
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

 

คณะเศรษฐศำสตร์ 
 สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์เศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร  

 
หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 

กลุ่มสำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์ 
 เพ่ือนมนุษย์ 

 

877-101 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 
 (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy 
of sufficiency economy, work principles, understanding and 
development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิำเฉพำะ 
กลุ่มวชิำเฉพำะ (บังคับ) 

 

322-173 คณิตศำสตร์หลกัมูล 1 3(3-0-6) 
 (Fundamental Mathematics I) 
 ฟังก์ชันและกราฟ อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์
และการประยุกต์ การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัหลายตวัแปร และ
สมการเชิงอนุพนัธ์อยา่งง่าย 
 Functions and graphs; derivatives and applications; 
integrations and applications of definite integrals; functions of 
several variables and partial derivatives; elementary ordinary 
differential equations 
 
460-106 หลกักำรจดักำรธุรกจิ 3(3-0-6) 
 (Principles of Business Management) 
 ลกัษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าท่ีและบทบาทของ
ผูบ้ริหารการจัดการให้ธุรกิจ    มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ความรับผิดชอบต่อองคก์รธุรกิจและสังคมการจูงใจ การส่ือสาร 
และการตดัสินใจ กระบวนการจดัการโดยเนน้การวางแผน การ
จดัองคก์ร การช้ีแนะพฤติกรรมองคก์ร การท างานเป็นทีม ความ
เป็นผูน้ า และการควบคุม  
 Characteristics of business organization; manger’s 
role and duties; effective management for business firms; 
corporate social responsibility; motivation process focusing on 
planning, organizing, leading, organizational behavior, 
teamwork, leadership, and controlling 
 
461-101 หลกักำรบัญชีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์
ของข้อมูลทางบัญชี แม่บท   การบัญชี หลักการและวิธีการ
บันทึกตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวนั
ทัว่ไป การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท การจดัท างบทดลอง 



การปรับปรุงบัญชีและการปิดบญัชี    การจดัท ากระดาษท าการ
งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขายสินค้า และ
กิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 Definition and objectives of accounting; benefits of 
accounting information; accounting framework; principles and 
methods of double-entry accounting; transaction recording in 
general journal posting; adjusting and closing entries, trial 
balance; worksheet preparation; financial statements of service, 
merchandising and manufacturing businesses; value added tax 
system 
 
874-391 กฎหมำยควบคุมกำรประกอบกจิกรรม 2(2-0-4) 
 ทำงเศรษฐกจิ  
 (Law of Economic Activities) 
 ความหมาย ความ เป็นมา และบ่ อ เกิดกฎหมาย 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัเศรษฐกิจ หลกักฎหมายวา่ดว้ย
นิติกรรมสัญญาซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ การคุม้ครองผูบ้ริโภค
ด้านสัญญาซ้ือขายแบบเครดิต บัตรเครดิต ตลอดจนปัญหา
กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ กฎหมายการคา้ระหวา่ง
ประเทศ กฎหมายเก่ียวกับขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และปัญหา
เก่ียวกบัการรับผิดทางผลิตภณัฑ์ โดยศึกษากรอบการคุม้ครอง 
การเยียวยาต่อสาธารณชนและผูเ้สียหาย ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ 
อนัเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในดา้นการผลิตและการคา้ 
 Meaning, historical background and sources of law; 
relationships between law and economy; legal principles of 
sales contracts, hiring, leasing; consumer protection in sales 
contracts, credit cards and legal problems in trade monopoly; 
international trade law, law pertaining to unfair contracts and 
problems relating to liability to products; study of the protection 
frame; remedy for the public and the damaged, and other 
problems arising from enforcement of law controlling economic 
activities in production and trade 
 
877-111 พืชเศรษฐกจิ 2((2)-0-4) 
 (Economic Crops) 
 ความส าคญัของพืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั การ
ผลิต สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคา  

 Important of economic crops; economic crops; 
production; production situation; marketing and prices   
  
877-112 ปศุสัตว์และสัตว์น ำ้เศรษฐกจิ 2((2)-0-4) 
 (Economic Livestock and Aquatic Animals) 
 ความส าคญัของปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์
และสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจท่ีส าคัญ   การผลิต สถานการณ์การผลิต 
การตลาดและราคา  
 Important of economic livestock and aquatic animals; 
economic livestock and aquatic animals; production; production 
situation; marketing and prices   
  
