิเคราะห์ผลการสำรวจ และสรุปผลการสำรวจจาก
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลจากการผลการประเมินมาใช้ร่วมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทิศทางของประเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 กระบวนการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กระบวนการประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้เริ่มกระบวนการจาก 
กระบวนการ ดังนี้ 
  1) การวางแผน 
 1.1) การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณากลุ่มของปัจจัยนำเข้าของหลักสูตร 
คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผลผลิตของหลักสูตร คือ กลุ่มนักศึกษา และศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ใช้ผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้ใช้
บัณฑิต โดยแบ่งออกเป็น (1) กลุ่มนักศึกษาใหม่แรกเข้า ซึ่งใช้แทนกลุ่มนักเรียน (2) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ชั้นปีที่ 2-4 
(3) กลุ่มศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี และกลุ่มศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 5 ปี   และ (4) 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทั่วไป และผู้ประกอบหรือหน่วยงานที่รับนักศึกษาในกระบวนวิชาสห
กิจศึกษา  
 1.2) กำหนดลักษณะข้อมูลที่ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และการได้มาซึ่งข้อมูล เป้าหมาย
ของข้อมูล เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการการเรียนการสอนและการปรับปรุงแผนการจัดการหลักสูตร  
 2) การดำเนินการ: การดำเนินการผ่านกิจกรรมในการสำรวจความคิดเห็นทั่วไปจากนักศึกษาแรกเข้า การจัด
กิจกรรมสัมมนาแบบออนไลน์เพื่อในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ธ.ก.ส. และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อได้มาซึ่งความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และข้อคิดเห็นจากนักศึกษา การติดตามการปฏิบัติสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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รวมถึงรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากแบบฟอร์มประเมินระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรวบรวม
ผลประเมินรายวิชาจากระบบการประเมินการเรียนการสอนบนระบบ CMU MIS และการออกแบบแบบสอบถามเพื่อ
รวบรวมข้อมูลจากศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานเป้าหมาย  
 3) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและความต้องการของผู้เก่ียวข้องจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์  
 4) กำหนดเป้าหมายการสร้างบัณฑิตและกระบวนการสร้างบัณฑิตของหลักสูตรฯ นำผลการศึกษาจาก          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลสถานการณ์ เป้าหมายของประเทศ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ
เกษตรศาสตร์ มาสังเคราะห์เพื่อกำหนดลักษณะบัณฑิตและออกแบบกระบวนการสร้างบัณฑิต การกำหนดอัตลักษณ์ 
ปรัชญาของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะที่หลักสูตรกำหนด 
 5) ดำเนินการจัดการการเรียนการสอนตามกระบวนการที่วางไว้ตามโครงสร้างหลักสูตร  
 6) ทำการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาและสำรวจการสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตทุก       
ปีการศึกษา และนำผลการประเมินมาปรับใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในทุกรอบปีการศึกษา 
    ผลการดำเนินการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากการดำเนินการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นๆ ที่มี
แนวโน้มเป็นผู้ใช้บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร รวมถึงความคิดเห็นจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
โดยใช้แบบสอบถาม การพูดคุยแลกเปลี่ยน และการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกิจกรรมประชุมและสัมมนา 
 ผลการสำรวจผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั ้งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน บริษัทเอกชน 
มหาวิทยาลัยและองค์กรอื ่นๆ ที ่ม ีแนวโน้มเป็นผู ้ใช้บ ัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ด้ วย
แบบสอบถามจำนวน 78 ราย จัดแบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ธุรกิจและเอกชน ร้อยละ 14 กลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจ 
ประเภทสถาบันการเงิน ร้อยละ 24 และกลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการ ร้อยละ 62 โดยเป็นระดับผู้บริหาร นักวิชาการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการรับพนักงานของหน่วยงาน ผลการสำรวจพบว่า หน่วยงานเคยหรือมีความสนใจที่จะรับ
บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือธุรกิจเกษตรร้อยละ 86 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เคยรับและสนใจที่จะรับบัณฑิต
เข้าทำงานมีความเห็นต่อความจำเป็นในการมีความรู้และการประยุกต์ใช้ตามวิชาชีพ และความรู้และทักษะด้านอื่นๆ 
ดังนี้  
 ความเห็นต่อความจำเป็นต้องมีในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้ตามวิชาชีพนั้น พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหน่วยงานธุรกิจและเอกชนมีความเห็นต่อความจำเป็นต้องมีในทุกด้าน ยกเว้นการเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีความเห็น
ว่ามีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานราชการแม้จะมีความเห็นคล้ายกัน แต่กลับมีความเห็นว่า
ความรู้ด้านการจัดการการเงินและบัญชี และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนั้นหากมีก็ดี แต่ไม่มีก็ได้ ส่วนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากรัฐวิสาหกิจประเภทธนาคารนั้นให้ความสำคัญต่อความรู้ด้านต่างๆ ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ ใช้บัณฑิตกลุ่ม
อ่ืนๆ ยกเว้นในด้านการจัดการทรัพยากรด้านการผลิตเกษตรและอาหาร และการจัดการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
ที่ให้ความเห็นว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ให้ความเห็นต่อความจำเป็นต้องมีในด้านการจัดการการเงินและบัญชี 
(ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 แสดงความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความจำเปน็ต้องมีในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้ตามวชิาชีพ 

 กล่าวโดยสรุป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีความเห็นต่อความจำเป็นของการมีความรู้และทักษะในด้านการ
วิเคราะห์เศรษฐมิติ (econometrics) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) การวางแผนและวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
และการจัดการการเงินและบัญชี ในขณะที่ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรด้านการผลิตและอาหาร การจัดการตลาด
สินค้าเกษตรและอาหารได้รับความสำคัญน้อยในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภทธนาคาร ส่วนความรู้ดา้น
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้รับความสำคัญน้อยในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ความรู้
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการยังเป็นสิ่งที่มีก็ดีหรือไม่มีก็ได้ในทุกกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต  
 ความรู้และทักษะด้านอื่นๆ หรือ soft skill เป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญทั้งจากการสำรวจและ
การแลกเปลี่ยนพูดคุย โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็น
ทีมและภาวะผู้นำ และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมให้บัณฑิตมีทักษะด้านการพัฒนาสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ และมีประสบการณ์การทำงานกับเกษตรกร ฟาร์มหรือชุมชน ในขณะที่ให้ความสำคัญกับการมี
ประสบการณ์การทำธุรกิจ (start-up) และการทำงานต่างประเทศ ในระดับปานกลาง (ภาพที่ 3) 

 



    17 
 

 
 

 

ภาพที่  3 แสดงการให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความรู้และทักษะอ่ืน ๆ 
 

 สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อทักษะทางวิชาการที่คาดหวังจากบัณฑิตเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
ที่สำคัญ คือ ความรู้พื้นฐานด้านเกษตร การจัดการและวางแผนฟาร์มและธุรกิจฟาร์ม การจัดการตลาดสินค้า เกษตร
และอาหาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการวางแผน การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม โดยมีความเห็นว่า
ทักษะเฉพาะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรที่ควรมีนอกเหนือจากความรู้วิชาการ ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจสถานการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรที่เป็นปัจจุบัน ความสามารถในการใช้เครื่องมือด้านการจัดการและ
การวิเคราะห์ที ่ทันสมัย ความสามารถในการสื ่อสารและต่อรอง และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน           
ซึ ่งจำเป็นต้องมีทัศนคติด้านบวก กล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กระตือรือร้น  มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตอาสา 
 นอกจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรได้ทำการสำรวจข้อมูลจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาจาก
การประเมินจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประเมินการเรียนการสอน การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมิน
ความต้องการสิ่งสนับสนุน พบว่า กลุ่มศิษย์เก่ามีความเห็นสอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิตเกือบทุกกลุ่ม แต่มีความเห็นว่า
บัณฑิตจำเป็นต้องมีความรู้และการประยุกต์ใช้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่กลุ่มศิษย์ปัจจุบันนอกจากจะให้
ความสำคัญต่อความจำเป็นในการมีความรู้และประยุกต์ใช้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีประสบการณ์ในการทำงาน
ทั้งในชุมชน การทำธุรกิจและการทำงานต่างประเทศ นอกจากนี้ในกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันยังมีความเห็นต่อ
ประเด็นด้านความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาอีกด้วย 
 จากผลการสำรวจข้างต้น ประกอบกับผลการประเมินจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้บังคบับัญชาบัณฑิต 
ที่รวบรวมโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549-2564 พบว่า บัณฑิต
ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับมากที่สุด และมีแนวโน้มความพึงพอใจที่ดีขึ้น แต่ยังพบว่า มี
ผลประเมินเพียงระดับมากในด้านความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข ทักษะในสาขาวิชาที่
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ศึกษาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ และการมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม และทักษะการทำงานเป็นทีม  
 จากข้อมูลข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรจึงได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตในสองลักษณะ ที่มีความรู้ในเชิงพลวัต ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและ
ทันสมัย ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะส่วนบุคคลด้านความมีภาวะผู้นำ ความสามารถ
ในการสื ่อสาร และการทำงานเป็นทีม ได้แก่  1) นักเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร และ 2) นัก
เศรษฐศาสตร ์การจ ัดการธ ุรก ิจเกษตร โดยเป ็นบ ัณฑ ิตท ี ่ม ีความร ู ้และท ักษะที ่สะท ้อนเป ้าหมายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หมวดที ่2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ในการกำหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที ่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและประเทศไทย ทิศทางของประเทศ 

มหาวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้เฉพาะ
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร มีความรู้ในเชิงพลวัต ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสมและ
ทันสมัย ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะส่วนบุคคลด้านความมีภาวะผู้นำ ความสามารถในการ
สื่อสาร การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรจึงได้กำหนดเป้าหมายหลักสูตร วัตถุประสงค์ และในกระบวนการ
รับเข้าเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของหลักสูตร หลักสูตรต้องการปัจจัยนำเข้า หรือผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่
สามารถพัฒนาให้ เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู ้จดจำและเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ นำใช้ผลได้ โดยมีกระบวนการดังแสดง
ในภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กระบวนการรับเข้า 
 

กระบวนการการกำหนดคุณสมบติัและการรับเข้า 
1) การวางแผน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร โดยเป็นผู้ที ่จะเข้ารับการศึกษาใน

หลักสูตรที่สามารถพัฒนาให้ เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ จดจำและเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ นำใช้ผลได้ 
จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนี้  
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 (1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ที่ศึกษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือมีการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต 

 (2) วิชาที ่ใช้พิจารณา ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

 (3) ให้สิทธิสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะด้านเกษตร โดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นทายาท
เกษตรกร และเป็นทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

 
2) การับเข้า โดยในกระบวนการรับเข้า หลักสูตรได้กำหนดกระบวนการรับเข้า 3 รูปแบบ เพื่อให้สามารถรับ

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจศึกษาในหลักสูตรร่วมกับกระบวนการรับเข้าของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 1.1) TCAS รอบที่ 1 Portfolio โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 

(2) ลักษณะส่วนบุคคลที่ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศกึษา     
หากเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือ บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จะต้อง
มีความสามาถที่จะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการได้ 

(3) แฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย 
    - แฟ้มสะสมผลงานท่ีสะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงาน

หรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวลัก็
ได้) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ 

   -  เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart 
Aggie Camp (ถ้ามี) หรือ 

   - เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็น
เกี ่ยวกับนโยบายของคณะเกษตรศาสตร์แต่ละปีการศึกษาว่า ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะ
เกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร) ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ
ขนาด A4 

(4) คุณสมบัติเฉพาะด้านเกษตร กำหนดให้กับผู้สมัครที่มีพ้ืนฐานด้านเกษตร จึงกำหนดการรับเข้าในแบบ 
Portfolio ในโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่ โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการ
อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์  

(5) ผ่านการสัมภาษณ์ โดยเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร  
 1.2) TCAS รอบที่ 2 Quota โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 

(2) ลักษณะส่วนบุคคลที่ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศกึษา     
หากเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือ บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จะต้องมี
ความสามาถที่จะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการได้ 
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(3) ลักษณะทางวิชาการ มีความสามารถในวิชาที่เกี่ยวเป็นพื้นฐานในด้านการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
และการสื่อสาร จึงกำหนดวิชาที่รับเข้าในระบบ TCAS ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

(4) คุณสมบัติเฉพาะด้านเกษตร กำหนดให้กับผู้สมัครที่มีพื้นฐานด้านเกษตรจึงกำหนดการรับเข้าในแบบ 
Quota ในโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการอุดมศึกษา
เพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์  

 1.3) TCAS รอบที่ 3 Admission ในโครงการรับตรงร่วมกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
(2)  กำหนด สัดส่วนคะแนน TGAT/TPAT โดย TGAT ความถนัดท่ัวไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 
(3)  กำหนด A-Level ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพ่ิมเติม) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 
      และสังคมศึกษา ค่าน้ำหนักร้อยละ 10 

3)  ตรวจสอบผลการดำเนินการ โดยสรุปผลการรับเข้า โดยพิจารณาจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า และคุณสมบัติของ
นักศึกษา ประเมินศักยภาพเบื้องต้นของนักศึกษา ความคาดหวังในการศึกษา เพื่อกำหนดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้าในกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร และจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
นักศึกษา ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้จำแนกตาม
กลุ่มการรับเข้า  

5)  นำผลการตรวจสอบมาปรับใช้ในการปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์ในการรับเข้า และการประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี ผลการประเมินการเรียนรู้ยังนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมทักษะหรือพัฒนานักศึกษา รวมถึงเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในรอบการปรับปรุง 

 

2. แผนการรับนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปทีี่ 1 100 100 100 100 100 

ชั้นปทีี่ 2 - 100 100 100 100 

ชั้นปทีี่ 3 - - 100 100 100 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 100 100 

 
3.  ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสดุ) 32,000 บาทต่อปี (ค่าธรรมเนียมทุกรายการที่หลักสูตรเรียกเก็บจากนักศึกษาต่อปี) 
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หมวดที ่3 ปรัชญา วัตถปุระสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิต นักเศรษฐศาสตร์เกษตรที่เข้าใจบริบทการเกษตรเชิงธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจพลวัตทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
การจัดการธุรกิจเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อวางแผน ตัดสินใจ และจัดการทรัพยากรการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าภายใต้
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economic Model) และเป็นบัณฑิตที่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรของภาครัฐและ
เอกชน หรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 
 
2. วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและประเทศไทย ทิศทางของประเทศ มหาวิทยาลัย 
และคณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้เฉพาะทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร มีความรู้ในเชิงพลวัต ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือที่เหมาะสม
และทันสมัย ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะส่วนบุคคลด้านความมีภาวะผู ้นำ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังนี้  
  2.1 มีความรู้ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและแนวคิดเชิงธุรกิจเกษตร และมีความเข้าใจในพลวัตของ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับมหภาค 

2.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม เพื ่อแก้ไขปัญหาและเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรเกษตร หรือการจัดการธุรกิจเกษตรในเชิงพลวัต  

2.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือธุรกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อพัฒนาตน องค์กร และสังคม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

3.1 กระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
กระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ได้จัดทำผ่านกระบวนการในภาพที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การวางแผนการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการกำหนด

เป้าหมายผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำการสำรวจข้อมูลเป้าหมาย วิเคราะห์ผลจากข้อมูลที ่ได้จาก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญจากกลุ่มเป้าหมายในด้านวิชาการและสิ่งสนับสนุ นการพัฒนา 
โดยสรุปลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงพลวัต  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือที่เหมาะสม
และทันสมัย ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะส่วนบุคคลด้านความมีภาวะผู้นำ 
ความสามารถในการสื่อสาร  การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม  

 



    23 
 

 
 

2) ดำเนินการ โดย 
2.1) กำหนดเป้าหมายของหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันกำหนดปรัชญาของหลักสูตร 

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที ่สอดคล้องกับการตอบสนองต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์โลก 
สถานการณ์ไทย เป้าหมายประเทศไทย เป้าหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้าหมายคณะเกษตรศาสตร์ และ
เป้าหมายสาขาวิชา  โดยกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรโดยใช้หลักคิด Bloom’s Taxonomy ที่ใช้
กระบวนการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านความชำนาญ โดยระดับขั้นจากการพัฒนา การพัฒนาความรู้จากความจำและความเข้าใจ สร้าง
ความสามารถและทักษะการประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยบัณฑิตสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ และมีทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมได้ 

2.2) แจกแจงผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายปี โดยกำหนดตามลำดับขั้นจากกระบวนการขั้นต้น ในด้านความรู้จาก
ความจำ และความเข้าใจ เสริมความรู้ในการคิดวิเคราะห์ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลางในพัฒนาการคิดวิเคราะห์และ
พัฒนาทักษะ และผลลัพธ์ขั้นสูงในการพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์
และการประเมินผล โดยทุกระดับขั้น ได้สอดแทรกความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนาภาวะผู้นำ การคิด
เชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
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3) ประเมินความสอดคล้องผลลัพธ์การเรียนรู้และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร และความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำร่างหลักสูตร เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมสนับสนุน โดยวางแผนประเมินผลการจัดการผ่านระบบการประเมินในระดับรายวิชาในทุก
รอบภาคการศึกษา ตรวจสอบการเรียนการสอนผ่านระบบทวนสอบ และสังเคราะห์ภาพรวมของหลักสูตรใน
ทุกรอบปีผ่านการทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และนำผลการประเมินและความคิดเห็น
จากการทวนสอบไปปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในทุกภาคการศึกษา และนำผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการกระบวนวิชา รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร 

4) ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้โดยพิจารณาจากผลประเมินความสอดคล้องและความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  

PLO 1 นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์  เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร 
ธุรกิจเกษตร อธิบายสถานการณ์การจัดการทรัพยากร และจัดการธุรกิจเกษตร  

 1.1 อธิบายความรู้พื้นฐานด้านระบบเกษตร การจัดการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร  
 1.2 ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่

เก่ียวข้องกับเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 
 1.3 อธิบายสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตร 

ชุมชน ภาคเกษตร และผลของการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจฐานรากและระดับมหภาค  
PLO 2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ

สมัยใหม่ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและวางแผนในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  และในการจัดการ
การเกษตรและธุรกิจเกษตร  

 2.1 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาด้าน 
เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม  

 2.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อการวางแผนและจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
และอาหาร  

 2.3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ 
PLO 3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  

3.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผนเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  

3.2 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

PLO 4 นักศึกษาสามารถสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผลทางด้านการเขียน  การพูด การเจรจา และ
การสื่อสารแบบอ่ืนๆ ในยุคดิจิทัล  

4.1 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานที่เกี่ยวข้องด้วยการนำเสนอปากเปล่า และการเขียนบรรยายทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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4.2 เลือกใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีส ื ่อสาร  ที ่เหมาะสมในยุคเศรษฐกิจและสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง 

PLO 5 นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี  มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 

4.1 กระบวนการกำหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 การกำหนด YLOs หรือการแจกแจงผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายปี ได้กำหนดจากลำดับขั้นการเรียนรู้ โดยกำหนด 
ตามลำดับขั้นจากกระบวนการขั้นต้น ในด้านความรู้จากความจำและความเข้าใจ เสริมความรู้ในการคิดวิเคราะห์ขั้นต้น  
ผลลัพธ์ขั ้นกลางในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะ และผลลัพธ์ขั ้นสู งในการพัฒนาทักษะในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และการประเมินผล โดยทุกระดับดีขึ้น ได้สอดแทรกความรู้
และทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนาภาวะผู้นำ การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม โดยมีระบบการกำหนด ดัง
ภาพที่6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) วางแผน โดยพิจารณา PLOs และความสอดคล้องของกระบวนการเรียนรู้ในแต่ชั้นปี  
 2) ดำเนินการแจกแจงผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายปี โดยแจกแจงลำดับขั้นใน PLOs จากความรู้ การวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการประยุกต์และการจัดการ การสื่อสาร และทักษะส่วนบุคคล โดยทักษะส่วนบุคคลจะ
ถูกพัฒนาในทุกปี ในขณะที่ทักษะด้านอ่ืนๆ จะถูกพัฒนาไปตามลำดับขั้น การเน้นการพัฒนาในแต่ละ PLO1 เป็นดังนี้ 

2.1) ความรู้รอบด้านใน PLO1 ได้รับพัฒนาในปีที่ 1 และปีที่ 2 
2.2) ความสามารถในประยุกต์และการวิเคราะห์ ได้รับพัฒนาในปีที่ 2, 3 และ 4 โดยมีระดับความซับซ้อน

เพิ่มข้ึนในแต่ละชั้นปี 
2.3) ทักษะเฉพาะสาขาวิชา ได้รับการพัฒนาในปีที่ 3 และปีที่ 4 โดยเป็นทักษะการใช้ชีวิตซึ่งจะถูกพัฒนา

ตั้งแต่ปีที่ 1 
2.4) การสื่อสาร ได้รับการสอดแทรกในทุกระดับชั้น แต่จะมีการพัฒนามากในชั้นปีที่ 3 และ 4 
2.5) ทักษะส่วนบุคคล ในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื ่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะพัฒนาผ่านการให้ความรู้และ
กิจกรรมการทดลองปฏิบัติ ตั้งแต่ปีที่ 1-4 โดย ใช้หลัก การเรียนรู้ ผ่านความรู้และประสบการณ์ การ
สะท้อนคิดจากการสังเกต การสร้างแนวคิดและไตร่ตรอง และการทดลองปฏิบัติ (experiential leaning 
cycle) 

2.6) วางแผนการประเมินผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินและข้อมูล
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมาปรับการจัดการการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 

 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของการพัฒนา PLOs ในแต่ละชั้นปี โดยคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4) ปรับปรุงการแจกแจงผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี  
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ภาพที่ 6 กระบวนการกำหนด YLOs 

 
4.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ระบุ YLOs ทีไ่ด้จาก 4.1) 

ชั้นปีที่ 1  
  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในหน้าที่ของพลเมือง การเปลี่ยนแปลงใน
โลกดิจิทัล การใช้ภาษา วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ระบบเกษตรและการจัดการเกษตร ชุมชนเกษตร
และสังคมเกษตร เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ รวมถึงทักษะการอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรม
ทางเกษตร 

ชั้นปีที่ 2 
  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ที่พอเพียงทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีความเข้าใจสถานการณ์
เศรษฐกิจโลก เอเชีย อาเซียน และผลของการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่ระดับเกษตรกร ชุมชน 
องค์กร และสังคม มีความเข้าใจศาสตร์ทางด้าน เศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค เศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้กับการ
จัดการทรัพยากร และธุรกิจเกษตรและอาหาร มีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตร และการจัดการองค์กร
เกษตร   

ชั้นปีที่ 3 
  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถประยุกต์ใช้สื่อในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อวิเคราะห์
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และตัดสินใจในการแก้ปัญหาและวางแผนแบบองค์รวมในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และในการจัดการการเกษตร
และธุรกิจเกษตร การจัดการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย
น้ำ ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้  

ชั้นปีที่ 4 
  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นๆ ได้       
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวม และการคิดเชิงออกแบบ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ มีทักษะการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะความเป็นนักวิเคราะห์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรและการวางแผนด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม หรือมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการ
จัดการธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

ตารางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี
การศึกษา (YLOs) 

 
YLOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

YLO 1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานในหน้าที่ของพลเมือง การเปลี่ยนแปลงในโลก
ดิจ ิท ัล การใช ้ภาษา ว ิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ ระบบเกษตรและการจัดการเกษตร ชุมชน
เกษตรและสังคมเกษตร เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ 
รวมถึงทักษะการอยู ่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีมผ่าน
กิจกรรมทางเกษตร 

✓    ✓ 

YLO 2 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ที่พอเพียง
ทางคณิตศาสตร ์และสถิต ิ  ม ีความเข ้าใจสถานการณ์
เศรษฐกิจโลก เอเชีย อาเซียน และผลของการเปลี่ยนแปลง
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตั ้งแต่ระดับเกษตรกร ชุมชน 
องค ์กร และส ั งคม ม ีความเข ้ า ใจศาสตร ์ทางด ้าน 
เศรษฐศาสตร ์จ ุลภาค และมหภาค เศรษฐศาสตร ์ที่
ประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากร และธุรกิจเกษตรและ
อาหาร มีความรู้พื ้นฐานทางด้านการจัดการธุรกิจเกษตร 
และการจัดการองค์กรเกษตร   

✓ ✓   ✓ 

YLO 3 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อวิเคราะห์
และตัดสินใจในการแก้ปัญหาและวางแผนแบบองค์รวมใน

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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YLOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม และในการจัดการการเกษตร
และธุรกิจเกษตร  การจัดการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย
น้ำ  ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ 
YLO 4 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นๆ ได้   มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวม และการ
คิดเชิงออกแบบ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ มีทักษะการ
สื ่อสารเพื ่อถ่ายทอดองค์ความรู ้  ท ั ้งในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีทักษะความเป็นนักวิเคราะห์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรและการวางแผนด้านการเกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม หรือมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการ
จัดการธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที ่4  โครงสร้างของหลักสูตรและกระบวนวชิา 
 

1. กระบวนการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนวิชา 

กระบวนการการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร ได้จัดทำโดยรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการ
กำหนดเป้าหมายผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำการสำรวจข้อมูลเป้าหมาย วิเคราะห์ผลจากข้อมูลที ่ได้จาก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญจากกลุ่มเป้าหมายในด้านวิชาการและสิ่งสนับสนับการพัฒนา โดยสรุป
ลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงพลวัต  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย 
ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะส่วนบุคคลด้านความมีภาวะผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร  
การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม โดยมีรายละเอียดกระบวนการออกแบบโครงสร้างดังนี้ 

1) การวางแผนการออกแบบหลักสูตร โดย กำหนดเป้าหมายของหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมกันกำหนด ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที ่สอดคล้องกับการ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์โลก สถานการณ์ไทย เป้าหมายประเทศไทย เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้าหมายคณะเกษตรศาสตร์ และเป้าหมายสาขาวิชา   

2) การดำเนินการ จัดทำโครงสร้างหลักสูตรหลังจากกำหนด PLOs และ แจกแจงผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายปี 
(YLOs) โดย 
2.1 กำหนด ตามลำดับขั้นจากกระบวนการขั้นต้น ในด้านความรู้จากความจำ และความเข้าใจ เสริม

ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลางในพัฒนาการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะ และ
ผลลัพธ์ขั้นสูงในการพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และ
การประเมินผล โดยทุกระดับขึ้น ได้สอดแทรกความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนาภาวะ
ผู้นำ การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม 

2.2) พิจารณากระบวนวิชาที่มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้านและในแต่ละปี และสร้าง
กระบวนวิชาใหม่ที่นำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีองค์ความรู้ที่เป็นพลวัต และทันสมัย 
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างความสามารถในการจัดการและการ
วิเคราะห์ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเบื้องต้น วิชาที่เสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเป็นผู้ประกอบการ วิชาที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดในโลกยุคใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดโครงสร้างให้ลดความซ้ำซ้อนของวิชา
และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียน 

2.3) วางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสนับสนุน โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนใน ศตวรรษที่ 21 และ หลักการเรียนรู้ในแนวทาง การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential 
Leaning Cycle) ในพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะส่วนบุคคล และประเมินผลการจัดการผ่าน
ระบบการประเมินในระดับรายวิชาในทุกรอบภาคการศึกษา ตรวจสอบการเรียนการสอนผ่านระบบ
ทวนสอบ และสังเคราะห์ภาพรวมของหลักสูตรในทุกรอบปีผ่านการทำรายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการกระบวน
วิชา รวมถึงการปรับปรุงปลักสูตร 
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3) ทบทวน และพิจารณาโครงร่างหลักสูตรเพื่อความสอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ PLOs และ YLOs 
โดยกรรมการและผู้ทรงคุณวฒุิ  

4) ปรับปรุงและพัฒนารา่งหลักสูตร 
2.  หลักสูตรและแผนการศึกษา 

2.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   132    หน่วยกิต  
2.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้  21 หน่วยกิต 
             -  กลุ่มวชิาด้านการพัฒนาทักษะการเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรคน์นวตักรรม 6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   6 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
 - วิชาแกน  37  หน่วยกิต 

- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
o เอกบังคับ   41 หน่วยกิต 
o เอกเลือก (ถ้ามี)* ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ * นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มกระบวนวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโทตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

2.3 รายการกระบวนวิชา  

)1(   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33  หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)  21  หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ 18  หน่วยกิต 
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6)  

  ENGL 101 Fundamental English 1 
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

  ENGL 102 Fundamental English 2 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสิทธผิล  3(3-0-6) 

  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 

  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
701181 บธ.บช. 181 การบัญชีเบื้องตน้สำหรับผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 

  ACC 181 Basic Accounting for Entrepreneurs 
953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวนั    3(3-0-6)  

SE 111  Software for Everyday Life  
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2) วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
Select from the following courses: 
009103   ม.บร. 103 การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  LS 103  Information Literacy and Information Presentation 
011152 ม.ปร. 152 จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี   3(3-0-6) 
  PHIL 152 Ethics for Good Quality of Life 
050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
  HUGE 100 Usage of the Thai Language 
204100 ว.คพ.100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่  3(3-0-6)  

CS 100  Information Technology and Modern Life 
351100 ก.ศฐ. 100 เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  AEC 100 Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 
571116 พย.ศท. 116 สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจทิลั   3(3-0-6) 
  NGGE 116 Health and Working in the Digital Age 
702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
  FINA 101 Finance for Daily Life 
851100 สม. 100  การสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6)  
  MC 100  Introduction to Communication 
888102 นว.ด. 102 อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ    3(3-0-6) 
     DIN 102  Big Data for Business 
954101 ศท.สป. 101 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  INX 101  Introduction to Modern Management and  
    Information Technology 
 

1.2  กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต 
(Innovative Co-creator) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวชิาดงัต่อไปนี้ 
Students must select 2 courses from the followings: 
013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
  PSY 110 Psychology and Daily Life 
063101 ศ.ลส.101 การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาตนเอง   3(3-0-6) 
  EDCI 101 Learning for Self-Development 
176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่    3(3-0-6) 
  LAGE 100 Law and Modern World 
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201114 ว.วท.114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมในโลกปัจจุบนั  3(3-0-6) 
  SC 114  Environmental Science in Today’s World 
201116 ว.วท. 116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน   3(3-0-6) 
  SC 116  Science and Global Warming 
201190 ว.วท. 190  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
    และการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์   

SC 190 Critical Thinking, Problem Solving and Science  
 Communication 

204123 ว.คพ. 123 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  CS 123  Introduction to Data Science 
351101 ก.ศฐ. 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุขในครัวเรือน  3(3-0-6) 
  AEC 101 Economics for Happiness in Households 
368100 ก.ธก. 100 การเร่ิมต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)  
  ABM 100 Starting an Agribusiness in a Changing World 
400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 
  AGRI 110 Technology Development and Global Change 
571111 พย.ศท. 111 การคิดเ ชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
  NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking 
610112 อ.อก. 112 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร    3(3-0-6) 
  AG 112  Food Product Innovation 
851103 สม.103  ชีวิตและสังคมผา่นสื่อ    3(3-0-6) 

  Life and Society through Media 

 
 1.3  กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ 3  หน่วยกิต 
140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง     3(3-0-6) 
  PG 104  Citizenship 
2) วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
Select from the following courses: 
011100 ม.ปร. 100 มนุษย์กับปรัชญา     3(3-0-6)  
  PHIL 100    Man and Philosophy 
127100 ร.ปค. 100 การเมืองในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
  GOV 100 Politics in Everyday Life 
128100 ร.รปศ.100  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
  PA 100  Basic Good Governance in Administration 
951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชนั   3(3-0-6) 
  ANI 100  Modern Life and Animation 
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)2 (  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    93 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน (Core Courses)      37 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ (Science)     9 หน่วยกิต 
206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
  MATH 171 General Mathematics 1 
208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  STAT 263 Elementary Statistics 
208373 ว.สถ. 373 สถิติทางการเกษตร    3(3-0-6) 
  STAT 373 Statistics for Agriculture 
2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture)    16 หน่วยกิต 
356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำเบื้องต้น   2(2-0-4) 

   ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น   4(3-3-6) 
  PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 
363211   ก.พศ. 211 การจัดการหลังเก็บเก่ียวเบื้องต้นของพืชเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
 PLS 211 Introduction to Postharvest Management  
  of Economic Crops   
400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1  1(0-6-0) 

AGRI 190 Practical Training 1 
400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น    2(2-0-4) 

AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 
400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ   2(2-0-4) 
 AGRI 211 Agricultural Systems and Natural Resource  
  Management 
400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2  1(0-6-0) 

AGRI 290 Practical Training 2 
610201 อ.อก. 201 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4)  
 AG 201 Introduction to Agro-Industrial Process 
2.1.3  วิชาแกนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    12 หน่วยกิต 
 (Economics and Business Administration)  
751106 ศศ. 106  หลักเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
  ECON 106 Principles of Economics 
751209 ศศ. 209  คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
  ECON 209 Introduction to Mathematical Economics 
751301 ศศ. 301  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1   3(3-0-6) 
  ECON 301 Microeconomic Theory 1 
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751308 ศศ. 308  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1     3(3-0-6) 
  ECON 308 Macroeconomic Theory 1 

2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
ในจำนวนหน่วยกิตดงักล่าวนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ข้ึนไปไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกติและ 

ในจำนวนนีจ้ะต้องเปน็กระบวนวิชาระดบั 400 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
Out of 41 credits must be at least 36 credits of courses in the 300 level or higher and in 

the 36 credits, at least 18 credits must be in the 400 level. 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)  41 หน่วยกิต 

351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร    3(3-0-6) 
  AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
351301  ก.ศฐ. 301 เศรษฐศาสตร์การผลิตการเกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 301 Agricultural Production Economics 
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตร    3(3-0-6) 
  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
351351 ก.ศฐ. 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 351 Economics of Agricultural Development and Policy 
351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร    3(3-0-6) 
  AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics   
351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1    1(1-0-2) 
  AEC 497 Seminar 1 
351498 ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2    1(1-0-2) 
  AEC 498 Seminar 2 
368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(3-0-6) 
  ABM 211 Agricultural Business Management 
368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม  3(2-3-4) 
  ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มปัญหาพิเศษหรือกลุ่มสหกิจศึกษา 
Students must be select from Special Problems group or Cooperative Education group.  

 

 กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
 351391 ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(0-18-0) 
  AEC 391 Professional Skill Training in Agricultural Economics 
และ 351499 ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ       3(0-9-0) 
  AEC 499 Special Problems 

หรือ กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
351490 ก .ศฐ.  490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   6  หน่วยกิต 
 AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตรหรือแผน 2 ธุรกิจเกษตร จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
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And students must be select from Plan 1 Agricultural Economics or Plan 2 Agricultural 
Business. Study 12 credits from the following courses 

แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
Plan 1 Agricultural Economics 
351303 ก.ศฐ. 303 การเรียนรู้ของเคร่ืองในการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 
 AEC 303 Introduction to Machine Learning in Agricultural 
  Data Analysis 
351392 ก .ศฐ . 392 การศึกษาครัวเรือนและชุมชนเกษตร 3(2-3-4) 
 AEC 392 Agricultural Household and Community Study 
351442 ก.ศฐ. 442 การวิเคราะห์ทางปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(2-3-4) 
 AEC 442 Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 AEC 464 Natural Resource and Environmental Economics  

 หรือ แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
Plan 2 Agricultural Business 
368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มลูค่าสนิค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 
368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 ABM 331 Agri - Food Business Finance 
368392 ก.ธก. 392 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
 ABM 392 Agribusiness Entrepreneurial Skills 
368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
 ABM 441 Quantitative Methods for Agribusiness Management 
 
2.2.2  วิชาเอกเลือก (Major Electives) (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก ให้เลือกแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือแผน 2 ธุรกิจ
เกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามกระบวนวิชาเอกเลือกที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนเท่านั้น  ทั้งนี้ สำหรับ
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือก ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยกิต หรือนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน 2 ธุรกิจเกษตร จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือก ระดับ 400            
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

Students who require to study major elective courses must select Plan 1 Agricultural 
Economics or Plan 2 Agricultural Business at least 15 credits as specified in each plan only. For the 
students who select Plan 1 Agricultural Economics must select courses that be in 400 level at least 
4 credits or Plan 2 Agricultural Business must select courses that be in 400 level at least 7 credits 
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แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร  
Plan 1 Agricultural Economics 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Agricultural Economics Group 
351204 ก.ศฐ. 204 ระบบเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในประชาคม 3(3-0-6) 
  เศรษฐกิจอาเซียน   
 AEC 204 Agricultural Systems and Economies in ASEAN  

Economic Community 
351302  ก.ศฐ. 302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎี 3(3-0-6) 
  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 AEC 302 Agricultural Economic Analysis Based on Macroeconomic  
  Theories  
351331 ก.ศฐ. 331 สถาบนัเกษตรกรเพื่อเศรษฐกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 331 Farmer Institutions for Agricultural Economy 
351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 AEC 371 Sufficiency Economy Paths 

351410 ก.ศฐ. 410 การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 410 Risk Management in Agriculture 
351416 ก.ศฐ. 416 การจัดการฟาร์มเกษตรทางเลือก 3(3-0-6) 
 AEC 416 Alternative Farm Management 
351418 ก.ศฐ. 418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิต 3(3-0-6) 

ทางการเกษตร 
 AEC 418 Economic Efficiency of Agricultural Production 
351421 ก.ศฐ. 421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตรข้ันกลาง  3(3-0-6) 
 AEC 421 Intermediate Economics of Agricultural Marketing 
351425 ก.ศฐ. 425 เศรษฐศาสตร์การค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 AEC 425 Economics of International Trade on Agricultural  
  Commodities 
351426 ก.ศฐ. 426 ราคาผลิตผลเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 426 Agricultural Prices 
351443 ก.ศฐ. 443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
  และธุรกิจเกษตร   
 AEC 443 Mathematical Programming for Agricultural Economics 
  and Agribusiness 
351461 ก.ศฐ. 461 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 461 Agricultural Resource Development and Management  
351463 ก.ศฐ. 463 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางสังคม-เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 AEC 463 Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 
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351487 ก.ศฐ. 487 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1(1-0-2) 
 AEC 487 Selected Topics in Agricultural Economics 1 
351488  ก.ศฐ. 488 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2(2-0-4) 
 AEC 488 Selected Topics in Agricultural Economics 2 
351489 ก.ศฐ. 489 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 3(3-0-6) 
 AEC 489 Selected Topics in Agricultural Economics 3 
กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร 
Agricultural Business Group 
368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มลูค่าสนิค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 
368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 ABM 331 Agri - Food Business Finance  
368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 412 Agribusiness Marketing Analysis and Management 
368416 ก.ธก. 416 แผนธุรกิจและโครงการลงทนุทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 416 Agribusiness Plan and Investment Project 
368417 ก.ธก. 417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกสเ์กษตร 3(3-0-6) 
 ABM 417 Innovation in Agricultural Logistics Management 
กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร ์
Agricultural Group 
352301 ก.สส. 301 ภาวะผูน้ำในการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
 AET 301 Leadership in Agricultural Extension 
352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 AET 431 Principles of Public Relations and Communication  
  in Agriculture 
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรบัการเกษตร 3(2-3-4) 
 SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
Economics Group 
751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 
 ECON 302 Microeconomic Theory 2 
751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 ECON 303 Public Finance 
751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6) 
 ECON 309 Macroeconomic Theory 2 
751321 ศศ. 321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 ECON 321 Community Economic Development 
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751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 ECON 330  Money and Banking 
751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3(3-0-6) 
 ECON 345  Transportation Economics 
751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 ECON 401 International Economics 
751437 ศศ. 437 ระบบภาษีอากร 3(3-0-6) 
 ECON 437 Tax System 

แผน 2 ธุรกิจเกษตร  
Plan 2 Agricultural Business 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Agricultural Economics Group 
351204 ก.ศฐ. 204 ระบบเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในประชาคม 3(3-0-6) 
  เศรษฐกิจอาเซียน   
 AEC 204 Agricultural Systems and Economies in ASEAN  

Economic Community 
351303 ก.ศฐ. 303 การเรียนรู้ของเคร่ืองในการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
  ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 
 AEC 303 Introduction to Machine Learning in Agricultural Data Analysis 
351331 ก.ศฐ. 331 สถาบนัเกษตรกรเพื่อเศรษฐกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 331 Farmer Institutions for agricultural economy 
351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
351410 ก.ศฐ. 410 การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 3(3-0-6) 
 AEC 410 Risk Management in Agriculture 
351416 ก.ศฐ. 416 การจัดการฟาร์มเกษตรทางเลือก 3(3-0-6) 
 AEC 416 Alternative Farm Management 
351425 ก.ศฐ. 425 เศรษฐศาสตร์การค้าสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 AEC 425 Economics of International Trade on Agricultural  
  Commodities 
351443 ก.ศฐ. 443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
  และธุรกิจเกษตร   
 AEC 443 Mathematical Programming for Agricultural Economics 
  and Agribusiness 
351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 AEC 464 Natural Resource and Environmental Economics  
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กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตรและบริหารธุรกิจ 
Agricultural Business and Business Administration Group 
368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 3(3-0-6) 
 ABM 411 Intermediate Agribusiness Management 
368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 412 Agribusiness Marketing Analysis and Management 
368416 ก.ธก. 416 แผนธุรกิจและโครงการลงทนุทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 416 Agribusiness Plan and Investment Project 
368417 ก.ธก. 417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกสเ์กษตร 3(3-0-6) 
 ABM 417 Innovation in Agricultural Logistics Management 
368418 ก.ธก. 418 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 418 Strategic Planning and Management in Agribusiness 
368421 ก.ธก. 421 การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(2-0-4) 
 ABM 421 Negotiation in Agri-Food Business 
368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 ABM 431 Financial Management for Agribusiness 
368433 ก.ธก. 433 ตลาดลว่งหน้าและตลาดตราสารสิทธิ์ 3(3-0-6) 
 ABM 433  Futures and Options Markets 
368487 ก.ธก. 487 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1 1(1-0-2) 
 ABM 487 Selected Topics in Agribusiness 1 
368488 ก.ธก. 488 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2 2(2-0-4) 
 ABM 488 Selected Topics in Agribusiness 2 
368489 ก.ธก. 489 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3 3(3-0-6) 
 ABM 489 Selected Topics in Agribusiness 3 
703310 บธ.กจ. 310 คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 MGMT 310  Introduction to Business Computer 
703391 บธ.กจ. 391 มารยาทในสังคมธุรกิจ 3(3-0-6) 
 MGMT 391  Business Etiquette 
กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
Agriculture and Agro-Industry Group 

352301 ก.สส. 301 ภาวะผูน้ำในการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
 AET 301 Leadership in Agricultural Extension 
352422 ก.สส. 422 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 AET 422 Agro-tourism Management 
352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 AET 431 Principles of Public Relations and Communication  
  in Agriculture 
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356202 ก.สศ. 202 หลักการอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
 ANS 202 Principles of Feed and Animal Nutrition 
356203 ก.สศ. 203 ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตวน์ำ้ในเขตร้อน 3(3-0-6) 
 ANS 203 Tropical Livestock Farming and Aquaculture 
356212 ก.สศ. 212 การผลิตสัตว ์ 3(3-0-6) 
 ANS 212 Animal Production 
357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
 ENT 360 Industrial Insects 
363202 ก.พศ. 202 การเกษตรเขตร้อน 3(3-0-6) 
 PLS 202 Tropical Agriculture 
601351 อ.วท. 351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 
 FST 351 Food Legislation and Standards 
603200 อ.ทบ. 200 บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 PKT 200 Packaging in Daily Life 

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
Economics Group 
751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 ECON 330  Money and Banking 
751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3(3-0-6) 
 ECON 345  Transportation Economics 
751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 ECON 401 International Economics 
751420 ศศ. 420 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 ECON 420 International Finance 
751421 ศศ. 421 เศรษฐศาสตร์การลงทนุ 3(3-0-6) 
 ECON 421 Economics of Investment 
 

2.3  วิชาโท (Minor) (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
1) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เรียนวิชาเอกเลือกจากกระบวนวิชาเลือก ในข้อ 2.2.2 ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1 )  For students, who wish to study in the Minor Subject, must choose a minimum of 1 5 
credits from any minor course according to the university announcement with the approval of the 
advisor. 
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2 )  For students who do not wish to study in the minor subject have to choose the elective 
courses in 2.2.2., however, students have to enroll not less than 15 credits. 
 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี(Free Electives)  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    132 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จำแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
 “1” “2”   แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีระดับพ้ืนฐาน 
 “3” “4” “5” “6” แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีระดับสูง 
 “7” “8” “9”   แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบันฑิตศึกษา 
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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2.4 แผนการศึกษา   
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  3(3-0-6)  
  ENGL 101 Fundamental English 1 

 140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง  3(3-0-6) 
   PG 104 Citizenship 
 206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  MATH 171  General Mathematics 1 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
 363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น  4(3-3-6) 
   PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil Management 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)  3 
 GE (Innovative Co-creator) 
     รวม  18 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2 
 701181 บธ.บช. 181 การบัญชีเบื้องตน้สำหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
   ACC 181 Basic Accounting for Entrepreneurs 
 751106 ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
  ECON 106 Principles of Economics 
 953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวนั  3(3-0-6)  
  SE 111 Software for Everyday Life 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)  3 
 GE (Innovative Co-creator) 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง)  3 
 GE (Active Citizen)  

    รวม     18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสิทธผิล  3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  STAT 263 Elementary Statistics 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
 400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1  1(0-6-0) 
   AGRI 190 Practical Training 1 
 400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  2(2-0-4) 
   AGRI 211 Agricultural Systems and Natural Resource Management 
 363211   ก.พศ. 211 การจัดการหลังเก็บเก่ียวเบื้องต้นของพืชเศรษฐกิจ  2(2-0-4) 
   PLS 211 Introduction to Postharvest Management  
    of Economic Crops   
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวชิาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้)  3 
 GE (Learner Person) 

รวม     17 
 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
 208373 ว.สถ. 373 สถิติทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  STAT 373 Statistics for Agriculture 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร    3(3-0-6) 
  ABM 211 Agricultural Business Management 
 400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 
 400290  ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2  1(0-6-0) 
   AGRI 290 Practical Training 2 
 751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
   ECON 209 Introduction to Mathematical Economics 
 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1 
 610201 อ.อก. 201 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4)  
   AG 201 Introduction to Agro-Industrial Process 
     รวม     20 
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1) แผนเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
 351301  ก.ศฐ. 301 เศรษฐศาสตร์การผลิตการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 301 Agricultural Production Economics 
 351303 ก.ศฐ. 303 การเรียนรู้ของเคร่ืองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  AEC 303 Introduction to Machine Learning in Agricultural Data Analysis 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1    3(3-0-6) 
   ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   3 
 Major Elective/Minor  

วิชาเลือกเสรี         3 
 Free Elective  
      รวม     18 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
 351351 ก.ศฐ. 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการเกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 351 Economics of Agricultural Development and Policy 
 351392 ก .ศฐ . 392 การศึกษาครัวเรือนและชุมชนเกษตร   3(2-3-4) 
  AEC 392 Agricultural Household and Community Study 
 351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
  AEC 497 Seminar 1 
 368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม   3(2-3-4) 
  ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท    3 

Major Elective/Minor  
วิชาเลือกเสรี         3 

 Free Elective  
      รวม     16 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
 351442 ก.ศฐ. 442 การวิเคราะห์ทางปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(2-3-4) 
  AEC 442 Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  AEC 464 Natural Resource and Environmental Economics 
  วิชาเอกเลือก/วิชาโท  9 

Major Elective/Minor 
      รวม     18 
 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2   
 351498  ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2  1(1-0-2) 
  AEC 498 Seminar 2 
 351391  ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(0-18-0) 
  AEC 391 Professional Skill Training in Agricultural Economics 
และ 351499  ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 
  AEC 499 Special Problems 
หรือ 351490  ก.ศฐ. 490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   6  
  AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics 
      รวม     7 
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2) แผนธุรกิจเกษตร 
 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
 351301  ก.ศฐ. 301 เศรษฐศาสตร์การผลิตการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 301 Agricultural Production Economics 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินคา้เกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มลูค่าสนิค้าเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 317 Economics and Management of Agricultural Value Chain 
 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1    3(3-0-6) 
   ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   3 
 Major Elective/Minor 
 วิชาเลือกเสรี    3 
 Free Elective  
      รวม     18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
 351351 ก.ศฐ. 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการเกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 351 Economics of Agricultural Development and Policy 
 351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
  AEC 497 Seminar 1 
 368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม   3(2-3-4) 
  ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 
 368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร   3(3-0-6) 
  ABM 331 Agri - Food Business Finance 
 368392 ก.ธก. 392 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร   3(2-3-4) 
  ABM 392 Agribusiness Entrepreneurial Skills 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   3 
 Major Elective/Minor 
 วิชาเลือกเสรี    3 
 Free Elective  
      รวม     19 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 441 Research Methods in Agricultural Economics 
 368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร  3(2-3-4) 
  ABM 441 Quantitative Methods for Agribusiness Management 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   9 

Major Elective/Minor 
      รวม     15 
 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2   
 351498  ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2  1(1-0-2) 
  AEC 498 Seminar 2 
 351391  ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(0-18-0) 
  AEC 391 Professional Skill Training in Agricultural Economics 
และ 351499  ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 
  AEC 499 Special Problems 
หรือ 351490  ก.ศฐ. 490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   6  
  AEC 490 Cooperative Education in Agricultural Economics 
      รวม     7 
 

3. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
ระบุไว้ในภาคผนวก 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา 
(Curriculum Mapping) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ประกอบด้วย  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GELO 1 เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 

1.1 ติดตามความกา้วหน้า และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานอย่าง
ปลอดภัย (Digital Literacy) 

1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างตรงประเด็น (Language Literacy) 
1.3 สามารถเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการดูแลตนเองและผู้อืน่อย่างเหมาะสม อาทิ ด้านสุขภาพกาย ใจ 

การเงิน (Health Literacy และ Financial Literacy) 
1.4  สามารถบริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

ตามที่คาดหวัง (Management Skills) 
GELO 2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.1 แสดงออกซึ่งทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Thinking 
Skills และ Entrepreneurial Skills และ Startup and Innovation) 

2.2 ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (Adaptability) 
GELO 3 เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 

3.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน กลา้ต่อต้านในการกระทำทีไ่ม่ถูกต้อง เสนอ
แนวทางการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม (Civic Literacy) 

3.4 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสุนทรียะทางศิลปะ (Culture and Art) 
3.5  มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental Concerns) 
หมายเหตุ : หลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาทีส่อดคล้องกับ GELO ข้อ 3.2 และ 3.3 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO 1 นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจ
เกษตร อธิบายสถานการณ์การจัดการทรัพยากร และจัดการธุรกิจเกษตร  
 1.1 อธิบายความรู้พื้นฐานดา้นระบบเกษตร การจัดการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร  
 1.2 ประเมินสถานการณป์ัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่
เก่ียวข้องกับเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 
 1.3 อธิบายสถานการณท์างดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตร 
ชุมชน ภาคเกษตร และผลของการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจฐานรากและระดับมหภาค  
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PLO 2 นักศึกษาสามารถประยกุต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและวางแผนในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และในการจดัการการเกษตร
และธุรกิจเกษตร  
 2.1 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและตัดสนิใจเพื่อแก้ปัญหาด้าน เกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดล้อม  
 2.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อการวางแผนและจัดการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเกษตรและ
อาหาร  
 2.3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได ้  
PLO 3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  

3.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผนเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร  
 3.2 มีทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีประสทิธิภาพในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  
PLO 4 นักศึกษาสามารถสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธผิลทางดา้นการเขียน การพูด การเจรจา และการ
สื่อสารแบบอ่ืนๆในยุคดิจิทลั  
 4.1 สื่อสารทางวิชาการและการทำงานที่เก่ียวข้องด้วยการนำเสนอปากเปลา่ และ การเขียนบรรยายทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     4.2 เลือกใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร ที่เหมาะสมในยุคเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
PLO 5 นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการคิดอย่างมีวจิารณญาณ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
GELO 1  GELO 2  GELO 3  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.4 3.5 

หมวดศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
วิชาบังคับ (Required courses) 

001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
Fundamental English 1 

 ⚫        

001102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
Fundamental English 2 

 ⚫        

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขยีนอย่างมีประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective Writing 

 ⚫        

001227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอตุสาหกรรมเกษตร 
English for Agriculture and Agro-Industry 

 ⚫        

701181 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
Basic Accounting for Entrepreneurs 

  ⚫       

953111 ซอฟตแ์วร์สำหรับชีวิตประจำวัน 
Software for Everyday Life ⚫         

วิชาเลือก (Elective courses)  
009103 การรูส้ารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ  

Information Literacy and Information Presentation 
 

⚫         



    51 
 

 
 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
GELO 1  GELO 2  GELO 3  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.4 3.5 

011152 จริยศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี
Ethics for Good Quality of Life 

  ⚫       

050100 การใช้ภาษาไทย 
Usage of the Thai Language 

 ⚫        

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมยัใหม   
Information Technology and Modern Life ⚫         

351100 เศรษฐศาสตรเ์กษตรบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
Agricultural Economics Based on Sufficiency 
Economy 

   ⚫      

571116 สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจิทัล 
Health and Working in the Digital Age 

  ⚫       

702101 การเงินในชีวิตประจำวัน 
Finance for Daily Life 

  ⚫       

851100 การสื่อสารเบื้องต้น   
Introduction to Communication ⚫         

888102 อภิมหาข้อมลูเพื่อธุรกิจ 
Big Data for Business ⚫         

954101 การจัดการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
Introduction to Modern Management and 
Information Technology 
 

⚫         
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
GELO 1  GELO 2  GELO 3  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.4 3.5 

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
วิชาเลือก (Elective courses)  

013110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 
Psychology and Daily Life 

     ⚫    

063101 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 
Learning for Self-Development 

    ⚫     

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่
Law and Modern World 

    ⚫     

201114 วิทยาศาสตร.สิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 
Environmental Science in Today’s World 

     ⚫    

201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน  
Science and Global Warming 

     ⚫    

201190 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร ์
Critical Thinking, Problem Solving and Science 
Communication 

    ⚫     

204123 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to data science 

    ⚫     

351101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อความสุขในครัวเรือน 
Economics for Happiness in Households 
 

    ⚫     
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
GELO 1  GELO 2  GELO 3  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.4 3.5 

400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
Technology Development and Global Change 

    ⚫     

368100 การเร่ิมต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง 
Starting an Agribusiness in a Changing World 

    ⚫     

571111 การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสรา้งสรรค ์
Critical Thinking and Creative Thinking 

    ⚫     

610112 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
Food Product Innovation 

    ⚫     

851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ  
Life and Society through Media 

    ⚫     

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 
วิชาบังคับ (Required courses) 

140104 การเป็นพลเมือง 
Citizenship 

      ⚫  ⚫ 

วิชาเลือก (Elective courses) 
011100 มนุษย์กับปรัชญา 

Man and Philosophy 
      ⚫   

127100 การเมืองในชีวิตประจำวัน 
Politics in Everyday Life 

      ⚫   

128100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน 
Basic Good Governance in Administration 

      ⚫    
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
GELO 1  GELO 2  GELO 3  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.4 3.5 

951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนเิมชัน 
Modern Life and Animation 

       ⚫  
 

       หมายเหตุ   หลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับ GELO ข้อ 3.2 และ 3.3 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

กลุ่มวชิาแกน 
206171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 

General Mathematics 1 ⚫  
   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

208263 สถิติเบื้องต้น 
Elementary Statistics ⚫  

   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

208373 สถิติทางการเกษตร 
Statistics for Agriculture ⚫  

   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น 
Introduction to Animal and Aquatic Sciences      ⚫ ⚫    ⚫ 

363210 การผลิตพืชและการจดัการดินเบื้องต้น 
Introduction to Plant Production and Soil Management ⚫  

    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

400190 การฝึกงาน 1 
Practical Training 1 

⚫  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ 

400210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  
Introduction to Agricultural Innovations 

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  

400211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ
Agricultural Systems and Natural Resource Management 

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  

400290 การฝึกงาน 2 
Practical Training 2 

⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

363211 การจัดการหลังเก็บเกี่ยวเบื้องต้นของพืชเศรษฐกิจ 
Introduction to Postharvest Management of Economic Crops ⚫  

    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

610201 กระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 
Introduction to Agro-Industrial Process ⚫  

  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ 

751106 หลักเศรษฐศาสตร ์
Principles of Economics 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   

751209 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Mathematical Economics 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   

751301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 
Microeconomic Theory 1 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   

751308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1   
Macroeconomic Theory 1 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫   

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
351201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 

Principles of Agricultural Economics ⚫  
 ⚫        

351301 เศรษฐศาสตร์การผลิตการเกษตร 
Agricultural Production Economics ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351303 การเรยีนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 
Introduction to Machine Learning in Agricultural Data Analysis ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร 
Economics of Agricultural Marketing  ⚫   ⚫      ⚫ ⚫ 

351351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการเกษตร  
Economics of Agricultural Development and Policy 

 ⚫ 
⚫    ⚫   ⚫  

351391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Professional Skill Training in Agriculture Economics 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

351392 การศึกษาครัวเรือนและชุมชนเกษตร 
Agricultural Household and Community Study ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Research Methods in Agricultural Economics ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351442 การวิเคราะห์ทางปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Quantitative Analysis in Agricultural Economics 

⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
Natural Resource and Environmental Economics ⚫ ⚫ 

 ⚫   ⚫   ⚫  

351490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
Cooperative Education in Agricultural Economics ⚫ 

 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351497 สัมมนา 1 
Seminar 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

351498 สัมมนา 2 
Seminar 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

351499 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

368211 การจัดการธุรกิจการเกษตร 
Agricultural Business Management 

⚫  
  ⚫      ⚫ 

368310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม 
Applications of Economic Theories for Farm Business 

 ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มูลคา่สินค้าเกษตร 
Economics and Management of Agricultural Value Chain ⚫ ⚫ 

  ⚫   ⚫ ⚫   
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

368331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 
Agri-Food Business Finance ⚫  

  ⚫   ⚫ ⚫   

368392 ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิเกษตร 
Agribusiness Entrepreneurial Skills 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกจิเกษตร    
Quantitative Methods for Agribusiness Management ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
351302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตรเ์กษตรบนฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 

Agricultural Economic Analysis Based on Macroeconomic Theories ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351331 สถาบันเกษตรกรเพื่อเศรษฐกิจเกษตร 
Farmer Institutions for Agricultural Economy ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ 

368412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Marketing Analysis and Management ⚫ ⚫ 

 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351204 ระบบเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
Agricultural Systems and Economies in ASEAN Economic 
Community 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

351371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง      
Sufficiency Economy Paths  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ 

351410 การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 
Risk Management in Agriculture ⚫ ⚫ 

 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351416 การจัดการฟาร์มเกษตรทางเลือก 
Alternative Farm Management 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

351418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลติทางการเกษตร 
Economic Efficiency of Agricultural Production  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตรขั้นกลาง  
Intermediate Economics of Agricultural Marketing   

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

351425 เศรษฐศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ   
Economics of International Trade on Agricultural Commodities 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

351426 ราคาผลิตผลเกษตร 
Agricultural Prices 

⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

351443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตรส์ำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร   
Mathematical Programming for Agricultural Economics and 
Agribusiness 

  
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

351461 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร 
Agricultural Resource Development and Management 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

351463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ 
Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 

 ⚫ 
 ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

351487 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 
Selected Topics in Agricultural Economics 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351488 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 
Selected Topics in Agricultural Economics 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

351489 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 
Selected Topics in Agricultural Economics 3 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

352301 ภาวะผู้นำในการส่งเสรมิการเกษตร 
Leadership in Agricultural Extension 

⚫        ⚫  ⚫ 

352422 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Agro-tourism Management 

⚫  ⚫      ⚫  ⚫ 

352431 หลักการประชาสมัพันธ์และการสือ่สารทางการเกษตร 
Principles of Public Relations and Communication in Agriculture 

⚫        ⚫ ⚫ ⚫ 

356202 หลักการอาหารและโภชนศาสตร์สตัว์ 
Principles of Feed and Animal Nutrition 

⚫        ⚫  ⚫ 

356203 ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำในเขตร้อน 
Tropical Livestock Farming and Aquaculture 

⚫        ⚫  ⚫ 

356212 การผลิตสัตว์  
Animal Production 

⚫ ⚫     ⚫  ⚫  ⚫ 

357360 แมลงอุตสาหกรรม 
Industrial Insects 

           

361341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการเกษตร 
Spatial Information System for Agriculture 

⚫      ⚫  ⚫   

363202 การเกษตรเขตร้อน 
Tropical Agriculture 

⚫  
 ⚫       ⚫ 

368411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 
Intermediate Agribusiness Management ⚫  

 ⚫      ⚫ ⚫ 

368416 แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Plan and Investment Project 
 

⚫  
  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

368417 นวัตกรรมการจดัการลอจิสติกส์เกษตร 
Innovation in Agricultural Logistics Management ⚫  

  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

368418 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจดัการในธุรกิจเกษตร 
Strategic Planning and Management in Agribusiness ⚫  

 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

368421 การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 
Negotiation in Agri-Food Business 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

368431 การจัดการการเงินสำหรบัธุรกิจเกษตร 
Financial Management for Agribusiness ⚫  

  ⚫   ⚫ ⚫   

368433 ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสทิธ์  
Futures and Options Markets ⚫  

  ⚫   ⚫ ⚫   

368487 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1 
Selected Topics in Agribusiness 1 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368488 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2 
Selected Topics in Agribusiness 2 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

368489 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3 
Selected Topics in Agribusiness 3 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

601351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
Food Legislation and Standards 

⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 

603200 บรรจภุัณฑ์ในชีวิตประจำวัน 
Packaging in Daily Life 

⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 

703310 คอมพิวเตอร์ธุรกจิเบื้องต้น 
Introduction to Business Computer 

⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 
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กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

703391 มารยาทในสังคมธุรกิจ 
Business Etiquette 

⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 

751302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2 
Microeconomic Theory 2 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751303 การคลังสาธารณะ 
Public Finance 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 2  
Macroeconomic Theory 2 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
Community Economic Development 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751330 การเงินและการธนาคาร 
Money and Banking 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
Transportation Economics 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751401 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
International Economics 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751420 การเงินระหว่างประเทศ 
International Finance 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751431 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 
Economics of Investment 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

751437 ระบบภาษีอากร 
Tax System 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 39-46) 
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ตารางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับรายวิชาในกลุ่ม วิชาแกน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก 
 

PLOs วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

PLO 1    

1.1 

206171, 208263, 208373, 
356210, 400190, 400210, 
400211, 400290, 363211, 
610201, 751106, 751209, 
751301, 751308 

351201, 351301, 351303, 351321, 
351391, 351392, 351441, 351442, 
351464, 351490, 351497, 351498, 
351499, 368211, 368317, 368331, 
368392, 368441 

351302, 351331, 368412, 351204, 351410, 351416, 351418, 351421, 351425, 
351426, 351461, 351487, 351488, 351489, 352301, 352422, 352431, 356202, 
356203, 356212, 361341, 363202, 368411, 368416, 368417, 368418, 368421, 
368431, 368433, 368487, 368488, 368489, 601351, 603200, 703310, 703391, 
751302, 751303, 751309, 751321, 751330, 751345, 751401, 751420, 751431, 
751437 

1.2 
400210, 400211, 751106, 
751209, 751301, 751308 

 351301, 351351, 351391, 351392, 
351441, 351464, 351497, 351498, 
351499, 368310, 368317, 368392 

351331, 368412, 351204, 351371, 351410, 351416, 351421, 351425, 351461, 
351463, 351487, 351488, 351489, 356212, 368421, 368487, 368488, 368489, 
751302, 751303, 751309, 751321, 751330, 751345, 751401, 751420, 751431, 
751437 

1.3 400190, 400290 
 351301, 351351, 351391, 351392, 
351441, 351490, 351497, 351498, 
351499, 368392 