877-113 หลกัเศรษฐศำสตร์จุลภำค 3((3)-0-6)   
 (Principles of Microeconomics)  
 หลกัและวิธีคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ การท างานของ
กระบวนการตลาดและระบบราคา อุปสงคแ์ละอุปทานในระดบั
ตลาดและความยืดหยุน่ ปัจจยัท่ีกระทบอุปสงคอุ์ปทานผล   การ
แทรกแซงของนโยบายรัฐบาลต่อการแข่งขันและสวสัดิการ 
เสถียรภาพ ความเสมอภาคและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีหน่วย
การผลิตและพฤติกรรมผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาด
ผูกขาด การวิเคราะห์ตน้ทุน รายไดร้ะยะสั้นและระยะยาว ตลาด
ปัจจยัการผลิต กระบวนวชิาน้ีเนน้การเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบั
ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ 
 Principles of economics and the way of economic 
thinking; the market process and price mechanism; market 
demand, market supply, elasticity and implications; factors 
affecting changes in  supply and demand; effects of government 
policy on market competition and welfare; concept of public 
economics  micro-instability, inequality and externality; theory 
of the firm and producer behavior in competitive and monopoly 
markets; analyses of short-and long-run cost and revenue;  input 
market; the course emphasizes on the practical link between 
theory and current economic reality  
 
877-114 หลกัเศรษฐศำสตร์มหภำค  3((3)-0-6) 
 (Principles of Macroeconomics ) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค องคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาติและการวดัตวัแปรเศรษฐศาสตร์
มหภาค (รายไดป้ระชาชาติ ระดบัราคา ดชันีราคา) การผลิตการ



จา้งงานและตลาดแรงงาน การบริโภค การออมและการลงทุน 
และสมการเชิงประจกัษ ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและเหตุปัจจยั 
ตลาดการเงิน สถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ีย กองทุนการเงินและ
ระบบธนาคาร  แบบจ าลอง IS-LM แบบจ าลองอุปสงค์และ
อุปทานรวมเบ้ืองต้น วฎัจักรธุรกิจ เงินเฟ้อ และการว่างงาน 
นโยบายการเงินและธนาคารกลางนโยบายการคลงัของรัฐบาล 
ประเด็นวกิฤติเศรษฐกิจและความไม่สมดุลเศรษฐกิจ  
 Introduction to macroeconomics; elements of GDP 
and measurement; production; employment and labor market; 
consumption, saving and investment and empirical functions; 
economic growth and its causes; financial market, moneys 
institutions, interest rates, loanable funds; money and banking 
system; introduction to IS-LM model and aggregate demand-
aggregate supply model; business cycle, inflation and 
unemployment; monetary policy and central bank; government 
fiscal policies; issues in economic crisis and economic 
inbalance 
 
877-115 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณส ำหรับ 3((3)-0-6)

เศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจดักำร 1    
(Quantitative Analysis for Agribusiness Economics 
and Management I) 

 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 
1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 หลกัและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและ
วิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกษตรและการจัดการ 
แบบจ าลอง ท่ี เป็ น เส้น ตรงและไม่ เป็ น เส้ น ตรงในท าง
เศรษฐศาสตร์ การหาค่าท่ีเหมาะสมของสมการการผลิต สมการ
รายได้ สมการต้นทุน และสมการก าไร เมทริกซ์และการ
ประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ตารางปัจจยัผลผลิต 
 Principles and application of mathematics in proving 
and agribusiness economic and management analysis; linear 
and non-linear economic models; optimization of production, 
income, cost and profit function; matrices and their application; 
input-output table analysis 
 
 
 
 

877-211 เศรษฐศำสตร์จุลภำคและกำรประยุกต์ 3((3)-0-6) 
 (Microeconomics and Applications)  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์