351302, 351331, 351204, 351371, 351416, 351421, 351425, 351426, 351461, 
351487, 351488, 351489, 352422, 368421, 368487, 368488, 368489 

PLO 2    

2.1 
400190, 400210, 400211, 
751106, 751209, 751301, 751308 

351201, 351301, 351303, 351321, 
351391, 351392, 351441, 351442, 
351464, 351490, 351497, 351498, 
351499, 368310 

351302, 351331, 368412, 351204, 351371, 351410, 351416, 351418, 351421, 
351425, 351426, 351443, 351461, 351463, 351487, 351488, 351489, 363202, 
368411, 368418, 368421, 368487, 368488, 368489, 601351, 603200, 703310, 
703391, 751302, 751303, 751309, 751321, 751330, 751345, 751401, 751420, 
751431, 751437 



    64 
 

 
 

PLOs วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

2.2 400210, 400211, 400290, 610201 
 351391, 351441, 351490, 351497, 
351498, 351499, 368211, 368317, 
368331, 368392, 368441 

368412, 351204, 351410, 351416, 351421, 351425, 351443, 351461, 351487, 
351488, 351489, 368416, 368417, 368421, 368431, 368433, 368487, 368488, 
368489 

2.3 
206171, 208263, 208373, 
356210, 400210, 400211, 
751106, 751209, 751301, 751308 

351303, 351391, 351441, 351442, 
351497, 351498, 351499, 368392, 
368441 

351204, 351416, 351418, 351421, 351425, 351426, 351443, 351461, 351487, 
351488, 351489, 368418, 368421, 368487, 368488, 368489, 751302, 751303, 
751309, 751321, 751330, 751345, 751401, 751420, 751431, 751437 

PLO 3    

3.1 
206171, 208263, 208373, 
356210, 356210, 363211 

351301, 351303, 351351, 351392, 
351441, 351442, 351464, 351490, 
368441 

351302, 351416, 351418, 351443, 351463, 351487, 351488, 351489, 356212, 
361341, 368416, 368417, 368418, 368487, 368488, 368489 

3.2 400290 
368310, 368317, 368331, 368392, 
368441 

368412, 351410, 351416, 351487, 351488, 351489, 368431, 368433, 368487, 
368488, 368489 

PLO 4    

4.1 

206171, 208263, 208373, 
356210, 400190, 400290, 
363211, 610201, 751106, 
751209, 751301, 751308 

351301, 351303, 351391, 351392, 
351441, 351442, 351490, 351497, 
351498, 351499, 368310, 368317, 
368331, 368392, 368441 

351302, 351331, 368412, 351371, 351410, 351416, 351418, 351421, 351426, 
351463, 351487, 351488, 351489, 352301, 352422, 352431, 356202, 356203, 
356212, 361341, 368416, 368417, 368418, 368421, 368431, 368433, 368487, 
368488, 368489, 601351, 603200, 703310, 703391, 751302, 751303, 751309, 
751321, 751330, 751345, 751401, 751420, 751431, 751437 

4.2 
206171, 208263, 356210, 
400190, 400210, 400211, 
400290, 363211, 610201 

351301, 351303, 351321, 351351, 
351392, 351441, 351442, 351464, 
351490, 351497, 351498, 368310, 
368392, 368441 

351302, 351331, 368412, 351204, 351371, 351410, 351418, 351425, 351426, 
351443, 351461, 351463, 351487, 351488, 351489, 352431, 368411, 368418, 
368487, 368488, 368489 
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PLOs วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

PLO 5 
206171, 208263, 208373, 
356210, 356210, 400190, 
400290, 363211, 610201 

351301, 351303, 351321, 351391, 
351392, 351441, 351442, 351490, 
351497, 351498, 351499, 368211, 
368310, 368392, 368441 

351302, 351331, 368412, 351204, 351371, 351410, 351416, 351418, 351421, 
351425, 351426, 351443, 351461, 351463, 351487, 351488, 351489, 352301, 
352422, 352431, 356202, 356203, 356212, 363202, 368411, 368416, 368417, 
368418, 368421, 368487, 368488, 368489, 601351, 603200, 703310, 703391, 
751302, 751303, 751309, 751321, 751330, 751345, 751401, 751420, 751431, 
751437 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
 

1. ความรู้ (Knowledge) 
1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes) 

1) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเล็งเห็นถึงประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยี 
(Information and Digital Literacy)สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
และวิธีการที่เหมาะสม 

2) สามารถส ื ่อสารก ับกล ุ ่มคนหลากหลายโดยเล ือกใช ้ร ูปแบบของสื ่อและว ิธ ีการท ี ่ เหมาะสม  
(Communication) 

3) สามารถบูรณาการความรู้ที่มาจากการศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ 
(Innovation) 

1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขา (Subject-Specific Learning Outcomes) 
1) อธิบายความรู้พื้นฐานด้านระบบเกษตร การจัดการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และธุรกิจเกษตร  
2) ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่

เก่ียวข้องกับเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 
3) อธิบายสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตร 

ชุมชน ภาคเกษตร และผลของการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจฐานรากและระดับมหภาค 
4) สื่อสารทางวิชาการและการทำงานที่เกี่ยวข้องด้วยการนำเสนอปากเปล่า และ การเขียนบรรยายทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาด้าน เกษตร 

อาหาร และสิ่งแวดล้อม  
6) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อการวางแผนและจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและ

อาหาร  
7) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ 

2. ทักษะ (Skills) 
2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes) 

1) การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิจารณญาณเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Critical Thinking / Complex 
Problem Solving / Innovative Thinking) 

2) การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ (Change Catalyst / Leadership / Teamwork) 
3) ความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี (Technology Literacy) 
4) การจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การพัฒนา

ทักษะการจัดการด้านการเงิน (Resilience, Stress tolerance and Flexibility) 
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2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขา (Subject-Specific Learning Outcomes) 
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผนเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ทางการเกษตร  
2) มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล 
3) สื่อสารทางวิชาการและการทำงานที่เกี่ยวข้องด้วยการนำเสนอปากเปล่า และ การเขียนบรรยายทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) เลือกใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร ที่เหมาะสมในยุคเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
5) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. จริยธรรม (Ethics) 
3.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes) 

1) ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้อื ่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ  (Inclusiveness, Equality, Fair Treatment, 
Mutual Respect) 

2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสังคม  (Regulatory 
Compliance) 

3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขา (Subject-Specific Learning Outcomes) 
1) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. ลักษณะบุคคล (Character) 
4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes) 

1) เป็นบุคคลผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ (Creativity and Initiator)  
2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ ที่จะมีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย (Lifelong Learner) 
3) มีจิตสำนึกสาธารณะ ต่อเพื่อนรวมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับ โลก (Public 

Awareness, Social Responsibility, Environmental Concerns) 
4.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขา (Subject-Specific Learning Outcomes) 

1) ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก พลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่
เก่ียวข้องกับเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 

2) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาด้าน เกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดล้อม  

3) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อการวางแผนและจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและ
อาหาร  

4) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ 
5) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ      

และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (GELOs) GELO1 GELO2 GELO3 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.4 3.5 

1. ความรู้ (Knowledge)          
1.1 มีความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเล็งเห็นถึงประโยชน์และผลกระทบ

ของเทคโนโลยี (Information and Digital Literacy) 
✓     ✓    

1.2 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อและวิธีการที่
เหมาะสม (Communication) 

 ✓     
 ✓ 

 

1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทีม่าจากการศึกษาเลา่เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบใหม่ๆ (Innovation)   ✓  ✓  

  
 

2. ทักษะ (Skills)          

2.1 การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิจารณญาณเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Critical 
Thinking / Complex Problem Solving / Innovative Thinking) 

   
 ✓ 

 
✓  

 

2.2 การทำงานเปน็ทีม มีภาวะผู้นำ (Change Catalyst / Leadership / Teamwork)          
2.3 ความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี (Technology Literacy) ✓         
2.4 การจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณต์่างๆ เชน่ การดูแล

สุขภาพ การพัฒนาทักษะการจดัการด้านการเงนิ (Resilience, Stress tolerance 
and Flexibility) 

  ✓    
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (GELOs) GELO1 GELO2 GELO3 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.4 3.5 

3. จริยธรรม (Ethics)          
3.1 ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Inclusiveness, Equality, Fair 

Treatment, Mutual Respect) 

 
 

  
  

✓   

3.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
สังคม 

  
  

  
✓ ✓  

4. ลักษณะบุคคล (Character)          
4.1 เป็นบุคคลผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และริเริ่มทำสิง่ใหม่ๆ (Creativity and 

Initiator) 
    ✓ ✓    

4.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ ที่จะมีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
(Lifelong Learner) 

   ✓    ✓  

4.3 มีจิตสำนึกสาธารณะ ต่อเพือ่นรวมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก (Public Awareness, Social Responsibility, Environmental 
Concerns) 

        ✓ 

 

 

  

หมายเหตุ   หลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับ GELO ข้อ 3.2 และข้อ  3.3 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

1. ความรู้ (Knowledge)            
1) อธิบายความรู้พืน้ฐานด้านระบบเกษตร การจัดการเกษตร เศรษฐศาสตร์

เกษตร และธุรกิจเกษตร 
✓           

2)  ประเมินสถานการณ์ปจัจุบนั การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่าง
เป็นระบบ 

 ✓ 

         

3)  อธิบายสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม ในระดับของ
เกษตรกร องค์กรเกษตร ชุมชน ภาคเกษตร และผลของการเปลี่ยนแปลงต่อ
เศรษฐกิจฐานรากและระดบัมหภาค 

  ✓         

4)  สื่อสารทางวิชาการและการทำงานที่เก่ียวข้องด้วยการนำเสนอปากเปลา่ 
และ การเขียนบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

        ✓ ✓  

5) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและตัดสนิใจ
เพื่อแก้ปัญหาด้าน เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

   ✓        

6) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อการวางแผนและจัดการธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับเกษตรและอาหาร 

    ✓       

7) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ซับซ้อนได ้
 

     ✓      
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5  
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

2. ทักษะ (Skills)            
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผนเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาและการ

จัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางการเกษตร 
      ✓ ✓    

2) มีทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

       ✓    

3) สื่อสารทางวิชาการและการทำงานที่เก่ียวข้องด้วยการนำเสนอปากเปลา่ 
และ การเขียนบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

  
      ✓   

4)  เลือกใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร ที่เหมาะสมในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 

         ✓  

5)  นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

          ✓ 

3. จริยธรรม (Ethics)            
1) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

          ✓ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5  

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 
4. ลักษณะบุคคล (Character)            

1) ประเมินสถานการณ์ปจัจุบนั การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่าง
เป็นระบบ 

 ✓          

2)  ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและตัดสนิใจ
เพื่อแก้ปัญหาด้าน เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

   ✓        

3) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อการวางแผนและจัดการ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเกษตรและอาหาร 

  
  ✓       

4) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ซับซ้อนได ้

  
   ✓      

5) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ      และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มคีุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  
        ✓ 
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หมวดที ่5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรมีการกำหนด ปรัชญา วัตถุประสงค์ PLOs และ YLOs 

ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสรุปลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิง
พลวัต  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย ความสามารถและทักษะในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะส่วนบุคคลด้านความมีภาวะผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร  การคิดเชิงระบบ และการ
ทำงานเป็นทีม และเพื่อกำหนดกระบวนการเรีนนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักแสดงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
มีการพัฒนาวิธีคิด พัฒนา Growth mindset และทักษะส่วนบุคคล หลักสูตรมีกระบวนการกำหนดกระบวนการ
เรียนรูโ้ดย  

1) การวางแผน โดยแจกแจงผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา และกำหนดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

2) การดำเนินการ ทบทวนกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่ประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักศึกษา การสำรวจ การประชุมร่วมของคณาจารย์ ประเมินผลจาก
ผลประเมินรายวิชา การทวนสอบ การสรุปผลจากทุกกระบวนวิชา โดยการดำเนินการจัดการการ
เรียนรู้กำหนดแผนการจัดการประกอบด้วย  2.1) กำหนดวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้  และ 2.2) 
จัดเตรียมแผนการประเมินการเรียนรู้และประสิทธิผลการเรียนรู้ผ่านระบบประเมินรายวิชา การทวน
สอบ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา 
2.3) สรุปผลการดำเนินการโดยพิจารณาประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้  และ 
2.4) ปรับปรุงการดำเนินการในกระบวนการเรียนรู้เพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และนำผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการกระบวนวิชา รวมถึงการปรับปรุงปลักสูตร 

3) การตรวจสอบ โดยประเมินจากผลประเมินรายวิชา และผลการทวนสอบ ร่วมกับการพูดคุย
แลกเปลี่ยน การประชุมในกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผลสะท้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4) ปรับปรุงวิธีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
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2. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผลลัพธก์ารเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ตารางการกระจายผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับความคาดหวังของผลลพัธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) ไปยังวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
1 1 กิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 
 
การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 

เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จริง
มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามหรือดูงาน 
ในแหล่งฝึก สถาน
ประกอบการ และ
ชุมชน 

การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

การสอบ  การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน (peer 
assessment) 
 
การสะท้อนคดิโดยผู้เรียน 
 
วิธีการวัดและประเมินผล
อ่ืนๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่า
เหมาะสม 

5 สอดแทรกในภาค
บรรยายและ
ภาคปฏิบัติของ
กระบวนวชิา 

การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานหรือปัญหา
เป็นฐาน (Project-
based or problem 
based learning) 
 
จัดกระบวนวชิาให้มี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ 

การสอบใน
กระบวนวชิาที่
เก่ียวข้องกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 

ประเมินจาก
พฤติกรรมและ
ผลงานและคุณภาพ
ของงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย เช่น การ
นำเสนอ กรณีศึกษา 
และเล่มรายงาน 

การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
การฝึกปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาความสามารถ
ในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและการคิดเชิง
ออกแบบ และการคิด
แบบองค์รวม 

 

ประเมินจากพฤติกรรม
กรรมในการปฏิบัติงาน 

2 1 กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 
 
การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 

เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จริง
มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามหรือดูงาน 
ในแหล่งฝึก สถาน
ประกอบการ และ
ชุมชน 

การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

การสอบ  การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน (peer 
assessment) 
 
การสะท้อนคดิโดยผู้เรียน 
 
วิธีการวัดและประเมินผล
อ่ืนๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่า
เหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
2 กิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 

การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
การอภิปรายในช้ัน
เรียน 

เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จริง 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
หรือดูงาน ในแหล่งฝึก 
สถานประกอบการ และ
ชุมชน 

การสอบ  การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคดิโดยผู้เรียน 

5 สอดแทรกในภาค
บรรยายและ
ภาคปฏิบัติของ
กระบวนวชิา 

การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานหรือปัญหา
เป็นฐาน (Project-
based or problem 
based learning) 
 
จัดกระบวนวชิาให้มี
การฝึกปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาความสามารถ
ในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและการคิดเชิง
ออกแบบ และการคิด
แบบองค์รวม 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ 

การสอบใน
กระบวนวชิาที่
เก่ียวข้องกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 

ประเมินจาก
พฤติกรรมและ
ผลงานและคุณภาพ
ของงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย เช่น การ
นำเสนอ กรณีศึกษา 
และเล่มรายงาน 

การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 
ประเมินจากพฤติกรรม
กรรมในการปฏิบัติงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
3 2 กิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 

การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
การอภิปรายในช้ัน
เรียน 

เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จริง 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
หรือดูงาน ในแหล่งฝึก 
สถานประกอบการ และ
ชุมชน 

การสอบ  การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคดิโดยผู้เรียน 

3 กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 

การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
การอภิปรายในชัน้
เรียน 

การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานหรือปัญหาเปน็
ฐาน (Project-based 
or problem based 
learning) 
 
เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จริง 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
หรือดูงาน ในแหล่งฝึก 
สถานประกอบการ และ
ชุมชน 

การสอบ ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
4 กิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการบรรยาย 
การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 

การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

  การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน (peer 
assessment) 
 
การสะท้อนคดิโดยผู้เรียน 
 

วิธีการวัดและประเมินผล
อ่ืนๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่า
เหมาะสม 

 5 สอดแทรกในภาค
บรรยายและ
ภาคปฏิบัติของ
กระบวนวชิา 

การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานหรือปัญหา
เป็นฐาน (Project-
based or problem 
based learning) 
 
จัดกระบวนวชิาให้มี
การฝึกปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาความสามารถ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ 

การสอบใน
กระบวนวชิาที่
เก่ียวข้องกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 

ประเมินจาก
พฤติกรรมและ
ผลงานและคุณภาพ
ของงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย เช่น การ
นำเสนอ กรณีศึกษา 
และเล่มรายงาน 

การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 
ประเมินจากพฤติกรรม
กรรมในการปฏิบัติงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
ในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและการคิดเชิง
ออกแบบ และการคิด
แบบองค์รวม 

4 2 กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 

การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
การอภิปรายในช้ัน
เรียน 

เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จริง 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
หรือดูงาน ในแหล่งฝึก 
สถานประกอบการ และ
ชุมชน 

การสอบ  การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคดิโดยผู้เรียน 

3 กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 

การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
การอภิปรายในชัน้
เรียน 

การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานหรือปัญหาเปน็
ฐาน (Project-based 
or problem based 
learning) 
 
เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จริง 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
หรือดูงาน ในแหล่งฝึก 

การสอบ ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
สถานประกอบการ และ
ชุมชน 

4 กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการบรรยาย 

การเรียนรู้ผ่านงานที่
ได้รับมอบหมาย 

การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

  การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน (peer 
assessment) 
 
การสะท้อนคดิโดยผู้เรียน 
 

วิธีการวัดและประเมินผล
อ่ืนๆ    
ที่หลักสูตรเห็นว่า
เหมาะสม 

5 สอดแทรกในภาค
บรรยายและ
ภาคปฏิบัติของ
กระบวนวชิา 

การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานหรือปัญหา
เป็นฐาน (Project-
based or problem 
based learning) 
 
จัดกระบวนวชิาให้มี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ 

การสอบใน
กระบวนวชิาที่
เก่ียวข้องกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 

ประเมินจาก
พฤติกรรมและ
ผลงานและคุณภาพ
ของงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย เช่น การ
นำเสนอ กรณีศึกษา 
และเล่มรายงาน 

การสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงจากผูส้อน หรือ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
(peer assessment) 
 
การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

YLO PLO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
การฝึกปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาความสามารถ
ในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและการคิดเชิง
ออกแบบ และการคิด
แบบองค์รวม 
 

ประเมินจากพฤติกรรม
กรรมในการปฏิบัติงาน 
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2.2 ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 
ผลลัพธ์

การเรียนรู้ 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมิน 

GELO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
1.1 การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน ์ การเรียนรู้ผ่านงานที่

ได้รับมอบหมาย 
การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

การสอบวัดทักษะ 
digital literacy 

การประเมินจาก
ผลงาน 

วิธีการวัดและประเมินผล
อ่ืนๆ ที่หลักสูตรเห็นว่า
เหมาะสม 

1.2 การเรียนรู้ในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการ
สื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศ 

การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

การสอบวัดทักษะ
ทาง
ภาษาตา่งประเทศ 

 วิธีการวัดและประเมินผล
อ่ืนๆ ที่หลักสูตรเห็นว่า
เหมาะสม 

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา และ
สถานการณ์จำลอง 

การอภิปรายในชัน้
เรียน 

การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

การสอบ  การสังเกตแนวคิดที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมจากการ
อภิปราย 

1.4 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ
ปัญหาเป็นฐาน (Project-
based or problem-based 
learning) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

 ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสะท้อนคิดโดย
ผู้เรียน 
 
การสังเกตโดยผู้สอน 
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ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 

 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การประเมิน 

GELO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
2.1 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

หรือปัญหาเป็นฐาน (Project-
based or problem-based 
learning) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

 ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 
การสังเกตโดยผู้สอน 
 
 

2.2 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หรือปัญหาเป็นฐาน (Project-
based or problem-based 
learning) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

 ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 
การสังเกตโดยผู้สอน 
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ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 

 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การประเมิน 

GELO บรรยาย ปฏิบัติการ Active Learning สอบ รายงาน การนำเสนอ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

หรือปัญหาเป็นฐาน (Project-
based or problem-based 
learning) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

 ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 
การสังเกตโดยผู้สอน 
 
 

3.4 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หรือปัญหาเป็นฐาน (Project-
based or problem-based 
learning) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

 ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 
การสังเกตโดยผู้สอน 
 
 

3.5  การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หรือปัญหาเป็นฐาน (Project-
based or problem-based 
learning) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การเรียนการสอนใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่หลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม 

 ผลงานจากโครงงาน
หรือปัญหา 

การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 
การสังเกตโดยผู้สอน 
 
 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาทีส่อดคล้องกับ GELO ข้อ 3.2 และ 3.3 
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หมวดที ่6 ความพร้อมและศักยภาพของหลักสูตร 
 

1. กระบวนการการเตรียมความพร้อมและศักยภาพของหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงพลวัต  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วย

เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะส่วนบุคคลด้านความมี
ภาวะผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร  การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรมีกระบวนการเตียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพของหลักสูตร  ในด้านบุคคลากร เครื่องมือการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1) การวางแผน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพหลักสูตร โดยกรรมการหลักสูตร โดย
สำรวจความคิดเห็นจากกรรมการหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) ดำเนินการ  
2.1) ประเมินศักยภาพของสิ่งสนับสนุน  

 2.2) แจกแจงแนวทางในการพัฒนาศักภาพของสิ่งสนับสนุน ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลกร
ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปล เปิดรับคณาจารย์ใหม่ที่มีศักยภาพในองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตร จัดเตรียมเคร่ืองมือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสร้างสภาพแวดล้อม
ที่นำไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 2.3) วางแผนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของสิ่งสนบัสนุน 
3) ประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนภายใต้สิ่งสนับสนุน ผ่านกระบวนการประเมิน

รายวิชา การประชุมกลุ่ม การสำรวจความคิดเห็น การทวนสอบ และการสะท้อนคิดโดยตรงจากการจัดกิจกรรม
พิเศษ 

4) ปรับปรุงความพร้อมของสิ่งสนับสนนุเพื่อผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการกระบวนวิชา รวมถึงการปรับปรุงปลักสูตร 

 
2. ความพร้อมด้านอาจารย์ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จำนวน 5  คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนด 
- อาจารย์ประจำหลักสูตร  จำนวน 9 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนด 
- อาจารย์ผู้สอน  เป็น อาจารย์ประจำ จำนวน 10 คน  

      อาจารย์พิเศษ จำนวน   3 คน 
             โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

86 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ประจำ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์* 
 

Ph.D. (Agricultural Economics),  
University of Hohenhiem, Germany, 
2004 
บธ.ม. (บัญชี), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2541 
บธ.บ. (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

13 6 13 6 20(9) 

2 ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล* 
 

Ph.D. (Economics), University of New 
England, Australia, 2011 
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537 

11 
 

3 
 

11 
 

3 
 

15(11) 
 

3 ผศ.ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย* 
 

Ph.D. (Agricultural Economics and 
Management), National Pingtung 
University of Science and Technology, 
Taiwan, 2013  
MBA (Applied Economics), National 
Chung Hsing University, Taiwan, 2010  
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548  

11 3 11 3 29(15) 

4 ผศ.ดร.ชมพูนุช  หลำแสงกุล* Ph.D. (Animal Science), National Chung 
Hsing University, Taiwan, 2019   
M.S. (Animal Science), National Chung 
Hsing University, Taiwan, 2010  
วท.บ. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2550 

6 - 6 - 12(4) 

5 ผศ.ดร.กรวรรณ  ศรีงาม* 
 

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences),  
University of Hohenheim, Germany, 
2008 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535 

9 13.5 9 13.5 27(6) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 
(ผลงานใน
ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบนั 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 รศ.ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล 
 

Ph.D. (Economics), University of New 
England, Australia,  2006  
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536   
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2533  

15 9 15 9 37(9) 

7 ผศ.ดร.จิรวรรณ   กิจชัยเจรญิ 
 

Ph.D. (Agricultural Economics),  
University of Hohenheim,  
Germany, 2003  
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540  
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536  

6 6 6 6 41(6) 

8 ผศ.ดร.กรรณิกา  แซล่ิ่ว 
 

Ph.D. (Agricultural Economics), 
National Taiwan University,  
Taiwan, 2015 
MBA (Finance), National Taiwan 
University, Taiwan, 2008 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548  
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544  

7 3 10 3 7(6) 

9 อ.ดร.จิตติมา  สิงห์เวชสกุล ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2563 
ศ.ม.,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 
ศ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557   

3 3 3 3 3(3) 

10 อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ    บธ.ด. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
2561 
บธ.ม. , มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร), มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 
2547 

6 - 6 - 0(-) 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
 ลำดับที่ 1 - 9 เป็นอาจารย์ประจำหลักสตูร  และลำดับที่ 10 เป็นอาจารยผ์ู้สอน 
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2.2 อาจารย์พิเศษ     
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
1 ผศ.ศรณัย์  อารยะรังสฤษฏ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร),

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2522 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2519 

ข้าราชการบำนาญ 

2 นายสมติ  ทวีเลิศนิธ ิ
 

M.S. (Business Administration),  
The University of North Carolina at 
Chapel Hill, USA, 2006 
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต),  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร, 2543 

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด 

3 นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร 
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 

 
 

 3. ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จำเป็น ความพร้อม (รายละเอียด) 

ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหลักสูตร มีดังนี้คือ  
1) ด้านกายภาพ อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
พื้นที่สำหรับพักและทำกิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น  
2) คอมพิวเตอร์ เครื ่องขยายเส ียง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร ์และ          
ฉากรับภาพ กระดานไวท์บอร์ด ปากกาเขียนไวท์บอร์ด กระดานอัจฉริยะ 
กล้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เครื่องสำรองไฟ โต๊ะ 
เก้าอ้ี เป็นต้น  
3) ด้านการให้บริการและเทคโนโลยี อาทิ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
(Wi-Fi) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
เป็นต้น  
4) ด้านทรัพยากรที ่ส่งเสริมต่อการเรียนรู ้ อาทิ ตำราเรียน หนังสือ 
วารสาร ศูนย์การเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  
โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จะต้องมีจำนวนที่เพียงพอ 
เหมาะสมกับการเรียนการสอน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมซอฟต์แวร์ต่างๆ) 
ห้องสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน 
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4. ความพร้อมด้านทุนสนับสนนุการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัอื่น 

 คณะเกษตรศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลากหลายช่องทาง ดังนี้  
 1) คณะเกษตรศาสตร์จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 - 2022 

ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนละ 3 คน  ครูแนะแนวหรือครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน นักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 
หากสมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) จะได้รับการพิจารณาใหทุ้น
เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 3 ทุน             

 2) คณะเกษตรศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนทำงาน ทุนการศึกษาตามโครงการ
อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และทุนอุดหนุนการศึกษา TCAS รอบที่ 1 อีกทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธามอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้   

  - ทุนรางวัลผลการเรียนดีเด่น สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนตามแผนการศึกษา 
  - ทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1    
  - ทุนอุดหนุนการศึกษา TCAS  
  - ทุนสโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่    
  - ทุนการศึกษา Simon N Groot โดย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด    
  - ทุนการศึกษา คุณพาโชค พงษ์พาณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด    
  - ทุนการศึกษา บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านสวนผักโอ้กะจู๋)    
  - ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ถนอม คลอดเพ็ง    
  - ทุนการศึกษา แพทย์หญิง สุชานัน รัตนสาลี โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาผ่าน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  
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หมวดที ่7 การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
 
1. กระบวนการการประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงพลวัต  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะส่วนบุคคลด้านความมี
ภาวะผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร  การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผล
การเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) การวางแผน กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรายวิชา และกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศกึษาที่
สอดกับเกณฑ์ของคณะเกษตรศาสตร์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดทำแผนการเรียนการสอน
และการประเมินผลรายวิชา ผ่านระบบ มคอ.3 และ มคอ.4  

2) การดำเนินการ โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
3) การตรวจสอบ โดยประเมินการ จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ผ่านความคิดเห็นของ

นักศึกษา การประชุมของกรรมบริหารหลักสูตร และการทวนสอบ รวมถึงการนำเสนอในรายงานคุณภาพการศึกษา 
มคอ.7 

4) ปรับปรุงกระบวนการจัดการการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับกระบวนการสอน 
 
2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้แก่ 
1) ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื ่อนไขของสาขาวิชา และต้องไม่มี

กระบวนวิชาใดท่ีได้รับอักษรลำดับขั้น I หรือ P 
2) การศึกษาในระบบทวิภาค ต้องใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา ให้นับเวลาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและเวลาที่ศึกษา           
ในมหาวิทยาลัยรวมกัน 

3) มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 

4) เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อน
สำเร็จการศึกษา หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
3. การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามหาวิทยาลัย  

1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ในระดับ
เดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที ่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะที่เก่ียวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จำนวนหน่วยกิต ลำดับขั้นของกระบวนวิชาที่
นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการ
พิจารณาปรับเข้าสู ่ระบบลำดับขั ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ข้อ 8 และ 9 
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หมวดที ่8. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การวางแผนคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 
 1.1 การออกแบบการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) และ การควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) 

 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงพลวัต  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะส่วนบุคคลด้านความมี
ภาวะผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร  การคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรมีการออกแบบการ
วางแผนคุณภาพและการควบคุมคุณภาพดังนี้ 

1) การวางแผน โดยกำหนดคุณภาพและเกณฑ์ควบคุมคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) การดำเนินการ กำหนดตัวชี้วัด และ ดำเนินการตามแผน   
4) การตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านตัวชี้วัด ทุกปีการศึกษา 
5) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรจากผลประเมิน 

 

 1.2 ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ  
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา     

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย

ปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อย

ละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา 

x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ .7  ปีท่ีแล้ว 

 x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รบัการแต่งตั้งใหม่  ได้รับคำแนะนำด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 .0 

   x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 .0 

   x 

12. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู ้ x x x x 

13. การบรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) x x x x 

14. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร x x x x 

15. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ x x x x 

  
1.3 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ  

1)  กระบวนการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
วิธีการประเมิน รอบการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช ้

1. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละทา่น 

ภาคการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ปรับปรุงรายกระบวนวิชา และการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยการสอบ 

ภาคการศึกษา ใช้ในการกำหนดระดบัคะแนนให้นักศึกษาราย
กระบวนวชิา การปรับปรุงรปูแบบการจัดการ
เรียนการสอน ปรับปรุงรายกระบวนวชิา และ
การปรับปรุงหลักสูตร 

3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยการปฏิบตัิงานกลุ่ม 

ภาคการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และปรับปรุงรายกระบวนวชิา  

4. วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์

ภาคการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ปรับปรุงรายกระบวนวิชา และการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน รอบการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช ้
การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
โดยอาจารย์แตล่ะทา่น 

2)  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

วิธีการประเมิน รอบการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช ้
1. ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทกัษะ กลยุทธ์
การสอน และการใชส้ื่อในทุกกระบวนวิชา 

ภาคการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ปรับปรุงรายกระบวนวิชา และการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
2.  การบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

1) กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะมีผลต่อความเสี่ยง คาดคะเนประเภทของความเสี่ยง และวางแผนรองรบั
ความเสี่ยง 

2) ประเมินสถานการณ์การรับเข้า การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา การตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิต จัดทำช่องทาง
การรับฟังความเห็นและข้อร้องเรียน  รวมถึงรับข้อมูลความเสี่ยง ได้แก่ กล่องความคิดเห็น กลุ่มไลน์ กลุ่ม 
facebook แบบสำรวจ และจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมินความเสี่ยง 

3) ประเมิน และจำแนกความเสี่ยงที่พบ ประชุมหารือ เพื่อจัดการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
4) ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ข้อจำกัด และนำไปปรับใช้ในการวางแผนการ

จัดการความเสี่ยง 
 

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการข้างต้น แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก กลุ่มนักศึกษาใหม่ซึ่ง
เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต สามารถจำแนกความเสี่ยงที่
เก่ียวข้อง และแผนการดำเนินการเพื่อรองรับความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรับมือกับความเสี่ยง 
1. จำนวนนักศึกษารับเข้าไม ่
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
(100 ราย) 

จำนวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

- ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
- จัดทำแผนการรับเข้าที่สอดคลอ้งกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

2. อัตราการคงอยูต่่ำกว่าร้อยละ 
80 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  - สำรวจสาเหตุของการลาออกของ 
นักศึกษาเพื่อหาทางแก้ไข 
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
หลักสูตร  

3. นักศึกษาไม่จบตาม 
กำหนดเวลาของหลักสูตร     
ต่ำกว่าร้อยละ 70 

จำนวนนักศึกษาที่คงค้างใน 
หลักสูตร 

- สำรวจสาเหตุของการที่นักศึกษาไม่ 
จบตามกำหนดเวลา และจัดทำแผน
เพื่อแก้ปัญหา  
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ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรับมือกับความเสี่ยง 
- จัดทำช่องทางการสื่อสารระหว่าง
คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษา 

4. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรไม่เพียงพอ 

- จำนวนผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์  
- การคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามความต้องการของหลักสูตร 

- สนับสนนุให้อาจารย์มีผลงานทาง 
วิชาการ 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

5. สถานการณ์สังคมที ่
เปลี่ยนแปลงไป 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสำรวจ 
และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน 

 
 2.1 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
วิธีการประเมิน รอบการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช ้

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้รายงานตัวเข้าศึกษาจากสำนัก 
ทะเบียนและประมวลผล และขอ้มูลจาก
รายงาน มคอ.7 

1 คร้ัง/ปีการศึกษา ใช้ในการกำหนดแผนในการรับเข้า 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

1 คร้ัง/ปีการศึกษา -ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริม และ
ปรับปรุงหลักสูตร  
-ใช้เป็นแนวทางการช่วยเหลือนกัศึกษา 

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
จำนวนนักศึกษาที่คงค้าง 

1 คร้ัง/ปีการศึกษา -ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริม และ
ปรับปรุงหลักสูตร  
-ใช้เป็นแนวทางการช่วยเหลือนกัศึกษา 

4. สำรวจผลงานทาง 
วิชาการของอาจารย์ และสัมมนาประจำป ี

1 คร้ัง/ปีการศึกษา ใช้ในการหาแนวทางการสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ และ
กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ 

5. ทำการสำรวจข้อมูลจากกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแตล่ะปีการศึกษา 

1 คร้ัง/ปีการศึกษา -ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริม และ
ปรับปรุงหลักสูตร  
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2) การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
วิธีการประเมิน รอบการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช ้

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี
ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน และปรับปรุง
หลักสูตร  

 
 2.2 ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

ความ
เสี่ยง 

ดัชนีบ่งชี้ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง โอกาสเกิด 
กรณีเสี่ยงมาก 

ผลกระทบต่อการ
ดำเนินการของ

หลักสูตร กรณีเสี่ยง
มาก 

ปีที่ประเมิน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1. จำนวน
นักศึกษา
รับเข้าไม่
เป็นไปตาม
เป้า 

อัตราการรับเข้า 1) มาก คือ <60% 
2) ปานกลาง คือ   

60-80% 
3) น้อย คือ > 80% 

ต่ำ ปานกลาง x    

2. อัตราการ
คงอยู ่

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

ต่ำ ต่ำ x x x x 

3. นักศึกษา
ไม่จบตาม
กำหนดเวลา 

อัตราการสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

ปานกลาง ต่ำ    x 

4. จำนวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

- จำนวนผลงาน 
- จำนวนอาจารย์ใหม ่

- ต่ำ 
ปานกลาง 

มาก x x x x 

5. สถานการ
สังคม 

คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1) มาก คือ <1.67  
2) ปานกลาง คือ   

1.68-2.33 
3) น้อย คือ > 2.34 

ต่ำ มาก x x x x 

 ร้อยละนักศึกษาที่มีเรื่อง
ร้องเรียน  

1) มาก คือ > 30% 
2) ปานกลาง คือ   

10-30% 
3) น้อย คือ > 10% 

ต่ำ ปานกลาง x x x x 
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 2.3 กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง 

 หลักสูตรฯ จะมีกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านจำนวนนักศึกษารับเข้า 
  หลักสูตรมีการจัดการโดย  
  1) เปิดรับนักศึกษาผ่านโครงการพิเศษมากขึ้น และเปิดให้มีการคัดเข้าในรอบ TCAS มากขึ้น ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้สมัครสมัครเข้าศึกษาได้ถึง 3 - 4 รอบ และ  
  2) การประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นผ่านกระบวนการรับเข้าของคณะเกษตรศาสตร์ 
เช่น การประสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์มากข้ึน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
 2. กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราการคงอยู ่

  การจัดการเพื่อป้องกันความเสียงในอัตราการคงอยู่ของศึกษา ประกอบด้วย 
  1) การจัดการระบบอาจารที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่สามารถให้คำปรึกษาให้กับ

นักศึกษาได้ 
  2) การจัดการหลักสูตรให้มีความสอดคล้องของแผนการเรียน โดยพิจารณาทั้งด้าน ความยากง่ายของ

วิชาในแต่ละภาคการศึกษา ลำดับก่อนและหลังของวิชา  
  3) การจัดการหลักสูตรให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนในวิชาเรียนที่ตรงความต้องการของผู้เรียน 

 
3. กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่การศึกษา รวมถึงช่องทางการสื่อสารระหว่าง 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษา ผ่าน facebook และ 
Microsoft Team  และสร้างกลุ่มนักศึกษาโดยใช้ line และ facebook ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารโดยตรงกับ
นักศึกษาทั้งการติดตามข้อมูลปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากนักศึกษา เพื่อการรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นร่วมกันในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการประชุมของสาขาวิชา เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา หรือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้
ระยะเวลาการศึกษาน้อยลง ได้แก ่ 

1) ปัญหาการติด F หรือ Drop W จากวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับเรียนต่อ ซึ่งมีผลให้นักศึกษาไม่
สามารถลงทะเบียนตามแผนการศึกษาได้ เพื่อพิจารณาเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมตามความจำเป็นของนักศึกษา หรือ 
ปรับเปลี่ยนกำหนดตารางเรียนตามแผนเพื่อความเหมาะสม 

2) ปัญหาการเรียนและความต้องการสนับสนุนด้านวิชาการเพิ่มเติม เพื่อจัดกิจกรรม เพิ่มศักยภาพของ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษารุ่นพี่ หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้เพิ่มเติม
ให้กับนักศึกษาในหัวข้อ หรือวิชาที่จำเป็น  

3) การติดตาม และช่วยเหลือนักศึกษา ในด้านกระบวนการที่นักศึกษามีปัญหาในการจัดการหรือ      
มีการทำกระบวนการที ่ไม ่สมบูรณ์ ม ีผลให้ไม ่ผ ่านกระบวนวิชาหรือ ไม่ส ามารถจบได้ตามกำหนด เช่น                
การลงทะเบียนเรียน การจัดการถอนวิชาแบบออนไลน์ และการทำคาดว่าแบบออนไลน์ 
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 4. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ 
  หลักสูตรมีการสัมมนาวิชาการในระดับสาขาวิชาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์คณาจารย์และติดตามผลการ
ดำเนินการตามเป้าหมายหลักสูตร สาขาวิชา และมีระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 5. สถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  หลักสูตรมีกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวน
วิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม
พิเศษทางวิชาการ เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภายนอก 
 
3. การเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
    หลักสูตรมีการแผยแพร่ ข้อมูล ผ่าน เวป็ไซด์ภาควิชา เว็ปไซต์คณะ เวป็ไซต์มหาวิทยาลัย และ facebook ของ

หลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่9 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
 

1.  กระบวนการออกแบบระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
1.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ทิศทางของประเทศ มหาวิทยาลัย และคณะ หลักสูตรได้จัดทำโดยเน้นการตอบสนองต่ออุปสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต 
โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ 

1) การวางแผน กำหนดกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งมาจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และวางแผน
กระบวนการปรับปรุงปลักสูตร   

2. ดำเนินการ 2.1) กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดลักษณะข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
จัดทำแบบสำรวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2) ประเมินผลสถานการณ์และผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงข้อมูลการประเมินจากการจัดการหลักสูตรที่ผ่านมา และผลการทวนสอบฯ 2.3) ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเป้าหมายหลักสูตร กำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ PLOs และ 
YLOs 

3) ตรวจสอบ โดยประเมินจากผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการประเมินกระบวนวิชาของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  

4) ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการการวางแผนคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ โดยมีการ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ตลอดจนข้อจำกัด และใช้ข้อมูลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับในกิจกรรมที่ 1) ใน
รอบถัดไป 
 1.2 ตัวชี้วัด 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา x x x x 

2. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ x x x x 

3. จำนวนบัณฑิตที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว x x x x 

4. คะแนนประเมินผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 x x x x 

5. ผลการประเมินนักศึกษาปัจจุบันไม่ต่กกว่า 3.5 จาก 5 ในทุกกระบวนวิชา x x x x 
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 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 

วิธีการประเมิน รอบการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช ้
1. ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน และปรับปรุงหลกัสูตร  
2. ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน ปรับปรุงรายกระบวนวชิา 
และการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑติ/ผู้มสีว่นไดส้่วนเสีย
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ปรับปรุงรายกระบวนวชิา 
และการปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

วิธีการประเมิน รอบการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีระดับ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน และปรับปรุงหลกัสูตร  
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ภาคผนวก 
 

1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ม.อ. 101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6) 
ENGL 101  : Fundamental English 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวนั ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 
ENGL 102  : Fundamental English 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : ENGL 101 (001101) or consent of the department 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, 
speaking, reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 201 (001201) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล  3(3-0-6) 
ENGL 201  : Critical Reading and Effective Writing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : ENGL 102 (001102) or consent of the department 
 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่าง
มีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน 
 English language skills for critical reading from different sources and media and 
effective writing on topics of students’ interests. 
 
ม.อ. 227 (001227) : ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
ENGL 227  : English for Agriculture and Agro-Industry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : ENGL 102 (001102) or consent of the department 
 ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน
บริบททางเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
 Specific language skills, components and functions for effective communication in 
agricultural and agro-industrial contexts. 
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ม.บร. 103 (009103)  :   การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ       3(3-0-6) 
LS 103  : Information Literacy and Information Presentation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ใช่สาขาวิชาเอก 
Pre  : None; for non-majors only 
  ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหา
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้นสารสนเทศ 
การประเมินสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขียนบรรณานุกรม 
 The definition and the importance of information and information literacy, 
information needs and information seeking, information sources and information services, 
information resources and organization, information searching, information evaluation, information 
presentation, citation and bibliography writing. 
 
ม.ปร. 100 (011100) : มนุษย์กับปรัชญา    3(3-0-6) 
PHIL 100  : Man and Philosophy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ศึกษาให้เข้าใจความหมาย คุณค่า เหตุที่มา กำเนิด วิธีการ จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรัชญา 
เปรียบเทียบปรัชญากับศาสตร์อื่นๆ ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยสถานภาพ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความหมาย
และจุดมุ่งหมายของมนุษย์ 
 The Study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; 
philosophy in comparison with other related sciences; philosophical concepts of man's place in 
society and the universe, responsibilities, meanings and ultimate aims. 
 
ม.ปร. 152 (011152) : จริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี   3(3-0-6) 
PHIL 152  : Ethics for Good Quality of Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 แนวคิดพื้นฐานของจริยศาสตร์ ทฤษฎีจริยศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต ปัญหาชีวิตในสังคมร่วมสมัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี การเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวจริยศาสตร์ 
 Basic concepts of ethics, Ethical theories of life, Problems of life in contemporary 
society, Good quality of life, Ethical approaches to achieve good quality of life. 
 
ม.จว. 110 (013110) : จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
PSY 110  : Psychology and Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ใช่สาขาวิชาเอก 
Pre  : None; for non-majors only 
 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ปัจจัยด้านสังคม 
 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
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ม.ศท. 100 (050100) : การใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 
HUGE 100  : Usage of the Thai Language 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
 
ศ.ลส. 101 (063101) : การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง    3(3-0-6) 
EDCI 101  : Learning for Self-Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะของบุคคลที่
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการเสริมสมบูรณ์แหง่ตน 
การพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการคิด การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเครียด การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า แบบอย่างของ
บุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการมีวินัยในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
 Definition, importance, and nature of human learning. Characteristics of a life-long 
learning person. Learning skills in the digital world. Approaches of self-development and self-
fulfillment. Development of self-potential in thinking. Effective time management. Stress 
management. Creating Good human relationships. Development of desirable personality. Self-
development for being a valuable global citizen. Examples of people who became successful 
through self-discipline in learning for self-development. 
 
ร.ปค. 100 (127100) : การเมืองในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
GOV 100  : Politics in Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง: ความหมายและความสำคัญ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ ชาติ 
และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
กระแสโลกาภิวัตน์ การเมืองในเรื่องสิ่งแวดล้อม การเมืองในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเมืองในเรื่อง
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเมืองในเรื ่องความเท่าเทียม การเมืองในชีวิตประจำวัน: ผลกระทบและการ
ปรับตัว 
 Basic concept about politics: Definitions and significance. Basic concept about 
state, nation and political system. Political regimes. Citizenship. People's political participation. 
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Globalization. Politics in environmental issue. Politics in cultural diversity. Politics in information 
and technology. Politics in equality issue. Politics in everyday life: Impacts and adaptation. 
 
ร.รปศ. 100 (128100) : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน   3(3-0-6) 
PA 100  : Basic Good Governance in Administration 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความหมายและแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล สภาพปัญหาและการพัฒนาจริยธรรมในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบธรรมาภิบาลในภาครัฐ คุณธรรมของการเป็นนักศึกษา กรณีศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในองค์การภาครัฐ การนำเสนองานกลุ่ม 
 Meaning and concepts of good governance. The problem and the ethics 
development in government units. Good governance components and indicators of government 
units. Student morality and ethics. Case studies of good governance in government units. Student 
presentations. 
 
ร.ท. 104 (140104) : การเป็นพลเมือง    3(3-0-6) 
PG 104  : Citizenship 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 

 ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตวั 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดำรงตนในพหุ
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
การแสดงออกทางการเมืองในศตวรรษที่ 21 
 Meanings, definitions, and concepts involving citizenship. Creating awareness in 
surrounding problems at the local level, national level, and international level. Citizenship and 
learning, and existence in multicultural society and social diversity. Cultivation of positive attitude 
for peaceful conflict resolution. Political expression in the 21st century. 
 
น.ศท. 100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม ่   3(3-0-6) 
LAGE 100  : Law and Modern World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ใช่สาขาวิชาเอก 
Pre  : None; for non-majors only 
 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับ
สังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ
กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 



 

 
 

105 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and 
international societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the 
rural and urban societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case 
studies relating to law and modern world. 
 
ว.วท. 114 (201114) : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6) 
SC 114  : Environmental Science in Today’s World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 สิ ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื ่องสิ ่งแวดล้อมในเวที
นานาชาติ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การเติบโตของ
ประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน 
 Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns 
in international venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, 
Population growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy 
crisis, Sustainable development (balancing of natural resource consumption and replacement), 
and Current environmental issues. 
 
ว.วท. 116 (201116) : วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน   3(3-0-6) 
SC 116  : Science and Global Warming 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 แก๊สเรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ นโยบาย นวัตกรรม 
และการปฏิบัติเพื่อรับมือภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติ บรรยากาศ พลังงานและการถ่ายโอนพลังงานความร้อนใน
อากาศและมหาสมุทร สภาพอากาศและการคาดการณ์ภูมิอากาศ การปรับตัวและการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Greenhouse gases and greenhouse effect, global warming and its impact, policy, 
innovation and conduct for coping global warming and natural disaster, atmosphere, energy and 
heat transfer in air and ocean, weather and climate projection, climate change adaptation and 
mitigation. 
  
ว.วท. 190 (201190)   :    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา       3(3-0-6) 
   และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
SC 190 : Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
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 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื ่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 Critical thinking, problem solving in science and technology, communication in 
science and technology. 
 
ว.คพ. 100 (204100)   :  เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่        4(3-3-6) 
CS 100  :  Information Technology and Modern Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  :  None  
  คอมพิวเตอร์ก ับการใช้งานในชีว ิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
องค์ประกอบสำคัญของการออนไลน์ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงาน
สำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ 
 Computer in everyday life, computer network and internet, online essentials, 
online collaboration, office productivity software for modern life, information technology security, 
information literacy. 
 
ว.คพ. 123 (204123) : วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
CS 123  : Introduction to Data Science 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล การรวบรวมและการได้มาซึ่งข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณา  
การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงเงื่อนไข การมองภาพข้อมูล ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล 
 Overview of data science, data collection and acquisition, descriptive analysis, 
predictive analysis, prescriptive analysis, data visualization, challenging issues in data science. 
 
ว.คณ. 171 (206171) : คณิตศาสตร์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
MATH 171  : General Mathematics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชัน อนุพันธ์การร่างกราฟและการหาค่าเหมาะที่สุด 
 Matrices and systems of linear equations, linear programming, functions and 
graphs, limits and continuity of functions, the derivative, graph sketching and optimization. 
 
ว.สถ. 263 (208263) : สถิติเบื้องต้น    3(3-0-6) 
STAT 263  : Elementary Statistics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Pre  : None; for students in sciences and technology and health  
   sciences 
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 ทบทวนความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การ
ประมาณและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร การประมาณและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ
สัดส่วนประชากร การประมาณและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนประชากร การประยุกต์ไคกำลัง
สอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 Review of basic statistical knowledge, probability and probability distribution, 
estimation and hypothesis testing of population mean, estimation and hypothesis testing of 
population proportion, estimation and hypothesis testing of population variance, chi - square 
application, analysis of variance, regression and correlation. 
  
ว.สถ. 373 (208373) : สถิติทางการเกษตร    3(3-0-6) 
STAT 373   : Statistics for Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.สถ. 263 (208263) 
Pre  : STAT 263 (208263) 
 มโนคติพื้นฐานของการแจกแจงค่าตัวอย่าง เทคนิคการเลือกตัวอย่าง แผนแบบการทดลองที่
น่าสนใจบางอย่าง การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
 Basic concepts of sampling distribution, sampling techniques, some interesting 
experimental designs, regression analysis, time series analysis, index number, non-parametric 
statistics. 
 
ก.ศฐ. 100 (351100) : เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
AEC 100  : Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ศึกษาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็น
ฐานความรู้และตัวอย่าง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน และชุมชน 
เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของชุมชนเกษตรและชนบทที่ใช้หลักปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ฝึกการมอง
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การเสนอแนวคิดธุรกิจเกษตรจำลองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 Study on His Majesty the King’s sufficiency economy philosophy and the royal 
obligations as a foundation and representations of what applicable for leading one’s daily life at 
the individual, household, and community levels. Stress on students’ the learning from experience 
of various rural and agricultural communities which have applied the sufficiency economy 
principle, exercising systematic analytical thinkings, and proposing agricultural business model 
within sufficiency economy framework. 
 
ก.ศฐ. 101 (351101)   :    เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุขในครัวเรือน        3(3-0-6) 
AEC 101  : Economics for Happiness in Households 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการครัวเรือน และการจัดการปัญหาใน
ครอบครัวทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร บทบาทสำคัญของแนวคิดเศรษฐศาสตร์เกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงในการนำไปสู่ครอบครัวและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเนื้อหาที่ศึกษา เช่น ชีวิตและการทำงานของ
ครัวเรือน แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการความสุขในครัวเรือน การแบ่งงานกันทำในครัวเรือนเกษตรและ
นอกภาคเกษตร วัตถุประสงค์และแรงจูงใจในการดำรงชีพของสมาชิกครัวเรือน ความคาดหวังและทางเลือกของ
สมาชิกในครัวเรือน ความไม่สมมาตรของข้อมูลและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของสมาชิกในครัวเรือน การ
ตัดสินใจของสมาชิกในครัวเรือน ทฤษฎีเกมกับครัวเรือนที่มีความสุข และการจัดการการเงินในครัวเรือนโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Applying the concepts of economics for household management, and handle 
family issues both in farm and non-farm sectors. The important role of agricultural economics and 
philosophy of sufficiency economy to make a successful family and business. The contents taught 
in this course such as life and work of households, economics for happiness management in 
households, division of labor in farm and non-farm households, goal and incentives in households’ 
life, expectation and choices in households, asymmetric information and efficient communication 
in households, decision making in households, game theory and blissful family, and household 
finance using philosophy of sufficiency economy. 
 
ก.ศฐ. 201 (351201) : หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร   3(3-0-6) 
AEC 201   : Principles of Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre  : AEC 101 (751101) or ECON 106 (751106) 
 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในทางการเกษตร ทฤษฎีการผลิตทางการเกษตร ทฤษฎี
ต้นทุนการผลิตและกำไร พฤติกรรมของผู้บริโภค อุปทาน อุปสงค์ ดุลยภาพตลาด ตลาดสินค้าเกษตรและการ
กำหนดราคา ธุรกิจเกษตร สินค้าเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายเกษตร 
 Applying the concepts of economics in agriculture. Agricultural production theory, 
cost of production and profit, consumer behavior, supply, demand and market equilibrium, market 
in agriculture and price determination, agribusiness, agricultural products and international trade, 
and agricultural policy. 
 
ก.ศฐ. 204 (351204) : ระบบเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3(3-0-6) 
AEC 204  : Agricultural Systems and Economies in ASEAN  
   Economic Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ระบบการเกษตรและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ปัจจัยที ่มีผลต่อผลิตภาพการเกษตร ความมั ่นคงทางอาหารและพลังงาน ผลกระทบของเศรษฐกิจ
การเกษตรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางและนโยบายในการร่วมมือกันของสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคเกษตร 
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 Agricultural systems and major changes in agricultural economies in ASEAN 
economic community, factors influencing agricultural productivity, food and energy security, 
impact on livelihood and environment especially in Thailand, problems and obstacles to develop 
agricultural economies in ASEAN economic community, approach and policies for the cooperation 
among the member countries in ASEAN economic community to improve agricultural economies. 
 
ก.ศฐ. 301 (351301) :  เศรษฐศาสตร์การผลิตการเกษตร      3(3-0-6) 
AEC 301   :   Agricultural Production Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 ภาพรวมและพลวัตของการผลิตและระบบการผลิตสินค้าเกษตร แบบจำลองการผลิตและการหา
แบบจำลองการผลิตที่เหมาะสม แบบจำลองต้นทุนการผลิตและการหาแบบจำลองต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม การ
ประมาณค่าอุปสงค์การใช้ปัจจัยการผลิตในฟาร์ม ผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร
ของฟาร์ม การวิเคราะห์การผลิตการเกษตรระยะยาว การตัดสินใจการผลิตภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใน
การเกษตร ลิเนียร์โปรแกรมมิ่งและการวางแผนการผลิตทางเกษตร การผลิตภายใต้บริบทโลกสมัยใหม่ การเกษตร
ชาญฉลาด และการเกษตรที่แม่นยำ 
 Overview and dynamics of agricultural production and production systems, Production model and 

finding an appropriate production model, Production cost model and finding an appropriate production 

cost model, Production cost model and finding an appropriate production cost model, Demand estimation 

using farm inputs, Productivity and production efficiency, Analysis of cost and profit on the farm, Analysis 

of long-term agricultural production, Production decisions under risks and uncertainties in agriculture, 

Linear programming models and agricultural production planning and Production under the modern world 

context, smart agriculture and precision agriculture.           

                                     
ก.ศฐ. 302 (351302) :  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎ ี      3(3-0-6) 
     เศรษฐศาสตร์มหภาค 
AEC 302   :   Agricultural Economic Analysis Based on Macroeconomic Theories 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) 
Pre  : AEC 301 (351301) 
 ความหมาย องค์ประกอบ และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม
ของสินค้าเกษตรในระดับมหภาค ประชากรและการกระจายรายได้ การลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายของ
ภาครัฐ การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายที่เก่ียวข้องต่างๆ ทางด้านการเกษตร 

 Definition, components and analysis of factors affecting aggregate demand and 
supply in agricultural products at macro level. Population and income distribution. Private 
investment. Government expense. International trade. Policy related in agricultural sector. 
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ก.ศฐ. 303 (351303) :  การเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
AEC 303   :   Introduction to Machine Learning in Agricultural Data Analysis 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.สถ. 263 (208263) หรือ ก.สถ. 311 (354311)  
Pre  : STAT 263 (208263) or AS 311 (354311) 
 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในทางการเกษตร ข้อมูลทางการเกษตรกับการวิเคราะห์ด้วย
การเรียนรู้ของเครื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและการ
จำแนกประเภท การสร้างภาพข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการเกษตร การ
เรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนกับการ
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการเกษตร  
 Machine learning applications in agriculture. Agricultural data with machine learning 
analysis. Introduction of using R. Linear regression model with machine learning and classification. 
Data visualization with machine learning and applications with agricultural data. Decision tree 
learning and applications with agricultural data. Neural networks and applications with agricultural 
data. Support Vector Machine (SVM) and applications with agricultural data. Unsupervised learning 
and applications with agricultural data. 

 
ก.ศฐ. 321 (351321) : เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร   3(3-0-6) 
AEC 321   : Economics of Agricultural Marketing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) หรือ ศศ.106 (751106) 
Pre  : AEC 201 (351201) or AEC 202 (351202) or ECON 106 (751106) 
 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตร 
โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรและการกำหนดราคา ราคาสินค้าเกษตร วิถีการตลาดสินค้าเกษตรและการกระจาย
สินค้า ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรและบทบาทของรัฐบาล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลาดสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศ และพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Introduction to agricultural marketing, demand and supply analysis of agricultural 
products, agricultural market structure and pricing decisions, agricultural product prices, agricultural 
marketing channel and physical distribution, agricultural marketing problems and the role of 
government, agricultural futures markets, international agricultural trade, and consumer behavior. 
 
ก.ศฐ. 331 (351331) : สถาบันเกษตรกรเพ่ือเศรษฐกิจเกษตร   3(3-0-6) 
AEC 331   : Farmer Institutions for Agricultural Economy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 บทบาทของสถาบันเกษตรกรต่อการพัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ธุรกิจ
เกษตร และการพัฒนาภาคเกษตรและสังคมเกษตรกร รูปแบบและการดำเนินงานสถาบนัเกษตรกร หลักการจัดการ
และพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ในการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร  
รูปแบบการจัดการการเงินในสถาบันเกษตรกร รูปแบบการจัดการการตลาดและธุรกิจเกษตรในสถาบันเกษตรกร  
นโยบายและการสนับสนุนของรัฐต่อสถาบันเกษตรกร กรณีศึกษาการจัดการสถาบันเกษตรในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
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 Roles of farmer institutions in the development of farmers' social and economic 
potential, agribusiness, and the development of the agricultural sector and farmers' society, form 
and operation of the farmer institutions, principles of management and strengthening of farmer 
institutions, economics analysis of farmer Institutions operation, financial management models in 
farmer institutions, marketing and agribusiness management  model in farmer institutions, policies 
and government support for farmer institutions, case studies of agricultural organizations 
management in Thailand and abroad. 
 
ก.ศฐ. 351 (351351) : เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
AEC 351   : Economics of Agricultural Development and Policy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 302 (751302) หรือ ศศ. 308 (751308) 
Pre  : AEC 302 (351302) or ECON 308 (751308)  

 ภาพรวมปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาการเกษตร เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ตัวชี ้ว ัดการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาและบทบาทของภาคเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กระบวนการเปลี ่ยนแปลงสำคัญที ่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร พลวัตนโยบายการพัฒนาการเกษตรไทย 
ประสบการณ์การดำเนินนโยบายทางการเกษตรและการพัฒนาการเกษตรในต่างประเทศ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาการเกษตร 

 Overview of problems and challenges in agricultural development. Sustainable 
development goals and development indicators. Concepts and theories of development and role 
of agriculture in economic development. Important change processes affecting agricultural 
development. Thailand agricultural development policy dynamics. Experiences of agricultural 
policy implementation and agricultural development in aboard. Impacts of agricultural changes 
on socio-economic and environmental development. Agricultural development trends. 

 
ก.ศฐ. 371 (351371) : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                                                     3(3-0-6) 
AEC 371   : Sufficiency Economy Paths 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาปีที่ 3 
Pre  : third year standing 
 ระบบภูมิสังคมและธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาฯ หลักศาสนาต่างๆ แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ เช่น ปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐาน  
ภูมิสังคมที่แตกต่าง แบบจำลองและยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการวิเคราะห์ 
 Socio-geographic and business systems. Sufficiency economy philosophy and 
philosophy of various religions. The principle of sufficiency economy applied to different levels 
namely: individual, household, community, business, industry, government and public society for 
sustainable development on different social basis, models and strategies. Case studies and 
analysis. 
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ก.ศฐ. 391 (351391)   :    การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร              3(0-18-0) 
AEC 391   : Professional Skill Training in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre  : AGRI 290 (400290) 
 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร และ/หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การทำงานในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 
กับการปฏิบัติงานจริง และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร และการฝึกอบรมทางด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตร การให้ลำดับขั ้นเป็นที ่พอใจ 
(Satisfactory=S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory=U) 
 Field work of agricultural economics students. Special training at the government, 
government enterprises, and private sector to increase the work experience in agricultural 
economics and how to apply the agricultural economics knowledge. Special lectures by 
agricultural economics specialists and training in computer program using in an agricultural 
economics analysis are also included. Grading will be given on Satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) 
basis. 
 
ก.ศฐ. 392 (351392)   :    การศึกษาครัวเรือนและชุมชนเกษตร                3(2-3-4) 
AEC 392   : Agricultural Household and Community Study 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 ปัญหาและศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนเกษตร ประเภทของข้อมูลและเครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูลครัวเรือนและชุมชน การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินครัวเรือนและชุมชนเกษตร การออกแบบแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์และการรวบรวมข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเกษตร การบันทึกและการจัดการข้อมูล การวิเค ราะห์
ข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเกษตร การแปลผลการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ข้อมูล 
 Problems and potential of agricultural household and community; Household and 
community data types and data collection tools; Determination of household and agricultural 
community assessment indicators; Questionnaire design, interview forms, and data collection of 
agricultural households and communities; Data recording and data management; Households and 
communities data analysis; Interpretation of analysis and data applications. 
 
ก.ศฐ. 410 (351410) : การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร   3(3-0-6) 
AEC 410 :    Risk Management in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201)  
 แนวคิดด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต
การเกษตร ราคาและตลาดการเกษตร และการเงินในการเกษตร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการ
วิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร 
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 Concepts of risk and uncertainty, Risk and risk management in agricultural 
production, agricultural price and market and agricultural finance, Corporate risk management and 
agricultural risk management analysis. 

 
ก.ศฐ. 416 (351416) : การจัดการฟาร์มเกษตรทางเลอืก 3(3-0-6) 
AEC 416   : Alternative Farm Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) 
Pre  : AEC 201 (351201) or AEC 202 (351202)  
 ระบบฟาร์มทั่วไปและฟาร์มเกษตรทางเลือก หลักการจัดการฟาร์มอย่างยั ่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรในฟาร์มเกษตรทางเลือก ธุรกิจและการตลาดผลผลิตฟาร์มเกษตรทางเลือก เครื่องมือในการวิเคราะห์การ
จัดการฟาร์ม ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในฟาร์มเกษตรทางเลือก กรณีศึกษาด้านการจัดการฟาร์มและ
การจัดการธุรกิจฟาร์มเกษตรทางเลือก 
 Conventional and alternative farm systems. Principles of sustainable farm 
management. Resource management in alternative farms. Business and marketing of alternative 
farm products. Farm management analysis tools. Risk and risk management in alternative farms. 
Case studies on farm management and alternative farm business management. 
 
ก.ศฐ. 418 (351418) : ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตรข์องการผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
AEC 418 :    Economic Efficiency of Agricultural Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) หรือ ศศ. 301 (751301) 
Pre  : AEC 301 (351301) or ECON 301 (751301) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตทางการเกษตร ประเด็นในการวัด
และข้อมูลที่นำมาใช้ ผลิตภาพโดยรวม การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มข้อมูล ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพทางเทคนิค
กับคุณภาพของปัจจัยการผลิต และการประยุกต์ใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ในภาคการเกษตร 
  Concepts of economic efficiency measurement in agricultural production. Data and 
measurement issues. Total factor productivity. Data envelopment analysis. Relationship between 
technical efficiency and quality of production factors. Applications of methods for economic 
efficiency measurement in agricultural production sector. 
 