จุลภาค  
 ท ฤ ษ ฎี ผู ้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ อุ ป ส งค์ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค 
อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเปรียบเทียบกบัความตอ้งการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน การผลิตเพื่อ
ก าไรสูงสุดและแนวคิดการผลิตเพ่ือประโยชน์สุขตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สมการ  อุปสงค ์
อุปทาน สมการการผลิต สมการตน้ทุน สมการก าไรเชิงประจกัษ ์
ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ แนวคิด
การจดัองค์กรอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจใน
ตลาดผกูขาด ตลาดผูซ้ื้อ/ผูข้ายนอ้ยราย ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์   ทฤษฎีเกมส์  ดุลยภาพทั่วไป  การ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีกบัเศรษฐกิจภาคเกษตร 
 Consumer theory and consumer demand; consumer's 
utility versus consumer's need along the concept of the 
Sufficiency Economy Philosophy (SEP); production theory and 
cost; profit maximization in comparison with SEP benefit; 
empirical analyses and applications of demand and supply 
functions, production, cost and profit functions; technical 
efficiency and economic efficiency; concept of industrial 
organization and firm's behavior in monopoly, 
oligopoly/oligopsony, monopolistic competition and perfect 
competition environment; game theory;  general equilibrium; 
practical applications of theories to agricultural economic sector 
 
877-212 เศรษฐศำสตร์มหภำคและกำรประยุกต์ 3((3)-0-6)   
 (Macroeconomics and Applications) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์

มหภาค  
 เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับกลาง ประเด็นการวดัตัว
แปรเศรษฐกิจมหภาค ประเด็นเศรษฐกิจมหภาคระยะสั้ นและ
ระยะยาว ผลิตภาพ ผลผลิต และการจ้างงาน (ตลาดแรงงาน)   
การบริโภค การออม และการลงทุน (ตลาดสินคา้) การเงินและ
ราคา (ตลาดสินทรัพย์) แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคและตัว
ทวีคูณ  การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้ นและระยะยาว 
แบบจ าลอง IS-LM แบบจ าลองอุปสงค์รวม -อุปทานรวม 
ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม



และโดยเฉพาะภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจเปิดโดยเนน้เศรษฐกิจ
สมยัใหม่ (การไหลของสินคา้ ทุน  แรงงาน และความรู้) การคา้
ระหว่างประเทศ  การก าหนดอัตราแลกเปล่ียน สาธิตการใช้
ทฤษฎีเชิงประจกัษ ์
  Intermediate course in macroeconomics; 
macroeconomy and issues of measurement; short-run and long-
run economic issues; productivity, output, and employment 
(labour market); consumption, saving, and investment (goods 
market); money and prices (asset market); macroeconomic 
model and expenditure multipliers; short and long-run 
economic growth; the IS/LM and AD/AS models; open 
economy system model; macroeconomic policy impact on the 
overall economic system and agricultural sector in particular; 
open economy with the focus on modern economy (flow of 
goods, capital labor  and knowhow), international trade; 
exchange rates determination; empirical illustrations using 
econometric models 
 
877-213 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณส ำหรับ 3((3)-0-6) 
 เศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจดักำร 2     
 (Quantitative Analysis for  Agribusiness 

Economics and Management II)  
 ห ลัก และวิ ธี ก ารใช้ ส ถิ ติ ใน ก ารวิ เค ร าะ ห์ ท าง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร การแจกแจง และความน่าจะเป็นของ
ตวัแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่งสถิติพรรณนา การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ สถิติท่ีไม่ใช้
พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกนัระหว่างตวัแปร 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปประยกุตท์างสถิติ  
 Principles and applications of statistics in agribusiness 
economic analysis; sampling distribution and probability; 
sampling theory; descriptive statistics; estimation; hypothesis 
testing; parametric and nonparametric statistics; independence 
test; correlation analysis; regression analysis; using application 
software 
 
 
 
 

877-214  ธุรกจิเกษตรเบ้ืองต้น 3((3)-0-6)   
 (Introduction to Agribusiness) 
 การประยกุต์หลกัเศรษฐศาสตร์ส าหรับภาคเกษตรท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ ทั้ งด้านการผลิตสินคา้เกษตรท่ีเป็นอาหารและ
ไม่ใช่อาหาร ภาคธุรกิจเกษตรและตลาด การพัฒนาชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษ์  บทบาท
ของนโยบายรัฐและองคก์รการคา้ระหวา่งประเทศ 
 Applications of economic principles to the unique of 
the agricultural sector, production of food and non-food, the 
agribusiness sector and markets, rural community development, 
and environmental and natural resource use and conservation; 
the roles of governmental policy and international trade 
organizations 
 
877-215 เศรษฐศำสตร์กำรผลติทำงกำรเกษตรและ 3((3)-0-6)   
 อุตสำหกรรมเกษตร   
 (Agricultural Production Economics and  
 Agro-industry) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