ก.ศฐ. 421 (351421) : เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 
AEC 421   : Intermediate Economics of Agricultural Marketing   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 321 (351321) 
Pre  : AEC 321 (351321) 
 แนวทางการศึกษาการตลาดเชิงเศรษฐศาสตร์ การกำหนดราคาและความผันผวนของราคา 
แนวคิดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตลาดสินค้าเกษตร ประสิทธิภาพทางต้นทุนและประสิทธิภาพทางกำไร      
อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ราคาฮีโดนิค การวางแผนเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสมและ
นโยบายการตลาดสินค้าเกษตรของรัฐ   
 Economic market studies guidelines. Pricing and price fluctuations. Agricultural 
market efficiency analysis concept. Cost efficiency and profit efficiency. Qualitative demand and 
supply of goods and hedonic price analysis. Proper spatial planning and state agricultural marketing 
policy. 
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ก.ศฐ. 425 (351425) : เศรษฐศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
AEC 425   :  Economics of International Trade on Agricultural Commodities 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 การประยุกต์หลักทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในทางการเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศ การปกป้องสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ การค้าสินค้าเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าสินค้า
เกษตรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของไทย รวมถึงกระบวนการนำเข้า
และส่งออกสินค้าเกษตร และกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
 Applying the concepts of international trade in agriculture. Economic theories of 
international trade, protection of agricultural commodities and international treaties, foreign 
exchange markets, international capital movement and multinational corporation, agricultural trade 
and economic development, agricultural trade and environment, and international trade in Thai 
agricultural commodities including international trade regulations and requirements in Thailand. 
 
ก.ศฐ. 426 (351426) : ราคาผลิตผลเกษตร    3(3-0-6) 
AEC 426   : Agricultural Prices 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 321 (351321) 
Pre  : AEC 321 (351321) 
 วิเคราะห์และตีความของปัจจัยที ่กระทบกระเทือนต่อราคาของผลผลิตเกษตร ซึ ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบระยะยาว วัฏจักร ฤดูกาล และการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ตลอดจนถึงการคาดคะเนอุปสงค์
และราคาของผลผลิตด้วย 
 Analysis and interpretation of factors affecting prices of agricultural products; 
analysis of long-term, cyclical, seasonal and short-term price movements; methods of forecasting 
demand and prices. 
 
ก.ศฐ. 441 (351441) : วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
AEC 441   : Research Methods in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร  
Pre  : fourth year standing in agricultural economics 
 ศึกษาถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของการวิจัยหลายๆ ชนิดที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์เกษตร การ
กำหนดปัญหา การตั้งข้อสมมุติฐาน และการทดสอบ การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม 
และเทคนิคในการสอบถาม ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ตัวเลขในทางสถิติ 
 A study of various scientific methods of research used in the field of agricultural 
economics; definition of problems, hypothesis formulation and testing, collection of data, 
sampling, questionnaire construction and interviewing techniques; statistical analysis of data. 
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ก.ศฐ. 442 (351442) : การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(2-3-4) 
AEC 442   : Quantitative Analysis in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบจำลองเศรษฐมติิ 
วิธีการประมาณค่า เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเศรษฐมิติ อันได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณและปัญหา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณกับตัวแปรหุ่น แบบจำลองสองทางเลือกและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐาสตร์เกษตร 
 Concepts of quantitative analysis, using data for quantitative analysis, econometric 
model, estimation procedures, quantitative analysis techniques and econometric methods 
applying, including multiple regression analysis and its problems, multiple regression analysis with 
dummy variables, binary choices model and time series data analysis in order to solve agricultural 
economic problems. 
 

ก.ศฐ. 443 (351443) : โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและ             3(3-0-6) 
    ธุรกิจเกษตร   
AEC 443   : Mathematical Programming for Agricultural Economics and 

Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คณ. 171 (206171) 
Pre  : MATH 171 (206171) 
 บทนำการสร้างแบบจำลอง พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
ความอ่อนไหว  โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม โปรแกรมไม่ใช่เชิงเส้น การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
 Introduction to model-building.  Basic linear algebra. Introduction to linear 
programming. Sensitivity analysis. Integer programming. Nonlinear programming. Problem solving 
using computer software. Applications of mathematical programming model for agricultural 
economics and agribusiness. 
 
ก.ศฐ. 461 (351461) : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร  3(3-0-6) 
AEC 461   : Agricultural Resource Development and Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 301 (351301) 
Pre  : AEC 301 (351301)    
 ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพลังงานในภาคการเกษตร แนวคิดและโมเดล
ในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร ปัจจัยทางด้านสถาบันและเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ดิน การจัดการน้ำและการจัดการพลังงานในภาคเกษตร ผลประโยชน์
และผลกระทบของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์การวดัผล
ของต้นทุนและรายได้ของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพลังงานในระดับฟาร์ม 
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 Importance of soil, water and energy resource management in agricultural sector. 
Concepts and models in agricultural resource development and management. Institutional and 
technological factors related to agricultural resource management. Economics of soil conservation. 
Water and energy management in agricultural sector. Benefits and impacts of agricultural resource 
development and management. Application of analytical tools in measuring cost and benefit of soil, 
water and energy resource management at farm level. 
 
ก.ศฐ. 463 (351463) : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
AEC 463   : Environmental Impact Assessment in Socio-Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 364 (351364) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : AEC 364 (351364) or consent of the department 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในด้าน
คุณภาพชีวิตและคุณค่าชีวิตมนุษย์ ถึงแนวความคิด ข้อกำหนดตามกฎหมาย แนวทางและวิธีประเมินผลกระทบ 
และการวิเคราะห์มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ 
 Environmental impacts of natural resource development projects and activities on 
the quality of life and human life values, concepts, legal requirements, impact assessment 
approach and methodology, and analysis of mitigating measures to avoid or reduce the impacts. 
 
ก.ศฐ. 464 (351464) : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
AEC 464   : Natural Resource and Environmental Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) 
Pre  : AEC 201 (351201) 
 ลักษณะและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในสังคม สาเหตุของ
ความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจั ดการและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าโครงการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    

 Characteristic and classification of natural resources and environment; role of 
natural resources and environment on socio-economics development; concepts and theories 
related to resource allocation in society; causes of inefficiency in natural resources management; 
economic principles and its application to management and development of natural resources 
and environment; project analysis and evaluation related to natural resources and environment. 
 
ก.ศฐ. 487 (351487) : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1  1(1-0-2) 
AEC 487   : Selected Topics in Agricultural Economics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : Consent of the department 
  หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
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ก.ศฐ. 488 (351488) : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2  2(2-0-4) 
AEC 488   : Selected Topics in Agricultural Economics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
 
ก.ศฐ. 489 (351489) : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3  3(3-0-6) 
AEC 489   : Selected Topics in Agricultural Economics 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Current topics of interest in agricultural economics. 
 
ก.ศฐ. 490 (351490) : สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร                                 6  หน่วยกิต 
AEC 490   : Cooperative Education in Agricultural Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Pre  : AGRI 290 and fourth year standing 
 การทำงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว 
ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุมดูแลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร การให้
ลำดับขั้นเป็นที่พอใจ (Satisfactory=S หรือไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory=U) 
 Working at the organization of a public or private sector as a temporary member 
staff at least 16  weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place 
and Agricultural Economics division Grading will be given or  Satisfactory (S) and Unsatisfactory (U) 
basis. 
 
ก.ศฐ. 497 (351497) : สัมมนา 1   1(1-0-2) 
AEC 497   : Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาปีที่ 4 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre  : Fourth year standing or consent of the department 
 การนำเสนอประเด็นต่างๆ ของเศรษฐศาสตร์เกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายในประเด็นที่
นำเสนอ โดยผ่านการใช้สื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Presentation of the issues of agricultural economics. Data analysis and discussion 
in the topic of presentation by effectively using of various media. Grading will be given on 
satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
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ก.ศฐ. 498 (351498) : สัมมนา 2    1(1-0-2) 
AEC 498   : Seminar 2  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 497 (351497) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
Pre  : AEC 497 (351497) and fourth year standing 
 การเสนอรายงานการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และการอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์
เกษตรข้ันสูง การให้ลำดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory: U)  
 Effective presentation and discussion in the advanced issues of Agricultural 
Economics. Grading will be given of satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.ศฐ. 499 (351499) : ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 
AEC 499   : Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4    
Pre  : fourth year standing 

 การศึกษาและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใต้การ
ดูแลและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่การศึกษาที่มาของปัญหาจากสภาพพื้นที่ ความเป็นไปได้ของการ
ดำเนินโครงการ การวางแผนออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) 
หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

Studying and presenting the research finding of Agricultural Economics students 
under the consultation of advisors. The project includes research problems in study site, feasible 
study, research design, research analysis and conclusion.  Grading will be given on satisfactory (S) 
or unsatisfactory (U) basis. 

 
ก.สส. 301 (352301) : ภาวะผู้นำในการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
AET 301   : Leadership in Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
Pre  : AET 210 (352210) or third year standing 
 ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำ องค์ประกอบของภาวะผู้นำ ประเภทและคุณลักษณะ
ของผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจและทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ บทบาทของ
ผู้นำในการส่งเสริมการเกษตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผู้นำในการส่งเสริมการเกษตร และกรณีศกึษา
ภาวะผู้นำต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 Definition and significance of leadership; elements of leadership; types and 
characteristics of leaders; leadership concepts and theories; motivation and leadership skills; 
development of leadership skills; roles of leaders in agricultural extension; factors influencing the 
efficiency of leaders in agricultural extension; and case studies for agricultural extension and 
agricultural development. 
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ก.สส. 422 (352422) : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3(3-0-6) 
AET 422   : Agro-tourism Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 210 (352210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : AET 210 (352210) or consent of the department 
 หลักการและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างยั่งยืน และจริยธรรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 Principles and management of agro-tourism, agro-tourist behavior, agro-tourism 
resource management, public relations for agro-tourism, planning for sustainable agro-tourism 
development and ethics in agro-tourism. 
 
ก.สส. 431 (352431) : หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6) 
AET 431   : Principles of Public Relations and Communication in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 210 (352210) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
Pre  : AET 210 (352210) or third year standing 

ความรู้และความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ หลักการ องค์ประกอบ ความสำคัญ 
และประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ การสร้าง
ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร หน้าที่ 
คุณสมบัติ และจริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร กรณีตัวอย่างการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางเกษตร และแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการและกระบวนการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารในงานส่งเสริมทางการเกษตร 

General knowledge and understanding about public relations; principles, 
components, importance and benefits of public relations; history and evolution of public relations; 
creating an image for agricultural public relations; public relations tools for agriculture; duties, 
qualifications and ethics of public relations officer; public relations and communication in 
organizations; case studies in public relations and communication in agriculture; applications of 
principles and process of public relations and communication in agricultural extension work. 

 
ก.สศ. 202 (356202) : หลักการอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
ANS 202  : Principles of Feed and Animal Nutrition 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ใช่วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
Pre  : None; for non-major student 
 ประเภทและบทบาทของอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ องค์ประกอบของอาหารและการประเมนิคุณภาพ
อาหาร การย่อยและการเปลี่ยนแปลงของโภชนะในรา่งกาย การถนอมและแปรรูปอาหาร ความต้องการโภชนะของ
สัตว ์
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 Types and roles of feedstuffs, composition and evaluation of feed, digestion and 
metabolism of nutrients, feed preservation and processing and nutrient requirements of animals. 
 
ก.สศ. 203 (356203) : ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตร้อน 3(3-0-6) 
ANS 203  : Tropical Livestock Farming and Aquaculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี 
Pre  : None 
 ความสำคัญของปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตร้อน การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต อาหารและการย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์และการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ โรค การสุขาภิบาล 
เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อน 
 Importance of livestock farming and aquaculture in tropical zone, breeding, 
reproduction, growth, feed and digestion, livestock production and aquaculture, diseases, 
sanitation, livestock and aquatic animal biotechnology, products of livestock and aquatic animals 
in tropical zone. 
 

ก.สศ. 210 (356210) : สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องตน้  2(2-0-4) 
ANS 210  : Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความสำคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต อาหารและ
การย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และ 
สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 
 Importance of livestock and aquatic animals, breeds and breeding, reproduction, 
growth, feed and digestion, livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation, livestock 
and aquatic animals biotechnology and their products. 
 
ก.สศ. 212 (356212) : การผลิตสัตว ์  3(3-0-6) 
ANS 212  : Animal Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม;ี ไม่ใช่นักศึกษาเกษตรศาสตร์ 
Pre  : None; for non Agricultural Students 
 ความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิต
สัตว์ อาทิเช่น พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต เนื้อ นม ไข่ และ
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต การจัดการของเสียภายในฟาร์ม อาหารและการจัดการอาหาร เทคโนโลยีใหม่ๆ 
สำหรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การตลาด ตลอดจนการจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ 
 Importance of animal production affecting economy and society. Fundamental 
knowledge of animal production such as breeds and breeding, reproductive system, growth and 
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producing meat, milk, eggs and by products of production process. Waste management in farms. 
Feed and feeding control. Modern technologies for livestock production, marketing and important 
livestock management. 
 

ก.กฎ. 360 (357360) : แมลงอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
ENT 360   : Industrial Insects 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฎ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312)  

   หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  : ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312)    
   or consent of the department 
 ความสำคัญของแมลงอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไหม จิ้งหรีด แมลงทหารเสือ ชันโรง ผึ้ง 
หรือแมลงอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในอนาคต กายวิภาค สรีรวิทยา ที่อยู ่อาศัย วงจรชีวิต พืชอาหาร การ
ขยายพันธุ ์ เทคนิคการเลี ้ยงและการจัดการแมลงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป รวมทั ้ง การนำแมลง
อุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 Importance of industrial insects including silkworms, cricket, black soldier fly, 
stingless bee, honey bees or future important industrial insects. Industrial insect anatomy, 
physiology, habitat, life cycle, food plants, reproduction, rearing techniques and management of 
these industrial insects; products, processing and use of these industrial insects. 
 

ก.ปฐ. 341 (361341) : ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการเกษตร  3(2-3-4) 
SOIL 341   : Spatial Information System for Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.กษ. 210 (400210)  
   หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  : SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or AGRI 210 (400210)  
   or consent of the department 
 หลักการและบทบาทของระบบสารสนเทศเชิงพื ้นที ่สําหรับการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
การเกษตร องค์ประกอบและการจัดการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ การได้มาซึ่งสารสนเทศเชิงพื้นที่ ชนิดและ
รูปแบบของสารสนเทศเชิงพื้นที่ การออกแบบตารางฐานข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล ตลอดจนตัวอยา่ง
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับทางการจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตรในด้านต่างๆ 
 Principle and role of spatial information system for managing land and agricultural 
resources, elements and spatial information system management, acquisition of spatial 
information, types and patterns of spatial information, database table design, data analysis and 
presentation, including case studies of spatial information system applications for land and 
agricultural resources management in various fields. 
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ก.พศ. 202 (363202) : การเกษตรเขตร้อน 3(3-0-6) 
PLS 202  : Tropical Agriculture 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None  
 ภาพรวมของการเกษตรเขตร้อน ชีวกายภาพสิ ่งแวดล้อมของเขตร้อนฝนชุก ป่าไม้ ระบบ
การเกษตรบนพื้นที่สูง การผลิตพืชไร่ การผลิตพืชสวน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 Overview of tropical agriculture, bio-physical environment of high rainfall tropics, 
forestry, highland agricultural system, production of agronomical crops, production of horticultural 
crops, integrated pest management. 
 
ก.พศ. 210 (363210) : การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น  4(3-3-6) 
PLS 210  : Introduction to Plant Production and Soil Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

Pre  : None  
 ระบบการผลิตพืช การจำแนกพืชและโครงสร้างของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช มาตรฐาน
การผลิตพืชเพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการดิน ธาตุอาหาร และน้ำเพื่อการผลิตพืช การ
ขยายพันธุ์พืช การผลิตพืชเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การจัดการศัตรูพืช และการจัดการหลังการเก็บ
เก่ียวผลิตผล 
 Plant production system; plant classification and structure; factors affecting plant 
production; plant production standards for safety and environmental stewardship; soil, nutrient 
and water management for plant production; plant propagation; commercial crop production; 
modern agricultural technology; pest management; and postharvest management of produces. 
 
ก.พศ. 211 (363211) : การจัดการหลังเกบ็เกี่ยวเบื้องต้นของพืชเศรษฐกิจ  2(2-0-4) 
PLS 211  : Introduction to Postharvest Management of Economic Crops    
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  : PLS 210 (363210) or consent of the department 
 การสูญเสียหลังการเก็บเกี ่ยวและสายโซ่อุปทานของพืชเศรษฐกิจ การประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นของผลิตผลทาง
การเกษตร คุณภาพและการประกันคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยว การ
เก็บเก่ียว และการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเบื้องต้นของผลิตผลทางการเกษตร การจัดการศัตรูหลังการเก็บเก่ียวของ
ผลิตผลทางการเกษตร 
 Postharvest loss and supply chains of economic crops, economic valuation of 
postharvest agricultural produces, introduction to postharvest physiology of agricultural produces, 
postharvest quality and quality assurance of agricultural produces, harvesting index, harvesting 
methods and introduction of postharvest agricultural produce management, postharvest pest 
management of agricultural produces. 
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ก.ธก. 100 (368100) : การเริ่มต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 
ABM 100   : Starting an Agribusiness in a Changing World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    :  None 
 แนวคิดพื้นฐานของการเริ่มต้นธุรกิจเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ ธุรกิจเกษตรของโลกและของไทย 
ความคิดทางธุรกิจที่ดีและธุรกิจเกษตรที่เหมาะกับศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ นวัตกรรมด้านอาหารและ
การเกษตร และแหล่งสืบค้นนวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัลสินค้าเกษตร การ
บริหารการเงินในยุคดิจิทัล การบริหารความเสี่ยงธุรกิจเกษตร องค์ประกอบของแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายธุรกิจ
เกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนกรณีศึกษาของ
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและล้มแหลว 
 Basic concepts of starting a successful agribusiness. Global agribusiness and 
agribusiness in Thailand. Good agribusiness idea and appropriate agribusiness to startups. Foods 
and agricultural innovation and source retrieval of innovation. Digital entrepreneurship, digital 
marketing of agricultural products, digital financial management, agribusiness risk management, 
agribusiness plan components, agribusiness networking, intellectual property, business law for 
entrepreneur and business ethics. Moreover, case studies of successes and failures are included. 
 
ก.ธก. 211 (368211) : การจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 211   : Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี 
Pre  : None 
  ธุรกิจการเกษตรเบื ้องต้น ความรู ้พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับหน้าที ่การจัดการในธุรกิจการเกษตร 
เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้จัดการธุรกิจการเกษตร การตลาดและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจการเกษตร 
การจัดองค์กรธุรกิจการเกษตร การจัดการการผลิตและการจัดการลอจิสติกส์ การบัญชีและการเงินพื้นฐานในธุรกิจ
การเกษตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการเกษตร การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจการเกษตร จริยธรรม
ของธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Introduction to agribusiness, basic knowledge of management functions in 
agribusiness, economics for agribusiness managers, marketing and competitive environment of 
agribusiness, organization of agribusiness, production and logistics management, basic accounting 
and finance in agribusiness, human resource management in agribusiness, agribusiness risk 
management, business ethics and social responsibility. 
 
ก.ธก. 310 (368310) : การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม  3(2-3-4) 
ABM 310   : Applications of Economic Theories for Farm Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200) 
Pre  : AEC 201 (351201) or AEC 200 (351200)   
 การจัดการธุรกิจฟาร์ม กระบวนการตัดสินใจ การจัดเก็บข้อมูลฟาร์ม การประเมินสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจฟาร์ม  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม การจัดทำงบประมาณ การวางแผน 
และการลงทุน รวมทั้งการปฏิบัติการและดูงานในธุรกิจฟาร์ม 
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 Farm business management. Decision making processes. Farm information 
acquisition. Farm business environments evaluation. Applications of economic theories in business 
analysis. Budgeting, planning and investment. Laboratory and farm business study tours are 
provided.  
 
ก.ธก. 317 (368317) : เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 317   : Economics and Management of Agricultural Value Chain 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201)  or AEC 202 (351202)   
 ความหมายของระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  องค์ประกอบ
สำคัญในการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้ซื้อสินค้าเกษตร ระบบตลาดสินค้าเกษตร
และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการทำคลังสินค้าเกษตร ระบบการขนส่งสินค้า
เกษตรในประเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมในการ
บริหารห่วงโซ่มูลค่า 
 Definition of value chain, supply chain and logistics for agricultural products. Key 
elements of analyzing value chain for agricultural products. Analyzing the consumers’ demand of 
agricultural goods. Agricultural marketing system and supply chain management. Economic 
inventory decision. Domestic transportations systems for agricultural product. Logistics system 
management. Relevant regulations and ethics in value chain management. 
 
ก.ธก. 331 (368331) : การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) 
ABM 331   : Agri - Food Business Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 310 (368310) 
Pre    : ABM 310 (368310) 
 หน้าที่ของการเงินธุรกิจฟาร์มและธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์รายการทางการเงิน ระบบข้อมูล
ฟาร์มและบัญชีฟาร์ม เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงทางการเงิน ต้นทุนของทุนและการ
ตัดสินใจการวางแผนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และจริยธรรมในการจัดการการเงิน 
 Function of finance in farm and agribusiness, financial statement analysis; farm 
information system and farm accounting; financial analysis techniques including financial risk, cost 
of capital and farm/agribusiness decision, using computerized program for decision making and 
ethics in financial management. 
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ก.ธก. 392 (368392) : ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  3(2-3-4) 
ABM 392   : Agribusiness Entrepreneurial Skills 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre    : ABM 211 (368211) 
 ทักษะและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างมีจริยธรรม การวางแผนธุรกิจ
เกษตรโดยการใช้แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์วางแผนธุรกิจและเครื่องมือการเขียนแผนธุรกิจแบบย่อ การตลาด
ดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกษตร การประเมินตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเกษตร ทักษะเชิ งสังคมสำหรับ
ผู้ประกอบการ เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร 
 Skills and concepts of ethical agribusiness entrepreneurship, Agribusiness planning 
using business model canvas and lean canvas, Digital marketing for agribusiness, Market validation 
and agribusiness data analytics, Soft skills for entrepreneurs, Business pitching technique. 
 

ก.ธก. 411 (368411) : การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 
ABM 411   : Intermediate Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre    : ABM 211 (368211) 
 ขอบเขต หน้าที่ และภารกิจของการจัดการธุรกิจเกษตร องค์กรและบริบทของการจัดการธุรกิจ
เกษตร การจัดการการตลาด  การจัดการทางการเงิน  การจัดการการดำเนินงาน  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับธุรกิจเกษตร 
 Scope, functions, and tasks of agribusiness management. Organizations and context 
of agribusiness management. Marketing management. Financial management. Operations 
management. Human resource management for agribusiness. 
 
ก.ธก. 412 (368412) : การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 412   : Agribusiness Marketing Analysis and Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201) or AEC 202 (351202)   
 หน้าที่ของการจัดการและการวางแผน การวิเคราะห์และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร การสร้าง
แบรนด์ที่แข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าในสายตาของผู้บริโภค การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน การกำหนด
กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร จริยธรรมในการดำเนินการเก่ียวกับธุรกิจเกษตร 
 Management functions and the agricultural marketing planning. Methods for 
analyzing and agricultural marketing management. Building strong brand and creating value for 
customer aspect. Conduction of agricultural marketing for long-term success. Agricultural marketing 
strategies. Agribusiness ethics. 
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ก.ธก. 416 (368416) : แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 416   : Agribusiness Plan and Investment Project 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre    : ABM 211 (368211) 
 แนวคิดและการวิเคราะห์ของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การเขียนแผนธุรกิจของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การจัดการต้นทุนและการทำงบประมาณโครงการ 
การประเมินและการเลือกโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การควบคุมโครงการ และกรณีศึกษา 
 Concepts and analysis of agribusiness investment project. Project feasibility study. 
Writing agribusiness investment project plan. Project cost management and budgeting. Evaluation 
and selection of agribusiness investment project. Project control. Case study. 
 
ก.ธก. 417 (368417) : นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร  3(3-0-6) 
ABM 417   : Innovation in Agricultural Logistics Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 317 (368317) 
Pre    : ABM 317 (368317) 
 การจัดการและการตัดสินใจในลอจิสติกส์เกษตร เทคนิคของโปรแกรมคณิตศาสตร์ ตัวแบบใน
การขนส่งและการวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมเกษตร ตัวแบบการจัดการคลังสินค้าเกษตร การตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจเพื่อเลือกแหล่งวัตถุดิบเกษตร การกำหนดปริมาณสินค้าและกระจายสินค้า การกำหนดราคาและการ
จัดการรายได้ในห่วงโซ่อุปทานเกษตร การออกแบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการห่วงโซ่สินค้าเกษตร การ
ออกแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตรทั้งระบบ 
 Management and decision in agricultural logistics. Mathematical programming 
techniques. Transportation models and analysis of agro-industry systems. Models for inventory 
management. Economic decision on input sourcing and design. Determining optimal product level 
and distribution centers. Pricing and revenue management in agricultural supply chain. Design 
Management Information System (MIS) in agricultural supply chain. Aggregate planning in 
agricultural supply chain. 
 
ก.ธก. 418 (368418) : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 418   : Strategic Planning and Management in Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
Pre    : Fourth year standing  
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจเกษตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ธุรกิจเกษตร กลยุทธ์ระดับโลกเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจเกษตร บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ธุรกิจเกษตร และกรณีศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร 

 Strategic analysis of internal agribusiness environment. Strategic analysis of external 
agribusiness environment. Strategic planning of agribusiness unit. Analysis of agribusiness industry. 
Global strategy for adapting the business model. Board's roles in strategic management in 
agribusiness. Case studies of strategic planning and management in agribusiness. 
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ก.ธก. 421 (368421) : การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 
ABM 421   : Negotiation in Agri-Food Business  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre    : ABM 211 (368211) 
 ธรรมชาติของความขัดแย้งในธุรกิจเกษตรและอาหาร และการใช้ประโยชน์จากการเจรจาต่อรอง 
การรับรู้ การคิดและการสื่อสารในการเจรจาต่อรอง การบริหารความสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรอง วัฒนธรรมใน
ธุรกิจเกษตรและอาหาร วัฒนธรรมในธุรกิจเกษตรและอาหารกับวิธีสู่ความสำเร็จของการเจรจาต่อรอง จริยธรรมใน
การเจรจาต่อรอง และกรณีศึกษาการเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร 
 The nature of conflict in Agri-Food business and the use of negotiation, Perception, 
cognition and communication in negotiation, Relationships management in negotiation, Cultural in 
Agri-Food business and approaches of negotiation to success, Ethics in negotiation, Case studies in 
negotiation in Agro-Food business. 
 
ก.ธก. 431 (368431) : การจัดการการเงินสำหรับธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
ABM 431   : Financial Management for Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 202 (351202) 
Pre  : AEC 200 (351200) or AEC 201 (351201)  or AEC 202 (351202)   
 หลักเศรษฐศาสตร์การจัดการในการใช้สินเชื่อในภาคการเกษตร เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร แหล่งเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินสำหรับ
ธุรกิจเกษตร บทบาทของเครดิตในการพัฒนาการเกษตร และบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 Economic principles related to credit management in the agricultural sector. Tools 
of financial analysis. Financial planning and controlling for agribusiness. Sources and cost of credit 
in agribusiness. Roles of credit in agricultural development. Roles of the government in the field 
of agricultural credit. 
 

ก.ธก. 433 (368433) : ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์  3(3-0-6) 
ABM 433   : Futures and Options Markets 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) หรือ ศศ. 106 (751106)   
Pre  : ECON 101 (751101) or ECON 106 (751106)  
 แนวคิดของตลาดอนุพันธ์ ตลาดล่วงหน้า และตลาดตราสารสิทธิ์ กลไกของตลาด และการกำหนด
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารสิทธิ์ในตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธิ์ กลยุทธ์การลดความเสี่ยง   
กลยุทธ์การวิเคราะห์และการจัดทำธุรกรรมในตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธิ์โดยประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตร 
 Concepts of derivatives, futures and options markets, mechanisms and price 
determination of futures and options contracts in the futures and options markets, hedging 
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strategies, analysis and management strategies in the futures and options markets applied for 
agricultural commodities. 
 

ก.ธก. 441 (368441) : วิธีเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการธรุกิจเกษตร  3(2-3-4) 
ABM 441   : Quantitative Methods for Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.สถ. 363 (208363)    
Pre  : STAT 363 (208363)    
 แนวทางในการจัดการข้อมูลและแบบจําลองเชิงปริมาณ แนวคิดของความน่าจะเป็น การทดสอบ
ข้อสมมุติฐาน การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การ
พยากรณ์ และโปรแกรมคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้กับการจัดการธุรกิจเกษตร 
 Approaches to data management and quantitative model. Probability, hypothesis 
testing, regression analysis, analysis of variance and co-variance, forecasting and mathematical 
programming. Applications to agribusiness management. 
 

ก.ธก. 487 (368487) : หัวขอ้เลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1  1(1-0-2) 
ABM 487   : Selected Topics in Agribusiness 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร 
 Current topics of interest in agribusiness. 
 
 
ก.ธก. 488 (368488) : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2  2(2-0-4) 
ABM 488   : Selected Topics in Agribusiness 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร  
 Current topics of interest in agribusiness. 
 
ก.ธก. 489 (368489) : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3  3(3-0-6) 
ABM 489   : Selected Topics in Agribusiness 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre    : Consent of the department 
 หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร  
 Current topics of interest in agribusiness. 
 
ก.กษ. 110 (400110) : พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 
AGRI 110  : Technology Development and Global Change 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 เทคโนโลยีกับพัฒนาการของอารยธรรมและสังคมมนุษย์ ผลของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่อ
ส ังคมมน ุษย ์  พ ัฒนาการของเทคโนโลย ีทางการเกษตรต ่อการเก ิดส ังคมมนุษย ์  การพ ัฒนาการของ
เทคโนโลยีการเกษตร ปฏิชีวนะสารกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ยีนเทคโนโลยีกับโลกยุคใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กับบทบาทของสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและ
อนาคต 
 Technology and development of human society and civilization, effects of 
technology development on human society, agricultural technology development on human 
community formation, development of agriculture technology, antibiotics and world changes, gene 
technology and modern world, information technology and social roles, technology development 
for climate change, problem solving: present and future. 
 
ก.กษ. 190 (400190) : การฝึกงาน 1   1(0-6-0) 
AGRI 190   : Practical Training 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 การฝึกปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร การเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม และการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 Practical work on each discipline and related work in agriculture, learning to work 
as a team and presenting the result of the practical work. 
 
ก.กษ. 210 (400210) : นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
AGRI 210   : Introduction to Agricultural Innovations 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวค ิดของนว ั ตกรรมการ เกษตร ว ิ ธ ี การของระบบการจ ั ดการฟาร ์มท ี ่ ท ันสมัย 
เทคโนโลยีการเกษตรในระบบการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรแบบทันสมัย การ
ควบคุมโรคและศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการผลิตสัตว์ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบการเกษตรแบบทันสมัย เครื่องจักรกลเกษตรในยุค
เกษตรสมัยใหม่ โรงเรือนอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำสูง ระบบติดตาม ควบคุม และสั่ง
การอัตโนมัติในการเกษตรสมัยใหม่ การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในทางการเกษตร และการสื่อสารดิจิทัลทาง
การเกษตร 
 Concepts of agricultural innovation; approaches of modern agricultural system and 
management; agricultural technologies in modern farm management system, soil and water 
management for modern agriculture, disease and pest controls, animal production system with 
modern technologies, and information system for agricultural decision making; tools and 
equipment in modern agricultural system; farm mechanics in modern agriculture; intelligent 
farmhouse; data management for precision agriculture; automatic monitoring, controlling, and 
functioning systems in modern agriculture; big data utilization in agriculture; and digital media 
communication for agriculture. 
 
ก.กษ. 211 (400211) : การจัดการระบบเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติ  2(2-0-4) 
AGRI 211   : Agricultural Systems and Natural Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความสำคัญ ประเภท และชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบนิเวศธรรมชาติกับระบบนิเวศเกษตร ความหมายและแนวคิดระบบเกษตร เครื่องมือและวิธีการในการ
วิเคราะห์ระบบเกษตร ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาด้านเกษตรกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหา
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ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตร การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาของการจัดการระบบเกษตรแบบบูรณาการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 Importance, categories and types of natural resources; agro- ecosystems; 
relationships between natural ecosystems and agro-ecosystems; definitions and concepts of 
agricultural systems; tools and methods in agricultural system analyses; natural resource problems, 
including agricultural problems; integrated approaches in resolving natural resource problems; 
landscape designs for natural resource and agricultural system management; sustainable 
management of natural resources and agricultural systems; case studies of integrated management 
of agricultural systems and natural resources. 
 
ก.กษ. 290 (400290) : การฝึกงาน 2   1(0-6-0) 
AGRI 290   : Practical Training 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 190 (400190) 
Pre    : AGRI 190 (400190) 
 การฝึกงานภาคสนามตามโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อการผลิต
และการตลาดของผลิตผลทางการเกษตร การฝึกหัดวิเคราะห์การดำเนินการเกษตรในเชิงธุรกิจ หรือการศึกษาและ
ปฏิบัติงานในชุมชนเกษตร หรือการจัดการเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
 Field work in various projects related to the use of agricultural resources for 
production and marketing of agricultural produces, practice on analyzing agricultural operations in 
business, or study and practice in agricultural community, or highland agriculture and natural 
resources management. 
 
พย.ศท. 111 (571111) : การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
NGGE 111   : Critical Thinking and Creative Thinking  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิด
สร้างสรรค์ หลักการและองค์ประกอบของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของการคิดเชิงวิพากษ์
และการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาและการส่งเสริมการคิด
เชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ และการนำการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Fundamental principles of thinking, forms of thinking, definitions of critical thinking 
and creative thinking. Principles and components of critical thinking and creative thinking. 
Advantages of critical thinking and creative thinking. Factors related to critical thinking and creative 
thinking. Development and enhancement of critical thinking and creative thinking and use of critical 
thinking and creative thinking in daily life. 
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พย.ศท. 116 (571116) : สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจทิัล  3(3-0-6) 
NGGE 116   : Health and Working in the Digital Age  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวโน้มรูปแบบการทำงานในอนาคต ภัยสุขภาพที่เกิดจากการทำงานในยุคดิจิทัล ความรู้พื้นฐาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรมการทำงานในยุคดิจิทัล กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย สุขภาวะและการสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการ เครือข่ายการดูแลสุขภาพ
คนทำงาน นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพคนทำงาน การประยุกต์การสร้างสุขภาวะใน
สถานประกอบการประเภทต่างๆ 
 Trend of working pattern in the future. Health risk from working in the digital age. 
Fundamental principles of occupational health and safety. Working culture in the digital age. Laws 
and standards related to occupational health and safety. Health and wellness promotion in the 
workplace. Network on workers’ health. Innovations and creative media technology for workers’ 
health. Application on wellness promotion in various workplaces. 
 
อ.วท. 351 (601351) : กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  2(2-0-4) 
FST 351 : Food Legislation and Standards 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
Pre  : Third year standing 
 พระราชบัญญัติอาหารของไทย กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขของไทย กฎหมาย
อาหารของต่างประเทศและมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
 Thai food act, Thai food regulations and codes of Ministry of Public Health, 
international food regulations and international standards for food. 
 
อ.ทบ. 200 (603200) : บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
PKT 200 : Packaging in Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 

 ความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุในการบรรจุ วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ รูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับการออกแบบ บรรจุภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและการตลาด บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การ
กำจัดเศษบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยในการใช้บรรจุภัณฑ์ และการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

 Importance and function of packaging, packaging materials, natural materials for 
packaging, packaging form, packaging and design, packaging for advertising and marketing, packaging 
and environment, disposal of packaging waste, recycling of packaging, safety in packaging utilisation 
and packaging development. 
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อ.อก. 112 (610112) : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  3(3-0-6) 
AG 112   : Food Product Innovation  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร วัฒนธรรมทางอาหาร ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แนวคิดการสร้างนวัตกรรมอาหาร การออกแบบและตกแต่งอาหาร 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญาและกรณีศึกษา 
 Definition and importance of food product innovation, food culture, types of new 
products, principles of food product development, concept of food innovation, food design and 
decoration, new product testing, intellectual property and case studies. 
  
อ.อก. 201 (610201) : กระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
AG 201   : Introduction to Agro-Industrial Process  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร บทบาทและจริยธรรมของผู้ผลิตอาหาร หลักการแปรรูปทาง
อุตสาหกรรม เกษตร ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
แนวโน้มของ อุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมอาหาร กรณีศึกษา/ดูงานทางอุตสาหกรรมอาหาร 

 The importance of the agro-industry. Roles and ethics of food producers. Principles 
of processing in agro-industry. Food quality and safety system. Food packaging. Food laws and 
standards. Food industry trends and food innovations. Case studies/food industry visit. 

 
บธ.บช. 181 (701181) : การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 
ACC 181   : Basic Accounting for Entrepreneurs 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 หลักการและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบัญชี ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร กับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ของไทยและกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 
รูปแบบธุรกิจ (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ 
และนโยบายบัญชีที่สำคัญ การจัดประเภทรายการ นโยบายบัญชี การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า และ
นโยบายบัญชีที่สำคัญ บัญชีรายตัว นโยบายบัญชี งบการเงินสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การประยุกตใ์ช้
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ต้นทุนและการคำนวณต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กำไร การ
ใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
 Accounting principles and general knowledge about accounting. Definition, 
importance and objective of accounting. The relationship of financial accounting, managerial 
accounting, and business. Accounting law. Thai financial Reporting Standards (TFRS) and financial 
reporting framework. Accounting act 2000 and 2004. Business types (natural person, juristic person). 
Code of ethics. Accounting process and accounting policy for service business. Classification of 
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accounting transactions. Accounting process and accounting policy for merchandising business. 
Subsidiary account. Financial statements for business. Financial statements analysis. Applying 
accounting information for decision making. Cost concepts and calculation. The relationship of 
cost, volume, and profit. Using cost information for decision making. 
 
บธ.กง. 101 (702101) : การเงินในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
FINA 101   : Finance for Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจำวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน การ
สำรวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน บริการของสถาบัน
การเงิน การออมเงิน การให้เงินทำงาน การวางแผนการเงินสำหรับเหตุการณ์ของชีวิต การประกันความเสี่ยง การ
วางแผนภาษี และการเตรียมความพร้อมเพื่อความสุข 
 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial 
health evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial 
institution services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk 
insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 
 
บธ.กจ. 310 (703310) : คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MGMT 310 : Introduction to Business Computer 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยระบบ อุปกรณ์นำเข้า
ข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมระบบ 
และโปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความปลอดภัยและ
จริยธรรมของคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต ต้วอย่างการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 
 Basic knowledge in various computer components; system unit, input devices, 
output devices and storage devices. Knowledge in various types of software; system software and 
application software. Network and communication system. Basic knowledge in database. Security 
and ethics in computer. Basic knowledge in Internet. Examples of business application program 
using. 
 
บธ.กจ. 391 (703391) : มารยาทในสังคมธุรกิจ 3(3-0-6) 
MGMT 391 : Business Etiquette 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre  : None 
 ความสำคัญของมารยาทในสังคมธุรกิจ การแนะนำและทักทาย การพบปะอย่างเป็นทางการ  
การสันทนาการและการเข้าสังคม การเลือกหัวข้อสนทนา มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแต่งกาย การพูดในงานพิธกีาร 
การมอบของขวัญ และข้อห้ามของการปฏิบัติตนในสังคมธุรกิจ 
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 Importance of business etiquette to the following topics: introduction and greeting, 
formal meeting, entertaining and social meeting, conversation topics, manner on dining table, 
attiring, giving speech in formal ceremony, gift giving and taboos in business etiquette. 
 
ศศ. 106 (751106) : หลักเศรษฐศาสตร ์   3(3-0-6) 
ECON 106   : Principles of Economics  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โครงสร้างตลาด อุปสงค์ อุปทาน และดุลย
ภาพตลาด ความยืดหยุ ่นของอุปสงค์และอุปทาน สวัสดิการสังคม ประสิทธิภาพการตลาด และนโยบาย
เศรษฐศาสตร์จุลภาค ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตัวชี้วัดสภาวะ
เศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
ในปัจจุบัน 
 Basic concepts of microeconomics and macroeconomics. Market structures, 
demand, supply and equilibrium. Elasticity of demand and supply. Social welfare, market efficiency 
and microeconomics policies. Economy and national income. Economic growth and aggregated 
indicators. Monetary and fiscal policies. Open economy and current macroeconomics issues. 
 
ศศ. 209 (751209) : คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
ECON 209   : Introduction to Mathematical Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) or ศศ. 106 (751106); และ ว.คณ. 171 (206171);  
   หรือ ตามความเห็นชอบของคณะ 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) ; and MATH 171 

(206171); or consent of the faculty 
 เทคนิคเชิงปริมาณทั้งในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และการที่จะนําหลักคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ลักษณะของคณิตเศรษฐศาสตร์ แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ชนิดของฟังก์ชั่นทาง
เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ในสภาพนิ่ง สภาพนิ่งเปรียบเทียบและสภาพเคลื่อนไหว จุดสูง จุดตํ่ า อนุพันธ์แมทริกซ์
ดิฟเฟอรเรนซ์และดิฟเฟอรเรนเชียลอีเควชั่น 
 This course aims at furnishing the students of understand, as an introductory 
course, quantitative techniques of economics both in mathematical contexts and as an application 
to economic problems. It covers the nature of mathematical economics, economic models, types 
of economic functions, static (or equilibrium) analysis, comparative statics analysis. Maximal and 
minimal, differentials, dynamic analysis, matrix algebra, difference and differential equations. 
  
ศศ. 301 (751301) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 
ECON 301   : Microeconomic Theory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) หรือ ศศ. 106 (751106); และ ว.คณ. 171 (206171);   
    หรือตามความเห็นชอบของคณะ  
Pre    : ECON 101 (751101) or ECON 106 (751106);  
     and MATH 171 (206171); or consent of the faculty  
 พฤติกรรมของผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ราคาตลาด ความยืดหยุ่นของราคาอรรถประโยชน์ตาม
หลักของนิโอคลาสสิค และเส้นอุปสงค์ของผู ้บริโภค การวิเคราะห์เส้นแห่งความพอใจเท่ากันและทฤษฎี
อรรถประโยชน์สมัยใหม่ ศึกษาทางทฤษฎีของหน่วยการผลิต ได้แก่ หน่วยการผลิต และการตัดสินใจของหน่วยการ
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ผลิต ทฤษฎีการผลิต การเลือกปัจจัยการผลิตและผลผลิต ฟังก์ชั่นของต้นทุนและหลักการของจีเนียโปรแกรมมิ่ง
เบื้องต้น 
 Consumer behavior, demand, supply, market price, price elasticities, classical utility 
and consumer demand, indifferent-curve analysis and modern utility theory. Theory of the firm: 
firm and its decisions. Theory of production, choices of inputs and outputs, cost function and basic 
concepts of linear programming. 
 
ศศ. 302 (751302) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6) 
ECON 302   : Microeconomic Theory 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 301 (751301)  
Pre    : ECON 301 (751301)   
 การกําหนดราคาและนโยบายราคาในตลาดแบบต่างๆ การกําหนดราคาในตลาดแข่งขันดุลยภาพ
ทั่วไปและสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ราคาผูกขาด การกําหนดราคาหลายราคาให้แตกต่างกัน การกําหนดราคาใน
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และราคาปัจจัยการผลิต 
 Price determination and policy in different forms of market. Competitive pricing, 
general equilibrium and economic welfare, monopoly pricing, price discrimination, pricing in 
imperfect competition and prices of factor of production. 
 
ศศ. 303 (751303) : การคลังสาธารณะ   3(3-0-6) 
ECON 303   : Public Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 301 (751301)  
Pre    : ECON 301 (751301)   
 ศึกษาถึงรายรับและรายจ่ายของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณแผ่นดิน ภาษี รายจ่ายของ
รัฐบาลและหนี้สาธารณะนอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลของงบประมาณแผ่นดนิต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลของความสําเร็จที่มีต่อเป้าหมายเศรษฐกิจที่สําคัญด้านความเจริญเติบโตเสถียรภาพ ความเสมอภาคและ
ประสิทธิภาพ 
 Revenue and expenditure activities of government. It deals with budgets, taxes, 
government expenditures and public debts. Effects of budgets on the economy, particularly the effects 
on the achievements of the major economic objectives; growth, stability, equity and efficiency. 
 
ศศ. 308 (751308) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1    3(3-0-6) 
ECON 308   : Macroeconomic Theory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) or consent of the faculty  
 หลักรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายได้ประชาชาติ การจ้างงานในภาวะที่หยุดนิ่งและ
ภาวะที่เคลื่อนไหวความผันผวนขึ้นลงทางธุรกิจ 
 National income concepts, Static and dynamic theories of determination of 
national income and employment and of business fluctuations. 
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ศศ. 309 (751309) : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6) 
ECON 309   : Macroeconomic Theory 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 308 (751308)  
Pre    : ECON 308 (751308) 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเบื้องต้น ปัญหาการควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 Fundamentals of Growth Economics. Problems of controlling economic activity 
Monetary and fiscal policies for promoting economic. Stability and growth. 
 
ศศ. 321 (751321) : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน      3(3-0-6) 
ECON 321   : Community Economic Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) 
 ศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่เป็นท่ีมาของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดของการพัฒนาชุมชน แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน 
วิวัฒนาการของเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจชุมชนต่อผลกระทบของโลกาภิวัตน์ 
 Conceptual frame work of community economic development including the study of 
the past and present economic structures of Thailand, the sustainable development, the community 
economic development, the development of community economic development in Thailand, impacts 
of globalization and community adjustment. 
 
ศศ. 330 (751330) : การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
ECON 330   : Money and Banking 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) or consent of the faculty  
 ลักษณะและหน้าที่ของการเงิน บทบาทของเงิน ชนิดของเงิน มาตรฐานการเงิน หนี้สิน สินเชื่อ
และเครื่องมือทางการเงิน สื่อกลางทางการเงิน ระบบและนโยบายของธนาคารพาณิชย์ บทบาทของธนาคารกลาง 
ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และไทย เครื่องมือของนโยบายการเงิ น นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง ตลาดการเงินและตลาดทุน ตลาดสินเชื่อในประเทศไทย 
 The nature and function of money and finance; the role of money, kinds of money, 
monetary standards, debt, credit and finance instruments, finance, intermediaries, Commercial 
banking system and policy. The role of central bank, central banking system of the U.S.A., U.K. and 
Thailand. Instruments of monetary policy. Monetary policy and fiscal policy. Money market and 
capital market. Credit market in Thailand. 
 
ศศ. 345 (751345) : เศรษฐศาสตร์การขนส่ง      3(3-0-6) 
ECON 345   : Transportation Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) 
  การขนส่งและเศรษฐกิจ ขอบเขตของเศรษฐกิจการขนส่ง สถานที่ในการขนส่ง ประสิทธิภาพใน
การขนส่ง ค่าเช่าที่ดิน และการขนส่ง ข้อพิจารณาในการขนส่ง ความสําคัญของการขนส่ง 
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  Transportation and economy, scope of transportation economy, transport location, 
transportation efficiency, land rent and transportation, transportation consideration, importance of 
transportation. 
 
ศศ. 401 (751401) : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
ECON 401   : International Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 301 (751301) และ ศศ. 308 (751308); หรือตามความเห็นชอบของคณะ 
Pre    : ECON 301 (751301) or ECON 308 (751308); or consent of the faculty   
 แนวความคิดและทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และปัญหาทฤษฎีบริสุทธิ์ และ
ทฤษฎีการเงินของการค้าระหว่างประเทศ และทฤษฎีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ เช่น ปัญหา
การเคลื ่อนย้ายแรงงานและทุน ตลอดจนผลของการเคลื่อนย้าย ปัจจัยการผลิตที ่ตกแก่ทั ้งประเทศที ่ปัจจัย
เคลื่อนย้ายออกและโยกย้ายเข้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ตลาดร่วมยุโรปและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา 
 This course is intended to provide general concepts and theories of international 
trade, and related problems. Pure and monetary aspect of international theories. International 
migration of factors of production: labor and capital movement and the effect of factor migration. 
Economic integration among developing countries. 
 
ศศ. 420 (751420) : การเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
ECON 420   : International Finance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 401 (751401) 
Pre    : ECON 401 (751401) 
 นโยบายการเงินที่จะคงดุลยภาพทางการเงินของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไว้ การเลือกเป็น
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้เป็นนโยบายต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนโดยเสรีและอัตราแลกเปลี่ยนที่ตายตัว 
ตลอดจนระบบการแลกเปลี่ยนที่ใช้ดอลล่าร์เป็นหลัก เปรียบเทียบดุลยภาพภายนอกกับดุลยภาพภายในวินิจฉัยปัญหา
สําคัญๆ บางประการคือ เลือกการทํางานเต็มที่ภายในหรือเลือกเอาดุลยภาพของการชําระเงินภายนอก เป็นต้น 
 Financial policies to maintain a monetary equilibrium in its foreign transactions. 
Choice among exchange rent regimes as the first step in making international policy. Free exchange 
rate and fixed exchange rate will be closely studied. The comparison study of internal equilibrium 
and external equilibrium; full employment at home or payments equilibrium. 
 
ศศ. 421 (751421) : เศรษฐศาสตร์การลงทุน    3(3-0-6) 
ECON 421   : Economics of Investment 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาปีที่ 3 
Pre  : third year standing 
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 การตัดสินใจในการลงทุน และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนและการตัดสินใจแหล่งของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์บริษัทโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ตลาด
พันธบัตร การประเมินมูลค่าพันธบัตรเบื้องต้น อนุพันธ์ทางการเงินเบื้องต้นและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนเบื้องต้น การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์อนุพันธ์ทางการเงินกับ
ตลาดทุน การทำการตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงินและการนำหลักทรัพย์ขายให้ประชาชน การควบรวมและการซื้อ
กิจการ 
 Investment decision and economic variables. Uncertainty and decision making. 
Sources of information on investments. Introduction to security valuation using economic theory. 
Industry analysis using economic theory. Company analysis using economic theory. Bond market. 
Introduction to bond valuation. Introduction to financial derivatives and economic theory. 
Introduction to foreign exchange markets. Analysis of foreign exchange rates using economic 
theory. Application of financial derivatives and capital markets. Due diligence and initial public 
offerings. Mergers and acquisitions. 
 
ศศ. 437 (751437) : ระบบภาษีอากร   3(3-0-6) 
ECON 437   : Tax System 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 102 (751102) หรือ ศศ. 106 (751106) 
Pre    : ECON 102 (751102) or ECON 106 (751106) 
 หลักการและจุดมุ่งหมายของการเก็บภาษีอากร ผลของภาษีต่อระบบเศรษฐกิจ ฐานภาษี และ
อัตราภาษี การผลักและภาระภาษี หลักการกําหนดภาระภาษี หลักการของภาษีที่สําคัญๆ ระบบภาษีอากรของไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเก็บภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีอากร และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาการภาษี
ในประเทศที่กําลังพัฒนา การใช้ภาษีเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลัง 
 Principles and purpose of taxation. The effect of taxation upon the economy, tax 
base and tax rate. The shifting and incidence of taxation. Principles which regulate the incidence 
of taxes. Principles of some major taxes. Tax system of Thailand. The relationship of taxation and 
economic development. Taxation and economic statilization. Problems of taxation of developing 
countries. Tax as an instrument for fiscal policy. 
 
สม. 100 (851100) : การสื่อสารเบื้องต้น   3(3-0-6) 
MC 100  : Introduction to Communication 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 แนวคิดด้านการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อ
ทางเลือกและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสังคม 
 Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 
communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 
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สม. 103 (851103) : ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ   3(3-0-6) 
MC 103  : Life and Society through Media 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้ง นวนิยาย 
เร่ืองสั้นและหนังสือการ์ตูน 
 Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, 
cultural, political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, 
magazine, as well as novel, short story, and comic book. 
 
นว.ด. 102 (888102) : อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ    3(3-0-6) 
DIN 102 : Big Data for Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอภิมหาข้อมูล ปัญหาทางธุรกิจและการแก้ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล แบบจำลองสำหรับการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การคิด
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การแสดงผลสมรรถนะของแบบจำลอง พยานหลักฐานและความเป็นไปได้ การทำเหมือง
ข้อความ 
 Introduction to big data. Business problems and data science solutions. Basic tools 
for data mining. Predictive modelling. Clustering data. Decision analytic thinking. Visualizing model 
performance. Evidence and probabilities. Text mining. 
 
ศท.อ 111 (951100) : ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน  3(3-0-6) 
ANI 111  : Modern Life and Animation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์แอนนิเมชันและภาพยนตร์แอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบแอน
นิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสร้างแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลังการ
ผลิต การใช้ไฟล์ในงานแอนนิเมชันต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบื้องต้น 
 Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of 
animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-
production, production, and post-production. File utilization in presenting the animation projects of 
students. And the basic design of animation character. 
 
ศท.วว. 111 (953111) : ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
SE 111  : Software for Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 บทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจำวัน องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ 
องค์ประกอบของระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์เพื่อชีวิตสมัยใหม่ ซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลคำ 
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ซอฟต์แวร์เพื ่อการประมวลตารางทำการ ซอฟต์แวร์เพื ่อการนำเสนอ ซอฟต์แวร์เพื ่อการจัดการภาพ และ
ภาพเคลื่อนไหว ความปลอดภัย จริยธรรม และกฎหมายบนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 Roles of software in everyday life. Hardware essentials. Software essentials. Online 
system essentials. Utility software for modern life. Word processing software. Spread sheet processing 
software. Presentation software. Image and animation software. Security, ethics and law on computer 
and internet. 
  
ศท.สป. 101 (954101) : การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  3(3-0-6) 
INX 101  : Introduction to Modern Management and Information  
   Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี
Pre    : None 
 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ การวางแผน การจัดองค์กร 
การนำ การควบคุม ยุทธศาสตร์สมัยใหม่ การกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวโน้มใน
อนาคตของการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Modern management and information technology. Modern management. Planning. 
Organizing. Leading. Controlling. Modern strategies. Strategy formulation. Strategy implementation. 
Information technology. Information systems. Information systems for strategic advantages. Digital 
economy and society. Future trends of modern management and information technology. 
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2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  (ปี 2561-2565) 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  
1. Teresa Sequeros, Justus Ochieng, Pepijn Schreinemachers, Papias H. Binagwa, Zenaida M. 

Huelgas, Ratri Tri Hapsari, Maurice Ogada Juma, Joseph Rajabu Kangile, Rael 
Karimi, Nur Khaririyatun, Emmanuel K. Mbeyagala, Henry Mvungi, Ramakrishnan 
Madhavan Nair, Losira Nasirumbi Sanya, Thi Tan Loc Nguyen, Siviengkhek 
Phommalath, Thira Pinn, Esther Simfukwe & Pornsiri Suebpongsang. 2021. 
Mungbean in Southeast Asia and East Africa: varieties, practices and constraints. 
Agriculture & Food Security volume 10, Article number: 2. 

2. Daniel Ortiz-Gonzalo, Sinne Borby Ørtenblad, Marianne Nylandsted Larsen, Pornsiri 
Suebpongsang, Thilde Bech Bruun. 2021. Food loss and waste and the 
modernization of vegetable value chains in Thailand. Resources, conservation, 
and recycling 2021 v.174 pp. 105714. 

3. Sinne Borby Ørtenblad., Marianne Nylandsted Larsen and Pornsiri Suebpongsang . 
2020 . Multi-dimensional and spatial connections in food retail markets in 

Thailand .Thinking through connections in food and energy transitions .
https//:doi.org /10.1080/04353684.2020.1715811 . Vol  .102 : Issue 1 : Special 
Issue  :40-60.  

4. Kramol, P., Suebpongsang, P., Ekasingh, B. 2020. Farmer organizations in ubon ratchathani 
province. White Gold: The Commercialisation of Rice Farming in the Lower 
Mekong Basin. pp. 85-99. 

5. Suebpongsang, P., Ekasingh, B., Cramb, R. 2020. Commercialisation of rice farming in 
Northeast Thailand. White Gold: The Commercialisation of Rice Farming in the 
Lower Mekong Basin. pp. 39-68. 

ระดับชาติ  
1. เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ อภิญญา รัตน

ไชย. 2564. “ความรู้และการปฏิบัติในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร. 49 (ฉบับพิเศษ 1): 214 – 220. 
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2. อรณิชา ฮวบหิน รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และพรสิริ สืบพงษ์สังข์. 2564. การพ่ึงพาตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสารผลิตกรรมการ
เกษตร 3(3):43-56. 

3. เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ อภิญญา  
รัตนไชย. 2563. แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 393-400. 

บทความในวารสาร  
1. ศิวาพร ธรรมดี พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ จุฑามาส คุ้มชัย พิมพ์ใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ 

นพพล จันทร์หอม แพรวระวี แสงมณี และบัญประชา ทองโชติ. 2562. “ดี อร่อย” ผักสด
โครงการหลวง : แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด.” ประชาคมวิจัย, 24(143), หน้า 6-11. 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทานทิพย์  กระมล 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  
1. Panpakdee C., B. Limnirankul. and P. Khamol. 2021 Assessing the Social-ecological Resilience 

of Organic Farmers in Chiang Mai Province, Thailand. Forest and Society 5(2) (2021): 
NOVEMBER. https://orcid.org/0000-0001-8075-3501.  

2. Kramol, P., Ekasingh, B. 2020. Evolution of rice farming in ubon ratchathani province. White 
Gold: The Commercialisation of Rice Farming in the Lower Mekong Basin. pp. 69-83.  

3. Kramol, P., Suebpongsang, P., Ekasingh, B. 2020. Farmer organizations in ubon ratchathani 
province. White Gold: The Commercialisation of Rice Farming in the Lower Mekong 
Basin. pp. 85-99. 

 ระดับชาติ  
1. เมธาวรรณ ชูเวช สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และประทานทิพย์ กระมล. 2563. ปัจจัยที่มีผล

ต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจำปี ตำบลป่าสัก 
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร. 36(1): หน้า 155-160. 

2. รัชฎาภรณ์ คำหลวง บุศราลิ้มนิรันดร์กุล รุจศิริสัญลักษณ์ และประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลลัพธ์ของ
ทุน 5 ด้านต่อการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน. วารสารแก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1) : หน้า 459-466. 

3. ณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล สุรพล เศรษฐบุตร และประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลของการ
เลี้ยงโคและกระบือต่อวิถึชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอ
แม่ทา จังหวัดลำพูน. วารสารแก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1): หน้า 211-216. 
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4. ภาณุพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ ประทานทิพย์ กระมล และอนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2562. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคของการปลูกข้าวระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับ
พิเศษ 1): 241-248. 

5. อนุสรา จันทะสุวรรณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และประทานทิพย์ กระมล. 2562. การ
เปลี่ยนแปลงทุนในระบบการปลูกพืช อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับ
พิเศษ 1) : หน้า 233-240. 

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ  
1. ณัชชา ยีใจ รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และประทานทิพย์ กระมล. 2564. ปัจจัยที่มีผลต่อ
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4. กัญญาณัฐ กิติวงค์ และกรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2562. “การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย”. วารสาร
แก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 1): 889-894. 

5. เอกพล อินทขิล กรรณิกา แซ่ลิ่ว และเยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2562. “การตลาดและพฤติกรรมการซื้อส้ม
พันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภคและผู้ค้าส่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารแก่นเกษตร. 
47 (ฉบับพิเศษ 1): 883-888. 

6. กรรณิกา แซ่ลิ่ว นาวิน โสภาภูมิ และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2561. “การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ของการกำหนดเขตเศรษฐกิจข้าว: กรณีศึกษาการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่น
เกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 1): 683-689. 
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9. อาจารย์ ดร.จิตติมา  สิงห์เวชสกุล  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1 .  Jittima Singvejaskul., Yaovarate Chaovanapoonphol., Budsara Limnirankul. 2 0 2 1 . 

Modeling the Price Volatility of Cassava Chips in Thailand: Evidence from 
Bayesian GARCH-X Estimates. Economies. Vol. 9(3): 132. pp. 1-10. 

2. Singvejsakul J., Intapan C., Chaiboonsri C. and Permsiri R. 2021. Bayesian Stochastic 
Frontier Analysis of Agricultural productivity in CLMV.” Journal of Physics: 
Conference Series. https://doi.10.1088/1742-6596/1936/1/012006. 1936(012006): 
pp. 1-6. 

3.Singvejsakul J., Chaiboonsri C. and Sriboonchitta S. 2021. “The Opitmization of Bayesian 
Extreme Value: Empirical Evidence for the Agricultural Commodities in the US. 
Economies.” https://doi.org/10.3390/economies9010030. Vol. 9(1): 30. pp. 1-10.  
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4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา  
 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเดิม (พ.ศ. 2564) ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเ์กษตร  
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in 

Agricultural Economics  
 
2. ชื่อปริญญา   
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม:  วิทยาศาสตรบณัฑิต  
   (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
   ช่ือย่อ:  วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม:   Bachelor of Science   
   (Agricultural Economics) 
   ช่ือย่อ:    B.S. (Agricultural Economics) 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเ์กษตรและธรุกิจเกษตร  
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in 

Agricultural Economics and Agribusiness 
 
2. ชื่อปริญญา   
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม:  วิทยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร ์
   เกษตรและธุรกิจเกษตร) 
   ช่ือย่อ:  วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ 
   เกษตร) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม:   Bachelor of Science   
   (Agricultural Economics and Agribusiness) 
   ช่ือย่อ:    B.S. (Agricultural Economics and  
   Agribusiness) 

เปลี่ยนช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาจากเดิม 
“เศรษฐศาสตรเ์กษตร” เป็น “เศรษฐศาสตร์
เกษตรและธุรกิจเกษตร” เพื่อให้ครอบคลุม
ศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอน มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานหน่วยงานภาคเอกชน และความ
ต้องการทางเศรษฐกิจปัจจบุัน  
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5. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรที่ปรับปรุง  
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวชิาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้  21 หน่วยกิต 
 (Learner Person)  
 1) วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6)  
   ENGL 101 Fundamental English 1 
 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  3(3-0-6) 
   ENGL 102 Fundamental English 2 
 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
    การเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
   ENGL 201 Critical Reading and  
    Effective Writing 
 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์ 
    และอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture  
    and Agro-Industry 
 261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสังคม 
    ออนไลน ์ 3(3-0-6) 
   CPE 111 Internet and Online Community 
 
 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวชิาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ 
  (Learner Person) 21 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
 
 
 
  
 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 ยกเลิก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 261111 และกำหนดให้
นักศึกษาเรียนกระบวนวิชรา 953111 แทน 
เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับซอฟตแ์วร์สำหรับ
ชีวิตประจำวัน 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 701181 บธ.บช. 181 การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ 
    นักบัญช ี  3(3-0-6) 
   ACC 181 Accounting for Non Accountants 
 
 
 

2) วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
Select from the following courses: 

 009103   ม.บร. 103 การรูส้ารสนเทศและการนำเสนอ 
    สารสนเทศ    3(3-0-6) 
   LS 103 Information Literacy and  
    Information Presentation 
 011152 ม.ปร. 152 จริยศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิตที่ดี3(3-0-6) 
   PHIL 152 Ethics for Good Quality of Life 
 050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
   HUGE 100 Usage of the Thai Language 
 
 
 
 
 351100 ก.ศฐ. 100 เศรษฐศาสตรเ์กษตรบนพ้ืนฐาน 
    เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 

 701181 บธ.บช. 181 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับ 
    ผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
   ACC 181 Basic Accounting for Entrepreneurs 
 953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  
   SE 111 Software for Everyday Life  
 

2) วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
Select from the following courses: 

  
 
   
 

  เหมือนเดมิ 
 
 
 
 

 204100 ว.คพ.100 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    ชีวิตสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  
   CS 100 Information Technology  
    and Modern Life 
 เหมือนเดมิ 
 
 

- เปลี่ยนช่ือกระบวนวิชา 701181 ให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงช่ือกระบวนวิชา 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 953111 แทนกระบวนวิชา 
261111 เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 204100 เพื่อให้นักศึกษามี
ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

   AEC 100 Agricultural Economics  
    Based on Sufficiency Economy 
 571116 พย.ศท. 116 สุขภาพกับการทำงาน 
    ในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
   NGGE 116 Health and Working in  
    the Digital Age 
 
 
 851100 สม. 100 การสื่อสารเบื้องต้น  3(3-0-6)  
   MC 100 Introduction to Communication 
 888102 นว.ด. 102 อภิมหาข้อมลูเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
   DIN 102 Big Data for Business 
 954101 ศท.สป. 101 การจัดการสมยัใหม่และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   INX 101 Introduction to Modern  
    Management and Information 
    Technology 

  

 
 เหมือนเดมิ 
 
 

  
 702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
   FINA 101 Finance for Daily Life 
 
  
 
 
  เหมือนเดมิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 702101 เพื่อให้นักศึกษามี
ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

1.2 กลุ่มวชิาด้านการพัฒนาทักษะการเป็น 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม    6 หน่วยกิต
(Innovative Co-creator) 

ให้นักศึกษาเลือกเรยีน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
Students must select 2 courses from the followings: 
013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
  PSY 110 Psychology and Daily Life 

1.2  กลุ่มวชิาด้านการพัฒนาทักษะการเป็น 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม    6 หน่วยกิต
(Innovative Co-creator) 

 
เหมือนเดมิ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 
 
176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่  3(3-0-6) 
  LAGE 100 Law and Modern World 
 
 
 
 
201116 ว.วท. 116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน3(3-0-6) 
  SC 116 Science and Global Warming 
201190 ว.วท. 190  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   การแก้ปัญหาและการสื่อสารทาง 
   วิทยาศาสตร ์  3(3-0-6) 
  SC 190 Critical Thinking, Problem Solving  
   and Science Communication 
204123 ว.คพ. 123 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
  CS 123 Introduction to Data Science 
351101 ก.ศฐ. 101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อความสุข 
   ในครัวเรือน  3(3-0-6) 
  AEC 101 Economics for Happiness in Households 
368100 ก.ธก. 100 การเริม่ต้นธุรกิจเกษตรในโลก 
   ที่เปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)  
  ABM 100 Starting an Agribusiness in 
   a Changing World 

063101 ศ.ลส.101 การเรยีนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3(3-0-6) 
   EDCI 101 Learning for Self-Development 
เหมือนเดมิ  
 
201114 ว.วท.114 วิทยาศาสตร์.สิ่งแวดล้อม 
   ในโลกปจัจุบัน  3(3-0-6) 
   SC 114 Environmental Science  
    in Today’s World 
 
 
 
   
 
 
 
 

  เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่มกระบวนวิชา 063101 และ 201114 เพื่อให้
นักศึกษามีทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลย ี
   กับการเปลีย่นแปลงของโลก 3(3-0-6) 
  AGRI 110 Technology Development  
   and Global Change 
571111 พย.ศท. 111 การคิดเชิงวิพากษ์และ 
   การคิดสร้างสรรค ์  3(2-2-5) 
  NGGE 111 Critical Thinking and  
   Creative Thinking 
610112 อ.อก. 112 นวัตกรรมผลิตภณัฑ์อาหาร  3(3-0-6) 
  AG 112 Food Product Innovation 

 
 
 
 
เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
 
851103 สม.103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ  3(3-0-6) 
   MC 103 Life and Society through Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 851103 เพื่อให้นักศึกษามี
ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 

 1.3 กลุ่มวชิาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมือง 
  ที่เข้มแข็ง   6 หน่วยกิต 
  (Active Citizen)  
 1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
 140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง  3(3-0-6) 
   PG 104 Citizenship 
 

2) วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้
Select from the following courses: 

 011100 ม.ปร. 100 มนุษย์กับปรัชญา  3(3-0-6)  
   PHIL 100    Man and Philosophy 

 1.3 กลุ่มวชิาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมือง 
  ที่เข้มแข็ง   6 หน่วยกิต 
  (Active Citizen)  
 1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
 เหมือนเดมิ 
 
 

2) วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
 
 

 เหมือนเดมิ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 127100 ร.ปค. 100 การเมืองในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
   GOV 100 Politics in Everyday Life 
 128100 ร.รปศ.100  การบริหารงานตาม 
    หลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน  3(3-0-6) 
   PA 100 Basic Good Governance in  
    Administration 
 951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนเิมชัน  3(3-0-6) 
   ANI 100 Modern Life and Animation 
 

 
 

 
 เหมือนเดมิ 
 
 

 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต 
 
 2.1 วิชาแกน (Core Courses) 38 หน่วยกิต 
 
 2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ (Science) 16 หน่วยกิต 
 
 202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษา 
    เกษตรศาสตร ์  4(3-3-6) 
   BIOL 147 Biology for Agricultural Students 
 206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
   MATH 171 General Mathematics 1 
 206172 ว.คณ. 172 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
   MATH 172 General Mathematics 2 
 208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
   STAT 263 Elementary Statistics 

 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   93   หน่วยกิต 
 
 2.1 วิชาแกน (Core Courses)   37 หน่วยกิต 
 
 2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ (Science)  9 หน่วยกิต 
  
 ยกเลิก 
 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 ยกเลิก 
 
 เหมือนเดมิ 
 

- ปรับลดหน่วยกิตวิชาเฉพาะจาก 94 เหลือ 93 
หน่วยกิต 

- ปรับลดหน่วยกิตวิชาแกนจาก 38 เหลือ 37 
หน่วยกิต 

-  ปรับลดหน่วยกิตวิชาแกนวิทยาศาสตร์จาก 16 
เหลือ 9 หน่วยกิต  

- ยกเลิกกระบวนวิชา 202147 เนื่องจากเพิ่ม 
กลุ่มวิชาแกนเกษตรศาสตร์แทน  
 
 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 206172 และบรรจุกระบวนวิชา 
751209 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาแกน
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแทน 
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 208373 ว.สถ. 373 สถิติทางการเกษตร  3(3-0-6) 
   STAT 373 Statistics for Agriculture 

2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 10 หน่วยกิต 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 
    เบื้องต้น  2(2-0-4) 
   ANS 210 Introduction to Animal  
    and Aquatic Sciences 
 363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจดัการดิน 
    เบื้องต้น   4(3-3-6) 
   PLS 210 Introduction to Plant  
    Production and Soil Management 
 
 
 
 
 400210  ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   AGRI 210 Introduction to Agricultural  
    Innovations 
หรือ 400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ   2(2-0-4) 
   AGRI 211 Agricultural Systems and  
    Natural Resource Management 
 400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1  1(0-3-0) 
   AGRI 190 Practical Training 1 

 เหมือนเดมิ 
 

2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 16 หน่วยกิต 
 
 
 
  
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 363211   ก.พศ. 211 การจัดการหลังเก็บเกี่ยวเบื้องต้น 
    ของพืชเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
   PLS 211 Introduction to Postharvest 
    Management of Economic Crops  
 เหมือนเดมิ 
 
 
 400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ   2(2-0-4) 
   AGRI 211 Agricultural Systems and  
    Natural Resource Management 
 เหมือนเดมิ 
 

 
  

- ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตวิชาแกนเกษตรศาสตร์ 
จาก 10 เป็น 16 หน่วยกิต โดยลดวิชาในกลุ่ม
วิชาแกนวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มวิชาแกนในกลุ่ม
เกษตรและเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ลดความ
ซ้ำซ้อนในวิชาแกนในกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อ
เพิ่มความเฉพาะทางในด้านเศรษฐศาสตร์
เกษตร 
 
 

- เพิ่มกระบวนวิชา 363211 ในกลุ่มวิชาแกน
เกษตรศาสตร์  เพื่ อ ให้นั กศึกษาได้ เรียนรู้
การเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงหลังการเก็บ
เกี่ยว   

 
 
 

- ยกเลิกคำว่า “หรือ” และให้นักศึกษาเรียน 
กระบวนวิชา 400210 และ 400211 ทั้งสอง
กระบวนวิชา 
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 400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2  1(0-3-0) 
   AGRI 290 Practical Training 2 
 
 
 
 

2.1.3 วิชาแกนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 12 หน่วยกิต 
(Economics and Business Administration)  

 751101 ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
   ECON 101 Principles of Economics 1 
 751102 ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
   ECON 102 Principles of Economics 2 
 
 
 
 
 
 
 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1 
 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1 3(3-0-6) 
   ECON 308 Macroeconomic Theory 1 

 เหมือนเดมิ 
 
 610201 อ.อก. 201 กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
    เกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   AG 201 Introduction to Agro-Industrial 
     Process 

2.1.3 วิชาแกนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 12  หน่วยกิต 
(Economics and Business Administration)  

 
 ยกเลิก 
 
 

 751106 ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร ์  3(3-0-6) 
   ECON 106 Principles of Economics 
 751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

   ECON209 Introduction to Mathematical  
    Economics 
 

 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 

 
 

- เพิ่มกระบวนวิชา 610201 ในกลุ่มวิชาแกน
เกษตรศาสตร์  เพื่ อ ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้
กระบวนการทางอุตสาหกรรรมด้วย 
 
 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 751101 และ 751102 
และให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชา 751106 
แท น  เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษ า เรี ย น ท ฎ ษ ฎี ท า ง
เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
- เพิ่มกระบวนวิชา 751209 แทน 206172  ซึ่ง

เป็นวิชาแกนวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐานในกระบวนวิชาเดียวกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ 
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2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
ในจำนวนหน่วยกิตดังกล่าวนี้จะตอ้งเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 

ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและในจำนวนนี้จะต้องเป็นกระบวนวชิาระดับ 
400 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

Out of 41 credits must be at least 36 credits of courses 
in the 300 level or higher and in the 36 credits, at least 18 credits 
must be in the 400 level. 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ  41 หน่วยกิต 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 201 Principles of Agricultural  
    Economics 
 351301  ก.ศฐ. 301 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร ์
    เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
    เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค  3(3-0-6) 
   AEC 301 Agricultural Economic  
    Analysis Based on  
    Microeconomic Theories 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาด 
    สินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 321 Economics of Agricultural 
    Marketing  
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์
    เกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 441 Research Methods in 

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 

 
เหมือนเดมิ 
 
 
 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ  41 หน่วยกิต 
เหมือนเดมิ 
 
 

 351301  ก.ศฐ. 301 เศรษฐศาสตร์การผลิต 
    การเกษตร 3(3-0-6) 
   AEC 301 Agricultural Production Economics 

 
 
 

 
 
 

  เหมือนเดมิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนช่ือกระบวนวิชา 351301 ให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงช่ือกระบวนวิชา 
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     Agricultural Economics 
 351451 ก.ศฐ. 451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 
   AEC 451 Agricultural Problems and Policies 
 
 
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   AEC 464 Natural Resource and  
    Environmental Economics 
 351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
   AEC 497 Seminar 1 
 351498 ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2  1(1-0-2) 
   AEC 498 Seminar 2 
 
 
 
 368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์
    สำหรับธรุกิจฟารม์  3(2-3-4) 
   ABM 310 Applications of Economic 
    Theories for Farm Business 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบ 
    ห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร 3(3-0-6)  
   ABM 317 Economics and Management 
     of Agricultural Value Chain 

  
 351351 ก.ศฐ. 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
    และนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 351 Economics of Agricultural 
    Development and Policy 
 ย้าย 
 
 
 

 
  เหมือนเดิม 
   
 

 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
  ABM 211 Agricultural Business Management 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 ย้าย 
 
 
 

 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 351451 และกำหนดให้นักศึกษา
เรียนกระบวนวิชา 351351   ซึ่งเป็นการรวมเนื้อหา
กระบวนวิชา 351451 และ 351466 ไว้ด้วยกัน
แทน 
- ย้ายกระบวนวิชา 351464 ไปเป็นกระบวนวิชาบังคับ 
แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร  

 
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 368211 โดยย้ายมาจาก

กระบวนวิชาเอกบังคับ แผน 2 ธุรกิจเกษตร  
มาเป็นกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้นักศึกษาของ
หลักสูตรทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจเกษตร 

 
- ย้ายกระบวนวิชา 368317 ไปเป็นกระบวนวิชา

บังคับ แผน 2 ธุรกิจเกษตร แทนกระบวนวิชา 
368211 
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ให้นักศึกษาเลือกเรยีนกลุม่ปัญหาพิเศษหรือกลุม่สหกิจศึกษา 
Students must be select from Special Problems group 

or Cooperative Education group.  
กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

 351391 ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา 
    เศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(0-18-0) 

 AEC 391 Professional Skill Training  
  in Agricultural Economics 

และ351499 ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ    3(0-9-0) 
 AEC 499 Special Problems 

หรือ กลุ่มสหกจิศึกษา (Cooperative Education) 
351490 ก.ศฐ. 490 สหกิจศึกษาทาง 
  เศรษฐศาสตรเ์กษตร   6 หน่วยกิต 
 AEC 490 Cooperative Education  
  in Agricultural Economics 

 และให้นักศึกษาเลือกเรยีนแผน 1 เศรษฐศาสตรเ์กษตร หรือ
แผน 2 ธุรกิจเกษตร จำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 

 And students must be select from Plan 1 Agricultural 
Economics or Plan 2 Agricultural Business. Study 9 credits from the 
following courses 
 แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Plan 1 Agricultural Economics 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 

และให้นักศึกษาเลือกเรยีนแผน 1 เศรษฐศาสตรเ์กษตร หรือ
แผน 2 ธุรกิจเกษตร จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้

And students must be select from Plan 1 Agricultural 
Economics or Plan 2 Agricultural Business. Study 12 credits from 
the following courses 
 แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Plan 1 Agricultural Economics 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิต ในการให้นักศึกษา

เลือกเรียนแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ 
แผน 2 ธุรกิจเกษตร จากเดิม 9 เป็น 12 หน่วย
กิต เพื่อให้กระบวนวิชาเอกระดับ 400 มี
จำนวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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351302 ก.ศฐ. 302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร ์
  เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
  เศรษฐศาสตรม์หภาค  3(3-0-6)  

  AEC 302 Agricultural Economic  
   Analysis Based on Macroeconomic  
   Theories 
 
 
 
 
 
 
 351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร 
   และสถาบันการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 
 
 
 
 
 
 351442 ก.ศฐ. 442 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณใน 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(2-3-4) 
  AEC 442 Quantitative Analysis in  
   Agricultural Economics 

  ย้าย 
 
 
 
 
 
 351303 ก.ศฐ. 303 การเรยีนรู้ของเครื่องใน 
   การวิเคราะห์ข้อมลูทาง 
   การเกษตรเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  AEC 303 Introduction to Machine  
   Learning in Agricultural 
   Data Analysis 
 ย้าย 
 
    
 
 351392 ก.ศฐ. 392 การศึกษาครัวเรือนและ 
   ชุมชนเกษตร  3(2-3-4) 
  AEC 392 Agricultural Household and  
   Community Study 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 

- ย้ายกระบวนวิชา 351302 ไปเป็นวิชาเอกเลือก  
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 351303 เพื่อให้นักศึกษาแผน 

1 เศรษฐศาสตร์เกษตร มีความรู้ เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 351331 ไปเป็นวิชาเอกเลือก  
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 351392 ซึ่งเป็นกระบวนวิชา
ใหม่ เพื่อให้นักศึกษาแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ได้ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเกษตร
มากยิ่งข้ึน 
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หรือ แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
 Plan 2 Agricultural Business 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
  ABM 211 Agricultural Business Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัด 
   การตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 412 Agribusiness Marketing  
   Analysis and Management 
 368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัด 
   การธุรกิจเกษตร   3(2-3-4) 
  ABM 441 Quantitative Methods for  
   Agribusiness Management 

351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
หรือ แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
 Plan 2 Agricultural Business 
 ย้าย 
 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
   ระบบห่วงโซมู่ลค่าสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
  ABM 317 Economics and Management  
   of Agricultural Value Chain 
 368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
  ABM 331 Agri - Food Business Finance
 368392 ก.ธก. 392 ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
   ธุรกิจเกษตร  3(2-3-4) 
   ABM 392 Agribusiness Entrepreneurial Skills 
 
 ย้าย 
 
 
 
 เหมือนเดมิ 
 

- ย้ายกระบวนวิชา 351464 จากวิชาบังคับ มา
เป็นวิชาบังคับแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 

 
- ย้ายกระบวนวิชา 368211 ไปเป็นวิชาบังคับ 

 
- เพิ่มกระบวนวิชา 368317 โดยย้ายมาจากวิชา

บังคับ  

 
- ย้ายกระบวนวิชา 368331 จากวิชาเอกเลือกมา
เป็นวิชาเอกบังคับ แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
- เพิ่มกระบวนวิชา 368392 ซึ่งเป็นกระบวนวิชา
ใหม่ เพื่อให้นักศึกษาแผน 2 ธุรกิจเกษตร ได้
เรียนรู้และได้รับทักษะผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรมากยิ่งข้ึน 
- ย้ายกระบวนวิชา 368412 ไปเป็นวิชาเอกเลือก 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
นักศึกษาที่ ประสงค์จะ เรียนวิชาเอกเลือก ให้ เลือกแผน 1 

เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือแผน 2 ธุรกิจเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ในจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาที่เลือก
เรียน แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนเท่านั้น 

Students who require to study major elective courses 
must select Plan 1  Agricultural Economics or Plan 2  Agricultural 
Business at least 15 credits as specified in each plan only. For the 
students who select Plan 1  Agricultural Economics must select 
courses that be in 400 level at least 3 credits.  

 
 
 
 

แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร  
 Plan 1 Agricultural Economics 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Agricultural Economics Group 
 351204 ก.ศฐ. 204 ระบบเกษตรและเศรษฐกิจ 
   การเกษตรในประชาคม    
   เศรษฐกิจอาเซยีน  3(3-0-6) 
  AEC 204 Agricultural Systems and 
   Economies in ASEAN Economic  

2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก ให้เลือกแผน 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือแผน 2 ธุรกิจเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต ตามกระบวนวิชาเอกเลือกที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนเท่านั้น  
ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร จะต้อง
เลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือก ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
หรือนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน 2 ธุรกิจเกษตร จะต้องเลือกเรียน
กระบวนวิชาเอกเลือก ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 Students who require to study major elective 
courses must select Plan 1 Agricultural Economics or Plan 2 
Agricultural Business at least 15 credits as specified in each 
plan only. For the students who select Plan 1  Agricultural 
Economics must select courses that be in 400 level at least 
4 credits or Plan 2 Agricultural Business must select courses 
that be in 400 level at least 7 credits 

 แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร  
 Plan 1 Agricultural Economics 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Agricultural Economics Group 

เหมือนเดมิ 
 
 
 
 

 
- ปรับเพิ่มให้นักศึกษาเรียนหน่วยกิตกระบวนวิชา

ระดับ 400 โดยแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
ปรับเพิ่มจากเดิมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เป็น
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
ปรับเพิ่มจากเดิมไม่ระบุ  เป็นไม่น้อยกว่า 7 
หน่ วยกิ ต  เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ตาม เกณ ฑ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
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   Community 
 351205 ก.ศฐ. 205 การพัฒนาการเกษตรในเอเชีย  3(3-0-6) 
  AEC 205 Agricultural Development in Asia 
 
 
 
 
 
 
 
 351303 ก.ศฐ. 303 การเรยีนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห ์
   ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  AEC 303 Introduction to Machine  
   Learning in Agricultural  
   Data Analysis 
 
 
 
 
 351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
 351410 ก.ศฐ. 410 การจัดการความเสี่ยง 
   ในการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 410 Risk Management in Agriculture 

 
ยกเลิก 
 
 
351302 ก.ศฐ. 302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร ์
  เกษตรบนฐานทฤษฎ ี
  เศรษฐศาสตรม์หภาค  3(3-0-6)  

  AEC 302 Agricultural Economic  
   Analysis Based on Macroeconomic  
   Theories 

ย้าย 
 
 
 
 
 351331 ก.ศฐ. 331 สถาบันเกษตรกรเพื่อ 
   เศรษฐกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 331 Farmer Institutions for Agricultural 
   Economy Institution 

 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 

 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 351205 โดยปรับเป็น

กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป 
 

- ย้ายกระบวนวิชา 351302 จากวิชาบังคับมา
เป็นวิชาเอกเลือก  

 

 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 351303 ไปเป็นวิชาเอกบังคับ 

แผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร  
 
 

 
- ย้ายกระบวนวิชา 351331 จากวิชาบังคับแผน 

1 เศรษฐศาสตร์เกษตร มาเป็นวิชาเอกเลือก 
และเปลี่ยนช่ือกระบวนวิชา ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงช่ือกระบวนวิชา 
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 351416 ก.ศฐ. 416 การจัดการฟาร์มขั้นสูง  3(3-0-6) 
  AEC 416 Advanced Farm Management 
 351418 ก.ศฐ. 418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร ์
   ของการผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 418 Economic Efficiency of  
   Agricultural Production 
 351421 ก.ศฐ. 421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้า 
   เกษตรขั้นกลาง  3(3-0-6) 
  AEC 421 Intermediate Economics  
   of Agricultural Marketing 
 351425 ก.ศฐ. 425 เศรษฐศาสตร์การค้าสินค้า 
   เกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  AEC 425 Economics of International  
   Trade on Agricultural Commodities 
 351426 ก.ศฐ. 426 ราคาผลิตผลเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 426 Agricultural Prices 
 351443 ก.ศฐ. 443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร ์
   สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร  
   และธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 443 Mathematical Programming  
   for Agricultural Economics 
   and Agribusiness 
 351461 ก.ศฐ. 461 การพัฒนาและการจัด 
   การทรัพยากรเกษตร  3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เหมือนเดมิ 
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  AEC 461 Agricultural Resource  
   Development and Management  
 351463 ก.ศฐ. 463 การประเมินผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อมทางสังคม- 
   เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
  AEC 463 Environmental Impact  
   Assessment in Socio-Economics 
 351466 ก.ศฐ. 466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
  AEC 466 Economics of Agricultural  
   Development 
 351487 ก.ศฐ. 487 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร 1  1(1-0-2) 
  AEC 487 Selected Topics in Agricultural  
   Economics 1 
 351488  ก.ศฐ. 488 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร 2  2(2-0-4) 
  AEC 488 Selected Topics in  
   Agricultural Economics 2 
 351489 ก.ศฐ. 489 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร 3  3(3-0-6) 
  AEC 489 Selected Topics in  
   Agricultural Economics 3 
 กลุ่มวชิาธุรกิจเกษตร 
 Agricultural Business Group 

 
 
 

เหมือนเดมิ 
 
 

 
ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวชิาธุรกิจเกษตร 
 Agricultural Business Group 

 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 351466 โดยรวมเนื้อหา

กระบวนวิชา 351466 และ 351451 เป็น
กระบวนวิชาใหม่ 351351 แทน   
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 368200 ก.ธก. 200 ส่องโลกธุรกิจเกษตร 
   และอาหาร  2(2-0-4) 
  ABM 200 Agri - Food Business World in Vision 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
  ABM 211 Agricultural Business Management 
 
 
 
 
 368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตร 
   และอาหาร  3(3-0-6) 
  ABM 331 Agri - Food Business Finance  
 368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 3(3-0-6) 
  ABM 411 Intermediate Agribusiness Management 
 
 
 368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัด 
   การตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 412 Agribusiness Marketing  
   Analysis and Management 
 368416 ก.ธก. 416 แผนธุรกิจและโครงการ 
   ลงทุนทางธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 416 Agribusiness Plan and  
   Investment Project 

 
 

 ยกเลิก 
 
 

 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
   ระบบห่วงโซมู่ลค่าสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
  ABM 317 Economics and Management  
   of Agricultural Value Chain 

เหมือนเดมิ 
 
 
ยกเลิก 
 
 
 
 
 

 
 เหมือนเดิม 
 
 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 368200 หลักสูตรมีแผน
ปรับเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 368211 โดยย้ายไปเป็น
วิชาบังคับ  

- เพิ่มกระบวนวิชา 368317 เป็นวิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร แผน 1 เศรษฐศาสตร์
เกษตร  

 
 

 
- ยกเลิ กกระบวนวิชา 368411 เนื่ อ งจาก

หลักสูตรประสงค์ให้มีการแยกแผนการเรียนให้
ชัดเจนระหว่างแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 
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 368417 ก.ธก. 417 นวัตกรรมการจดัการ 
   ลอจิสติกส์เกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 417 Innovation in Agricultural  
   Logistics Management 
 368418 ก.ธก. 418 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ 
   การจัดการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
  ABM 418 Strategic Planning and  
   Management in Agribusiness 
 368421 ก.ธก. 421 การเจรจาต่อรองใน 
   ธุรกิจเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 
  ABM 421 Negotiation in Agri-Food Business 
 368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินสำหรบั 
   ธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 431 Financial Management  
   for Agribusiness 
 368433 ก.ธก. 433 ตลาดล่วงหน้าและ 
   ตลาดตราสารสิทธ์ิ  3(3-0-6) 
  ABM 433  Futures and Options Markets 
 368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อ 
   การจัดการธุรกิจเกษตร  3(2-3-4) 
  ABM 441 Quantitative Methods for  
   Agribusiness Management 
 
 

เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ยก เลิ ก กระบ วน วิช า  368418  368421  

368431 368433 และ 368441 เนื่องจาก
หลักสูตรประสงค์ให้มีการแยกแผนการเรียนให้
ชัดเจนระหว่างแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 368487 ก.ธก. 487 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   ธุรกิจเกษตร 1  1(1-0-2) 
  ABM 487 Selected Topics in Agribusiness 1 
 368488 ก.ธก. 488 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   ธุรกิจเกษตร 2  2(2-0-4) 
  ABM 488 Selected Topics in Agribusiness 2  
 368489 ก.ธก. 489 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   ธุรกิจเกษตร 3  3(3-0-6) 
  ABM 489 Selected Topics in Agribusiness 3 
 กลุ่มวชิาเกษตรศาสตร์ 
 Agricultural Group 
 
 
 
 352323  ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ 
   การพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 323 Community Development  
   and Agricultural Development 
 352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสมัพันธ์และ 
   การสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
  AET 431 Principles of Public Relations 
   and Communication in Agriculture 
 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2(1-3-2) 
  ENT 210 Agricultural Insect Pests 

 
 
 
 

 ยกเลิก 
 
 
 
 

 กลุ่มวชิาเกษตรศาสตร์ 
 Agricultural Group 
 352301 ก.สส. 301 ภาวะผู้นำในการส่งเสรมิ 
   การเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 301 Leadership in Agricultural Extension 

ยกเลิก 
 
 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 ยกเลิก 
  

- ยกเลิกกระบวนวิชา 368487 368488 และ
368489 เนื่องจากหลักสูตรประสงค์ให้มีการ
แยกแผนการเรียนให้ชัดเจนระหว่างแผน 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 352301 เพื่อให้นักศึกษาได้มี

ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
 

- ยกเลิ กกระบวนวิชา 352323 เนื่ อ งจาก
หลักสูตรได้ เปิดกระบวนวิชาใหม่ 351392 
การศึกษาครัวเรือนและชุมชนเกษตร แทน 

 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 357210 โดยเพิ่มกระบวน

วิชา 352301 แทน 



173 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที ่
   สำหรับการเกษตร  3(2-3-4) 
  SOIL 341 Spatial Information System 
   for Agriculture 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 Economics Group 
 751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2 3(3-0-6) 
  ECON 302 Microeconomic Theory 2 
 751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 
  ECON 303 Public Finance 
 751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 2 3(3-0-6) 
  ECON 309 Macroeconomic Theory 2 
 751321 ศศ. 321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
  ECON 321 Community Economic Development 
 751326 ศศ. 326 เศรษฐกิจอาเซยีนในบริบท 
   ของเศรษฐกิจโลก  3(3-0-6) 
  ECON 326  ASEAN Economy in the  
   Global Economic Context 
 751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  ECON 330  Money and Banking 
 751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  3(3-0-6) 
  ECON 345  Transportation Economics 
 751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  ECON 401 International Economics 

 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 Economics Group 
  
 
 
 

   เหมือนเดิม 
 
 

 
 ยกเลิก 
 
 
 
 
 
  

  เหมือนเดิม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 751326  
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 แผน 2 ธุรกิจเกษตร  
 Plan 2 Agricultural Business 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Agricultural Economics Group 
 
 
 
 
 
 
 351205 ก.ศฐ. 205 การพัฒนาการเกษตรในเอเชีย  3(3-0-6) 
  AEC 205 Agricultural Development in Asia 
 351302 ก.ศฐ. 302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
   บนฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์
   มหภาค  3(3-0-6) 
  AEC 302 Agricultural Economic  
   Analysis Based on  
   Macroeconomic Theories 
 351303 ก.ศฐ. 303 การเรยีนรู้ของเครื่องใน 
   การวิเคราะห์ข้อมลูทาง 
   การเกษตรเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 

 751437 ศศ. 437 ระบบภาษีอากร 3(3-0-6) 
  ECON 437 Tax System 
 แผน 2 ธุรกิจเกษตร  
 Plan 2 Agricultural Business 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 Agricultural Economics Group 
 351204 ก.ศฐ. 204 ระบบเกษตรและเศรษฐกิจ 
   การเกษตรในประชาคม  
   เศรษฐกิจอาเซยีน  3(3-0-6) 
  AEC 204 Agricultural Systems and  
   Economies in ASEAN  
   Economic Community 
  
 
 
 

   ยกเลิก 
 
 

 
   เหมือนเดิม 
 
 
 

- เพิ่มกระบวนวิชา 751437 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

- เพิ่มกระบวนวิชา 351204 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาส เรี ยนรู้ เกี่ ย วกับ ระบบ เกษตรและ
เศรษฐกิจการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากยิ่งข้ึน 

 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 351205 และ 351302  
เนื่ อ งจากหลักสูตรประสงค์ ให้ มี การแยก
แผนการ เรี ยน ให้ ชัด เจนระหว่างแผน  1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 
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  AEC 303 Introduction to Machine  
   Learning in Agricultural  
   Data Analysis 
 351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร  
   และสถาบันการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 331 Agricultural Cooperation  
   and Institution 
 351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
 351410 ก.ศฐ. 410 การจัดการความเสี่ยง 
   ในการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 410 Risk Management in  
   Agriculture 
 351416 ก.ศฐ. 416 การจัดการฟาร์มขั้นสูง  3(3-0-6) 
  AEC 416 Advanced Farm Management 
 351418 ก.ศฐ. 418 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร ์
   ของการผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 418 Economic Efficiency of  
   Agricultural Production 
 351421 ก.ศฐ. 421 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้า 
   เกษตรขั้นกลาง   3(3-0-6) 
  AEC 421 Intermediate Economics  
   of Agricultural Marketing 
 

   
 
  
 
 
 
 
  เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยกเลิก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 351418 และ 351421 

เนื่ อ งจากหลักสูตรประสงค์ ให้ มี การแยก
แผนการ เรี ยน ให้ ชัด เจนระหว่างแผน  1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 

 
 
 
 
 



176 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 351425 ก.ศฐ. 425 เศรษฐศาสตร์การค้าสินค้า 
   เกษตรระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  AEC 425 Economics of International  
   Trade on Agricultural Commodities 
 351426 ก.ศฐ. 426 ราคาผลิตผลเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 426 Agricultural Prices 
 351442 ก.ศฐ. 442 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 
   ในเศรษฐศาสตร์เกษตร   3(2-3-4) 
  AEC 442 Quantitative Analysis in  
   Agricultural Economics 
 351443 ก.ศฐ. 443 โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร ์
   สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร 
   และธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 443 Mathematical Programming  
   for Agricultural Economics and 
   Agribusiness 
 
 
 
 
 351461 ก.ศฐ. 461 การพัฒนาและการจัดการ 
   ทรัพยากรเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 461 Agricultural Resource  
   Development and Management 

 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 

 
  ยกเลิก 
 

 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
 
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   AEC 464 Natural Resource and  
    Environmental Economics 
 ยกเลิก 
 
 
 

 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 351426 และ 351442 

เนื่ อ งจากหลักสูตรประสงค์ ให้ มี การแยก
แผนการ เรี ยน ให้ ชัด เจนระหว่างแผน  1 
เศรษฐศาสตร์เกษตร และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 351464 เพื่อเปิดโอกาสให้

นักศึกษามีทางเลือกมากยิ่งข้ึน 

 
- ยกเลิ กกระบวนวิชา 351461 เนื่ อ งจาก

หลักสูตรประสงค์ให้มีการแยกแผนการเรียนให้
ชัดเจนระหว่างแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 
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 351463 ก.ศฐ. 463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   ทางสังคม-เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
  AEC 463 Environmental Impact  
   Assessment in Socio-Economics 
 351466 ก.ศฐ. 466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
  AEC 466 Economics of Agricultural Development 
 351487 ก.ศฐ. 487 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร 1  1(1-0-2) 
  AEC 487 Selected Topics in  
   Agricultural Economics 1 
 351488  ก.ศฐ. 488 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร 2  2(2-0-4) 
  AEC 488 Selected Topics in  
   Agricultural Economics 2 
 351489 ก.ศฐ. 489 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร 3  3(3-0-6) 
  AEC 489 Selected Topics in  
   Agricultural Economics 3 
 กลุ่มวชิาธุรกิจเกษตรและบริหารธุรกิจ 
 Agricultural Business and Business Administration Group 
 368200 ก.ธก. 200 ส่องโลกธุรกิจเกษตร 
   และอาหาร  2(2-0-4) 
  ABM 200 Agri - Food Business World in Vision 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 

  ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กลุ่มวชิาธุรกิจเกษตรและบริหารธุรกิจ 
 Agricultural Business and Business Administration Group 
  ยกเลิก 
 
 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 351463 351466 351487 
351487 351488 และ 351489  เนื่องจาก
หลักสูตรประสงค์ให้มีการแยกแผนการเรียนให้
ชัดเจนระหว่างแผน 1 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และแผน 2 ธุรกิจเกษตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิ กกระบวนวิชา 368200 เนื่ อ งจาก

หลักสูตรมีแผนปรับเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
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 368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตร 
   และอาหาร  3(3-0-6) 
  ABM 331 Agri-Food Business Finance 
 368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตร 
   ขั้นกลาง  3(3-0-6) 
  ABM 411 Intermediate Agribusiness  
   Management 
  
 
 
 
 368416 ก.ธก. 416 แผนธุรกิจและโครงการ 
   ลงทุนทางธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 416 Agribusiness Plan and  
   Investment Project 
 368417 ก.ธก. 417 นวัตกรรมการจดัการ 
   ลอจิสติกส์เกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 417 Innovation in Agricultural  
   Logistics Management 
 368418 ก.ธก. 418 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ 
   การจัดการในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
  ABM 418 Strategic Planning and  
   Management in Agribusiness 
 

 ย้าย 
 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัดการ 
   ตลาดธรุกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 412 Agribusiness Marketing  
   Analysis and Management 
  
 
 

 
 
  เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 

-  ย้ายกระบวนวิชา 368331 ไปเป็นกระบวนวิชา
บังคับของแผน 2 ธุรกิจเกษตร  

 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 368412 เพื่อให้นักศึกษามี

ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
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 368421 ก.ธก. 421 การเจรจาต่อรองใน 
   ธุรกิจเกษตรและอาหาร  2(2-0-4) 
  ABM 421 Negotiation in Agri-Food  
   Business 
 368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินสำหรบั 
   ธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
  ABM 431 Financial Management  
   for Agribusiness 
 368433 ก.ธก. 433 ตลาดล่วงหน้าและตลาด 
   ตราสารสิทธ์ิ  3(3-0-6) 
  ABM 433  Futures and Options Markets 
 368487 ก.ธก. 487 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   ธุรกิจเกษตร 1  1(1-0-2) 
  ABM 487 Selected Topics in Agribusiness 1 
 368488 ก.ธก. 488 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   ธุรกิจเกษตร 2  2(2-0-4) 
  ABM 488 Selected Topics in Agribusiness 2 
 368489 ก.ธก. 489 หัวข้อเลือกสรรทาง 
   ธุรกิจเกษตร 3  3(3-0-6) 
  ABM 489 Selected Topics in Agribusiness 3 
 703202 บธ.กจ. 202 หลักการจดัการและองค์การ 3(3-0-6) 
  MGMT 202 Principles of Management and  
   Organization 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 703202     
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 703310 บธ.กจ. 310 คอมพิวเตอร์ธุรกจิเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  MGMT 310  Introduction to Business Computer 
 703391 บธ.กจ. 391 มารยาทในสังคมธุรกิจ  3(3-0-6) 
  MGMT 391  Business Etiquette 
 
 กลุ่มวชิาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
 Agriculture and Agro-Industry Group 
 
 
 
 352323  ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ 
   การพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 323 Community Development  
   and Agricultural Development 
 
 
 
 352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสมัพันธ์และ 
   การสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
  AET 431 Principles of Public Relations  
   and Communication in Agriculture 
 356202 ก.สศ. 202 หลักการอาหารและ 
   โภชนศาสตรส์ัตว ์  3(3-0-6) 
  ANS 202 Principles of Feed and Animal Nutrition 

 

  เหมือนเดิม 
 
 
 

 กลุ่มวชิาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
 Agriculture and Agro-Industry Group 
 352301 ก.สส. 301 ภาวะผู้นำในการส่งเสรมิ 
   การเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 301 Leadership in Agricultural Extension 
 ยกเลิก 
 
 
 
 352422 ก.สส. 422 การจัดการการท่องเที่ยว 
   เชิงเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 422 Agro-tourism Management 
 
 
 
  เหมือนเดิม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 352301 เพื่อให้นักศึกษาได้มี

ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 352323  
 
 
 

- เพิ่มกระบวนวิชา 352422 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
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 356203 ก.สศ. 203 ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยง 
   สัตว์น้ำในเขตร้อน  3(3-0-6) 
  ANS 203 Tropical Livestock Farming  
   and Aquaculture 
 356212 ก.สศ. 212 การผลิตสัตว ์  3(3-0-6) 
  ANS 212 Animal Production 
 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2(1-3-2) 
  ENT 210 Agricultural Insect Pests 
 
 
 
 359350 ก.พส. 350 หลักการทำสวนไม้ผล  2(2-0-4) 
  HORT 350 Principles of Fruit Production 
 359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  HORT 360 Introduction to Industrial Crops 
 359405 ก.พส. 405 กล้วยไม้วิทยา  3(3-0-6) 
  HORT 405 Orchidology 
 359408 ก.พส. 408 การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน 3(2-3-4) 
  HORT 408 Soilless Culture for  
   Horticultural Crops 
 359409 ก.พส. 409 พืชสวนบนท่ีสูง  3(3-0-6) 
  HORT 409 Highland Horticulture 
 359421 ก.พส. 421 การผลิตพืชผัก  3(3-0-6) 
  HORT 421 Vegetable Production 

 
 เหมือนเดมิ  
 
 
 
 
 ยกเลิก 
 
 
 357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
  ENT 360 Industrial Insects 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 357210  

 
 

- เพิ่มกระบวนวิชา 357360 เพื่อให้นักศึกษามี
ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 

- ยกเลิ กกระบวนวิชา  359350 359360 
359405 359408 359409 และ 359421 จาก
วิชาเอก เลื อกแผน  2 ธุ รกิ จ เกษตร กลุ่ ม
เกษตรศาสตร์และอุ ตสาหกรรม เกษตร 
เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้กำหนดให้นักศึกษา
เรียนกระบวนวิชาทีเป็นเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน 
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 359422 ก.พส. 422 การผลิตเมลด็พันธ์ุผัก  3(3-0-6) 
  HORT 422 Vegetable Seed Production 
 359451 ก.พส. 451 ไม้ผลเขตร้อน  3(3-0-6) 
  HORT 451 Tropical Fruits 
 359452 ก.พส. 452 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน  3(3-0-6) 
  HORT 452 Subtropical Fruits 
 359460 ก.พส. 460 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 3(3-0-6) 
  HORT 460 Herbs and Spices 
 359464 ก.พส. 464 พืชให้กลิ่นหอม  3(3-0-6) 
  HORT 464 Aromatic Crops 
 359467 ก.พส. 467 ปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี
   สำหรับพืชอาหาร  3(3-0-6) 
  HORT 467 Good Agricultural  
   Practices for Food Crops 
 361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที ่
   สำหรับการเกษตร  3(2-3-4) 
  SOIL 341 Spatial Information System  
   for Agriculture 
 361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดม 
   สมบูรณ์ของดิน  3(3-0-6) 
  SOIL 351 Soil Fertility Management 
 363202 ก.พศ. 202 การเกษตรเขตร้อน  3(3-0-6) 
  PLS 202 Tropical Agriculture 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ยกเลิก 
 
 

  เหมือนเดิม 
 
 

- ยกเลิกกระบวนวิชา 359422 359451 359452 
359460 359464 และ359467 จากวิชาเอก
เลือกแผน 2 ธุรกิจเกษตร กลุ่มเกษตรศาสตร์
และอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากหลักสูตร
ไม่ได้กำหนดให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาที
เป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

 

 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 361341 และ 361351 

เนื่องจากหลักสูตรได้บรรจุกระบวนวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องแทน 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 601351 อ.วท. 351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 
  FST 351 Food Legislation and Standards 
 603200 อ.ทบ. 200 บรรจภุัณฑ์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
  PKT 200 Packaging in Daily Life 
 605201 อ.ทพ. 201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  PDT 201 Introduction to Agro-Industry 
 605203 อ.ทพ. 203 ข้อบังคับผลิตภัณฑ ์
   อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  PDT 203 Agro-Industrial Product  
   Regulations 
 605321 อ.ทพ. 321 เทคโนโลยีกระบวนการ 
   ทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  PDT 321 Agro-Industrial Process Technology 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 Economics Group 
 751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2  3(3-0-6) 
  ECON 302 Microeconomic Theory 2 
 751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 
  ECON 303 Public Finance 
 751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 2  3(3-0-6) 
  ECON 309 Macroeconomic Theory 2 
 751321 ศศ. 321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
  ECON 321 Community Economic Development 
 

 
 เหมือนเดมิ 
 
 
  
 
 
        
  ยกเลิก 
 
 
 
 
 กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 Economics Group 
 
 
 
 

  ยกเลิก 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 605201 605203 และ 

605321 เนื่องจากหลักสูตรได้บรรจุกระบวน
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้องแทน 

 
 
 

 
 
 

 
 
- ยก เลิ ก กระบ วน วิชา 751302  751303 

751309 และ 751321 เนื่องจากหลักสูตรได้
บรรจุกระบวนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องแทน 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 751326 ศศ. 326 เศรษฐกิจอาเซยีนในบริบท 
   ของเศรษฐกิจโลก  3(3-0-6) 
  ECON 326  ASEAN Economy in the  
   Global Economic Context 
 751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  ECON 330  Money and Banking 
 751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  3(3-0-6) 
  ECON 345  Transportation Economics 
 751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  ECON 401 International Economics 
 751420 ศศ. 420 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  ECON 420 International Finance 
 
 751443 ศศ. 443 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม 3(3-0-6) 
  ECON 443 Industrial Economics 
 751446 ศศ. 446 เศรษฐกิจของประเทศไทย 3(3-0-6) 
  ECON 446 Economy of Thailand 
 2.3  วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 1) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนวิชาโทในสาขาใด
ก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอน
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เรียนวิชาเอกเลือกจาก
กระบวนวิชาเลือก ในข้อ 2.2.2 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 ยกเลิก 
 
 
 
  
 

 
  เหมือนเดิม 
 
 
 
 

 751421 ศศ. 421 เศรษฐศาสตร์การลงทุน  3(3-0-6) 
  ECON 421 Economics of Investment 
 
   ยกเลิก 
 
 
 
 
 

   เหมือนเดิม 
 
 
 

- ยกเลิ กกระบวนวิชา 751326 เนื่ องจาก
หลักสูตรได้บรรจุกระบวนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
แทน 
 

 
 
 
 
 
 

 
- เพิ่มกระบวนวิชา 751421 เพื่อให้นักศึกษาได้มี

ทางเลือกมากยิ่งข้ึน 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 751443 และ 751446 

เนื่องจากหลักสูตรได้บรรจุกระบวนวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องแทน 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2564) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 1) For students, who wish to study in the Minor Subject, must 
choose a minimum of 15 credits from any minor course according 
to the university announcement with the approval of the advisor. 
 2) For students who do not wish to study in the minor subject 
have to choose the elective courses in 2.2.2., however, students 
have to enroll not less than 15 credits. 

 

 
 เหมือนเดมิ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต                                             

 เหมือนเดมิ 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต                                             

 

 
- จำนวนหน่วยกิตรวมลดลงจำนวน 1 หน่วยกิต 
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6. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาของหลักสูตรเดิมกับแผนการศึกษาของหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
 

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3(3-0-6)  
  ENGL 101 Fundamental English 1 
 140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง  3(3-0-6) 
  PG 104 Citizenship 
 206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  MATH 171  General Mathematics 1 
 
 
 
 363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจดัการ 
   ดินเบื้องต้น  4(3-3-6) 
  PLS 210 Introduction to Plant  
   Production and Soil Management 
 751101 ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
   ECON 101 Principles of Economics 1 
 วิชาเลือกเสร ี   3 
 Free Elective  
 
 
 
 
  รวม   19 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น  2(2-0-4) 
  ANS 210 Introduction to Animal and  
   Aquatic Sciences 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 ยกเลิก 
  
 ย้าย 
 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะ 
 การเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวตักรรม)   3 
 GE (Innovative Co-creator) 
 
  รวม   18 

 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 356210  มาจากช้ันปีท่ี 2   
ภาคการศึกษาที่ 1  
 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 751101 และ 751102 
โดยกำหนดให้นักศึกษาเรยีนกระบวนวิชา 
751106 แทน 
- ยา้ยวิชาเลือกเสรี ไปเรียน ช้ันปทีี่ 3          
ภาคการศึกษาที่ 2  
 - ย้ายกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้าน
การพฒันาทักษะการเป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์
นวัตกรรม) มาจากช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2 
 202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษา 
   เกษตรศาสตร ์  4(3-3-6) 
  BIOL 147 Biology for Agricultural  
   Students 
 206172 ว.คณ. 172 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  MATH 172 General Mathematics 2 
 261111 วศ.คพ.111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์3(3-0-6) 
  CPE 111 Internet and Online Community 
 751102 ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
  ECON 102 Principles of Economics 2 
 
 
 
 
 
 
 
  วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะ 
 การเป็นผูเ้รียนรู้)    3 
 GE (Learner Person) 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 เหมือนเดมิ 
 
 
  
 

 
 ยกเลิก 
 
  
  
 

 
 701181 บธ.บช. 181 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับ 
   ผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
  ACC 181 Basic Accounting for Entrepreneurs 
 751106 ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร ์  3(3-0-6) 
  ECON 106 Principles of Economics 
 953111 ศท.วว. 111 ซอฟแวร์สำหรับชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)  
  SE 111 Software for Everyday Life 
 ย้าย 
 
 
 
 

 
 
 

 - ยกเลิกกระบวนวิชา 202147 โดยเพิ่มกระบวน
วิชาแกนเกษตรศาสตร์แทน 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 206172 โดยกำหนดให้
นักศึกษาเรียนกระบวนวิชา 750209: คณิต
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาแกนเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจแทน  
- ยกเลิกกระบวนวิชา 751101 และ 751102 
โดยนำกระบวนวิชา 751106 เรียนแทน 
 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 701181 มาจากช้ันปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 และเปลีย่นช่ือกระบวนวิชา 
 - เพิ่มกระบวนวิชา 751106  โดยนำมาแทน
กระบวนวิชา 751101 และ 751102   
- เพิ่มกระบวนวิชา 953111 โดยนำมาแทน
กระบวนวิชา 261111 ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 
 - ย้ายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนา
ทักษะการเป็นผูเ้รียนรู้ ไปช้ันปีท่ี 2              
ภาคการศึกษาที่ 1  
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
  รวม    19  

 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็น 
 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)   3 
 GE (Innovative Co-creator) 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็น 
 พลเมืองที่เข้มแข็ง)    3 
 GE (Active Citizen)  
  รวม    18  

- ย้ายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาด้านการพัฒนา
ทักษะการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มาจาก
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
- ย้ายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาด้านการพัฒนา
ทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มาจากช้ันปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1  
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
    การเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
   ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
   STAT 263 Elementary Statistics 
 351201 ก.ศฐ. 201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 201 Principles of Agricultural Economics 
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น 2(2-0-4) 
   ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic  
    Sciences 
 400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1  1(0-3-0) 
   AGRI 190 Practical Training 1 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
  
 
 

 เหมือนเดมิ 
 
 

 
 ย้าย 
 
  
 เหมือนเดมิ 
 
 363211  ก.พศ. 211 การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 
    เบื้องต้นของพืชเศรษฐกิจ  2(2-0-4) 
   PLS 211 Introduction to Postharvest  
    Management of Economic Crops   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 356210 ไปช้ันปีท่ี 1      
ภาคการศึกษาที ่1  
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 363211 เนื่องจากบรรจเุป็น
กระบวนวิชาแกนเกษตรศาสตร ์
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบ้ืองต้น  2(2-0-4) 
   AGRI 210 Introduction to Agricultural  
    Innovations 
หรือ 400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและ   
    ทรัพยากรธรรมชาต ิ   2(2-0-4) 
   AGRI 211 Agricultural Systems and Natural  
    Resource Management 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะ 
 การเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวตักรรม)   3 
 GE (Innovative Co-creator) 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะ 
 การเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง)   3 
 GE (Active Citizen) 
 
 
 
   รวม    20 

 ย้าย 
 
 
  400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและ   
    ทรัพยากรธรรมชาติ    2(2-0-4) 
   AGRI 211 Agricultural Systems and Natural  
    Resource Management 
 
 
 

   ย้าย 
 
  
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพฒันาทักษะ 
 การเป็นผูเ้รียนรู้)    3 
 GE (Learner Person) 
  รวม    17 

- ยกเลิกการให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา 400210 หรือ 400211; และให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 400211 
ในช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และย้ายกระบวน
วิชา 400210 ไปช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
เนื่องจากกำหนดเป็นวิชาแกนเกษตรศาสตร์ชอง 
ทั้งสองกระบวนวิชา 
- ย้ายวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนา
ทักษะการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปช้ันปี
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
- ย้ายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนา
ทักษะการเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง) ไปช้ันปีท่ี 1
ภาคการศึกษาท่ี 2  
- ย้ายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนา
ทักษะการเป็นผูเ้รียนรู้) จากช้ันปทีี ่1          
ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

1) แผนเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์ 
     และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and  
     Agro-Industry 
 

 ย้าย 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  เหมือนเดมิ 
 
 
 
 

- ปรับการแยกแผนการศึกษาจากเดิมแยกตั้งแต่
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นช้ันปีท่ี 3    
ภาคการศึกษาที่ 1  
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 208373 ว.สถ. 373 สถิติทางการเกษตร  3(3-0-6) 
   STAT 373 Statistics for Agriculture 
 
 
 
 
 
 400290  ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2  1(0-3-0) 
   AGRI 290 Practical Training 2 
 701181 บธ.บช. 181 การบัญชีสำหรับผู้ทีไ่ม่ใช่ 
      นักบัญช ี    3(3-0-6) 
   ACC 181 Accounting for Non Accountants 
 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1 
 351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และ 
     สถาบันการเกษตร  3(3-0-6) 
   AEC 331 Agricultural Cooperation and  
     Institution 
 วิชาศึกษาทัว่ไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผูร้่วม 
 สร้างสรรค์นวตักรรม)   3 
 GE (Innovative Co-creator) 
 
 
 
 

 เหมือนเดมิ 
 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
   ABM 211 Agricultural Business Management 
 400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   AGRI 210 Introduction to Agricultural  
     Innovations 
 เหมือนเดมิ 
 
 ย้าย  
 
 
 เหมือนเดมิ 
 
  
 
 

  ย้าย 
 
 

 
  610201 อ.อก. 201 กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
     เกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4)  
  AG 201 Introduction to Agro-Industrial  
   Process 

 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 368211 เนื่องจากได้บรรจุ
เป็นวิชาบังคับของหลักสูตร  
- ย้ายกระบวนวิชา 400210 มาจากช้ันปีท่ี 2  
ภาคการศึกษาที่ 1  
 

 
 

- ย้ายวิชา 710181 ไปช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 
2    
  
 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 351331 จากวิชาเอกบังคับ
ไปเป็นวิชาเอกเลือก และหลักสตูรเปลี่ยนช่ือ
กระบวนวิชา 
- ย้ายวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนา
ทักษะการเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปช้ันปี
ที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1  
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 610201 เนื่องจากหลักสูตร
บรรจุเป็นกระบวนวิชาแกนเกษตรศาสตร ์
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   รวม   19 

 751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  ECON 209  Introduction to  
   Mathematical Economics 
 รวม    20 

- เพิ่มกระบวนวิชา 751209 เนื่องจากหลักสูตร
บรรจุเป็นกระบวนวิชาแกนเศรษฐศาสตร ์

 
 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 351301  ก.ศฐ. 301 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
   บนฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์
   จุลภาค  3(3-0-6) 
  AEC 301 Agricultural Economic Analysis 
   Based on Microeconomic Theories 
 
 
 
 
 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้า 
   เกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1  3(3-0-6) 
  ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   6 
 Major Elective/Minor  

1) แผนเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 351301  ก.ศฐ. 301 เศรษฐศาสตร์การผลิตการเกษตร 3(3-0-6) 
  AEC 301 Agricultural Production Economics  
 
 
  
 351303 ก.ศฐ. 303 การเรยีนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห ์
   ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  AEC 303 Introduction to Machine Learning in 
   Agricultural Data Analysis 
 
  
 

  เหมือนเดมิ 
 

 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   3 
 Major Elective/Minor  

- ปรับการแยกแผนการศึกษาจากเดิมแยกตั้งแต่
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นช้ันปีท่ี 3    
ภาคการศึกษาที่ 1  
 
- ปรับชื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระบวน
วิชาปรับปรุง  
 
 
 
- เพิ่มกระบวนวิชา 351303 เปน็วิชาเอกบังคับ
แผน 1 เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต
ไปช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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 วิชาเลือกเสร ี   3 
 Free Elective  
  รวม   18 

 เหมือนเดมิ 
 
   รวม   18 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 351302 ก.ศฐ. 302 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
     บนฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์
     มหภาค   3(3-0-6) 
   AEC 302 Agricultural Economic Analysis 
     Based on Macroeconomic Theories 
 
 
 
 
 
 
 
 
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
   AEC 464 Natural Resource and  
     Environmental Economics 
 351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
   AEC 497 Seminar 1 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  ย้าย 
 
 
 
 
 351351 ก.ศฐ. 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ 
     นโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
    AEC 351 Economics of Agricultural    
     Development and Policy 
 351392 ก.ศฐ. 392 ทักษะการศึกษาชุมชนและ 
     สังคมเกษตร  3(2-3-4) 
   AEC 392 Skills on community and  
     agricultural society study 
  ย้าย 
 
 
 
  เหมือนเดมิ 
 
 
 

 
- ย้ายกระบวนวิชา 351302 จากวิชาเอกบังคับ 
เป็นวิชาเอกเลือก 
 
 
 
- เพิม่กระบวนวิชา 351351 เนื่องจากได้บรรจุ
เป็นวิชาเอกบงัคับของหลักสูตร 
 
 
- เพิม่กระบวนวิชา 351392 เนื่องจากได้บรรจุ
เป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตรแผน 1 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 351464 ไปช้ันปีท่ี 4      
ภาคการศึกษาที่ 1  
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 368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตรส์ำหรับ 
     ธุรกจิฟาร์ม  3(2-3-4) 
   ABM 310 Applications of Economic Theories  
     for Farm Business 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่ 
     มูลค่าสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
   ABM 317 Economics and Management of  
     Agricultural Value Chain 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท    3 
 Major Elective  
 
 
   รวม    16 

  เหมือนเดิม 
 
 
 
 ยกเลิก 
 
 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 วิชาเลือกเสร ี   3 
 Free Elective  
  รวม   16 

 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวิชา 368317 เนื่องจากย้ายไป
เป็นวิชาเอกเลือก กลุม่ธุรกิจเกษตร 
 
 
 
 
- ย้ายวิชาเลือกเสรี มาจากช้ันปีท่ี 1            
ภาคการศึกษาท่ี 1  

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
     3(3-0-6) 
  AEC 441 Research Methods in Agricultural  
   Economics 
 351442 ก.ศฐ. 442 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณใน 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร 3(2-3-4) 
  AEC 442 Quantitative Analysis in  
   Agricultural Economics 
 351451 ก.ศฐ. 451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 451 Agricultural Problems and Policies 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศกึษาที ่1  
  
 

  
  เหมือนเดิม 
  
  
  
   

 ยกเลิก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยกเลิกวิชา 351451 โดยเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
351351 แทน ในกลุ่มวิชาบังคับหลักสูตร   
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 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   6 
 Major Elective/Minor 
   รวม     15 

351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 
   AEC 464 Natural Resource and  
     Environmental Economics 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   9 
 Major Elective  
  รวม   18 

- ย้ายกระบวนวิชา 351464 มาจากช้ันปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2  
 
 
 
- ย้ายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต 
มาจากชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 351498  ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2  1(1-0-2) 
  AEC 498 Seminar 2 
 351391  ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(0-18-0) 
  AEC 391 Professional Skill Training in  
   Agricultural Economics 
และ 351499  ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 
  AEC 499 Special Problems 
หรือ 351490  ก.ศฐ. 490 สหกิจศึกษาทาง 
   เศรษฐศาสตรเ์กษตร  6  
  AEC 490 Cooperative Education in  
   Agricultural Economics 
  รวม    7 
 
 
 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
  
 
 
  
 
 
 เหมือนเดมิ 
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2) ธุรกิจเกษตร 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 
  001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์ 
     และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and  
     Agro-Industry 
 208373 ว.สถ. 373 สถิติทางการเกษตร  3(3-0-6) 
   STAT 373 Statistics for Agriculture 
 368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร    3(3-0-6) 
   ABM 211 Agricultural Business Management 
 400290  ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2  1(0-3-0) 
   AGRI 290 Practical Training 2 
 701181 บธ.บช. 181 การบัญชีสำหรับผู้ทีไ่ม่ใช่ 
      นักบัญช ี   3(3-0-6) 
   ACC 181 Accounting for Non Accountants 
 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 1 3(3-0-6) 
   ECON 301 Microeconomic Theory 1 
 วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะ 
 การเป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวตักรรม)  3 
 GE (Innovative Co-creator) 
  รวม    19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- ยกเลิก โดยย้ายการแยกแผนการเรียนไปช้ันปีท่ี 
3 ภาคการศึกษาที่ 1  
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 351301  ก.ศฐ. 301 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
   บนฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
     3(3-0-6) 
  AEC 301 Agricultural Economic Analysis 
   Based on Microeconomic Theories 
 351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้า 
   เกษตร   3(3-0-6) 
  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing  
 
 
 
 
 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรม์หภาค 1  3(3-0-6) 
  ECON 308 Macroeconomic Theory 1 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   6 
 Major Elective/Minor  
 วิชาเลือกเสร ี   3 
 Free Elective  
  รวม   18 

2) แผนธุรกิจเกษตร 
 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 351301  ก.ศฐ. 301 เศรษฐศาสตร์การผลิตการเกษตร 3(3-0-6) 
  AEC 301 Agricultural Production Economics  
 
 
  
 เหมือนเดมิ 
 
 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบ 
   ห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
   ABM 317 Economics and Management of  
    Agricultural Value Chain 
  เหมือนเดมิ 
 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   3 
 Major Elective/Minor  
 เหมือนเดมิ 
 
  รวม   18 
 
 

- ปรับการแยกแผนการศึกษาจากเดิมแยกภาค
การศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 เป็นช้ันปีที่ 3         
ภาคการศึกษาที่ 1  
 
- หลักสูตรปรับช่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุง
กระบวนวิชาปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
- ย้ายกระบวนวชิา 368317 จากช้ันปีท่ี 3    
ภาคการศึกษาที่ 2  
 
 
 
 
- ย้ายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต 
ไปช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 
 
 
 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
     และสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   AEC 464 Natural Resource and  
     Environmental Economics 
 351497 ก.ศฐ. 497 สัมมนา 1  1(1-0-2) 
   AEC 497 Seminar 1 
 368310 ก.ธก. 310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์
     สำหรับธรุกิจฟารม์  3(2-3-4) 
   ABM 310 Applications of Economic  
     Theories for Farm Business 
 368317 ก.ธก. 317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
     ระบบห่วงโซมู่ลค่าสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
   ABM 317 Economics and Management  
     of Agricultural Value Chain 
 
 
 368412 ก.ธก. 412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาด 
     ธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
   ABM 412 Agribusiness Marketing  
     Analysis and Management 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  351351 ก.ศฐ. 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบาย 
     การเกษตร   3(3-0-6) 
    AEC 351 Economics of Agricultural    
     Development and Policy 
  ยกเลิก 
 
 
 
 
 
  เหมือนเดมิ 
 
 
 
  ย้าย 
 
 
 
 368331 ก.ธก. 331 การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
   ABM 331 Agri - Food Business Finance 
  ย้าย 
 
 
 

 
- เพิม่กระบวนวิชา 351351 เนื่องจากได้บรรจุ
เป็นวิชาเอกบังคับ 
 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 351464 เป็นวิชาเอกเลือก
แผน2 ธุรกิจเกษตร กลุ่มเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายกระบวนวิชา 368317 ไปช้ันปีที่ 3      
ภาคการศึกษาท่ี 1  
 
 
- ย้ายจากกระบวนวิชา368331 จากวิชาเอก
เลือก มาเป็นวิชาเอกบังคับ แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
- ย้ายจากกระบวนวิชา 368412 จากวิชาเอก
บังคับไปเป็นวิชาเอกเลือก 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

 
 
 
 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท    3 
 Major Elective  
 
 
  รวม    16 

  368392 ก.ธก. 392 ทักษะการเปน็ผูป้ระกอบการ 
     ธุรกิจเกษตร   3(2-3-4) 
   ABM 392 Agribusiness Entrepreneurial Skills 
 
  เหมือนเดมิ 
 
 วิชาเลือกเสร ี   3 
 Free Elective  
  รวม     19 

- เปิดเพิ่มกระบวนวิชา 368392 เป็นวิชาเอก
บังคับ แผน 2 ธุรกิจเกษตร 
 
 
 
 
- ย้ายวิชาเลือกเสรี มาจากช้ันปีท่ี 1            
ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 351441 ก.ศฐ. 441 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
     3(3-0-6) 
  AEC 441 Research Methods in Agricultural  
   Economics 
 351451 ก.ศฐ. 451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร  3(3-0-6) 
  AEC 451 Agricultural Problems and Policies 
 368441 ก.ธก. 441 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 
   ธุรกิจเกษตร     3(2-3-4) 
  ABM 441 Quantitative Methods for  
   Agribusiness Management 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   6 
 Major Elective/Minor 
  รวม    15 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 เหมือนเดมิ 
  
  
 
 ยกเลิก 
 
 เหมือนเดมิ 
 
 
 
 วิชาเอกเลือก/วิชาโท   9 
 Major Elective  
  รวม    15 
 
 

 
 
 
 
 
- ยกเลิกวิชา 351451 โดยเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
351351 แทน ในกลุ่มวิชาบังคับหลักสูตร   
 
 
 
 
- ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกติวิชาเอกเลือก/วิชาโท 
จาก 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2566) เหตุผลในการปรับปรุง 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
351498  ก.ศฐ. 498 สัมมนา 2 1(1-0-2) 

AEC 498 Seminar 2 
351391  ก.ศฐ. 391 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา 

เศรษฐศาสตรเ์กษตร  3(0-18-0) 
AEC 391 Professional Skill Training in 

Agricultural Economics 
และ 351499  ก.ศฐ. 499 ปัญหาพิเศษ   3(0-9-0) 

AEC 499 Special Problems 
หรือ 351490  ก.ศฐ. 490 สหกิจศกึษาทาง 

เศรษฐศาสตรเ์กษตร  6 
AEC 490 Cooperative Education in 

Agricultural Economics 
รวม  7 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

เหมือนเดมิ 
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