และการประยกุตห์รืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร เศรษฐศาสตร์ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์  การผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเส่ียงและความไม่
แน่นอน ทฤษฎีตน้ทุนและการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 
การผลิตเม่ือมีเวลามาเก่ียวข้อง การวางแผนการผลิตโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปประยกุต ์
 Situation of agricultural production and agro-
industries; economic theory applied in the agricultural 
production and agro-industries; risk and uncertainty; cost theory 
and cost return analysis; time elements in productions using 
application software for production planning 
 
877-311 กำรตลำดและรำคำสินค้ำเกษตร 3((3)-0-6)   
 (Agricultural Marketing and Product Prices) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์

จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตร 
ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร ลกัษณะของอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของสินค้าเกษตร บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อการ



เปล่ียนแปลงราคา โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการก าหนด
ราคา การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตรและการวเิคราะห์เชิง
ประจักษ์หน้าท่ีการตลาด ต้นทุนและส่วนเหล่ือมการตลาด 
สถาบันการตลาด ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า บทบาทของ
รัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้
เกษตร 
 Definition and principles of marketing, agricultural 
marketing; uniqueness of agricultural commodities; supply and 
demand of agricultural commodities; roles of demand and 
supply to change in price; market structure, agricultural price 
determination; price variation and empirical analysis; marketing 
functions; marketing cost and margin; marketing institutions; 
agricultural futures market; roles of government and private 
sectors in agricultural commodity marketing and prices 
 
877-312 กำรจดักำรและกลยุทธ์ทำงธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Management and Strategy in Agribusiness) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 460-106 หลักการจัดการ

ธุรกิจ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ประเภท
ธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจยาง ระบบธุรกิจ
ปาลม์น ้ ามนั ระบบธุรกิจอาหารทะเล และระบบธุรกิจอาหารฮา
ลาล สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การจดัการ
องค์กรและทรัพยากรมนุษย ์พฤติกรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ การจดัการการเปล่ียนแปลงทาง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ีการส่ือสารทางธุรกิจ 
 Definition and evolution of agribusiness; types of 
agribusiness; agribusiness systems; rubber, oil palm, seafood 
and Halal food business system; business environment; analysis 
of business environmental factors on agribusiness system 
performances; organizational human resource management; 
business behavior; supply chain analysis and logistics; 
technology innovation management; business communication 
 
 
 
 
 

877-313 กำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับ 3((2)-2-5) 
 เศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร  
 (Information Technology Management for 

Agribusiness Economics) 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล เพ่ือประยุกต์กับงานด้าน
การเกษตรและธุรกิจ เกษตร โดยการใช้กระดาษค านวณ
อิเลก็ทรอนิกส์ โปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประมวลผลและ
วิเคราะห์ผล และการน าผลการวิเคราะห์ไปใชเ้พื่อการตดัสินใจ
ดา้นการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 Fundamental of using application software for 
Information Technology Management; using worksheet for 
agricultural and agribusiness data processing and analysis; 
using their results for agriculture and agribusiness decision 
making 
 
877-314 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ทำง 3((3)-0-6) 
 ธุรกจิเกษตร  
 (Human Resource Management in Agribusiness) 
 ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี มีต่อ
ธุรกิจเกษตร ปัญหาและขอ้จ ากดัของการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจเกษตร กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผนก าลงัคน การสรรหา   การคดัเลือก การฝึกอบรม การจ่าย
ผลตอบแทน สวสัดิการจูงใจ ประเมิน ผลงาน การเล่ือนขั้น การ
โยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงาน
สมัพนัธ์ จริยธรรม การจดัการความขดัแยง้  
 Importance of human resource management for 
agribusiness; problems and constraints of human resource 
management in agribusiness; human resource management 
processes; human resource planning; recruitment; selection; 
training; compensation; benefits motivation; performance 
appraisal; promotion; transfer; punishment; termination; 
negotiation; labor relations; ethics; conflict management  
 
 
 
 
 
 



877-315 เศรษฐกจิปำล์มน ำ้มนั 3((3)-0-6) 
 (Oil Palm Economy) 
 พัฒ น าก ารและค ว าม ส าคั ญ ข อ งป าล์ ม น ้ ามั น 
สถานการณ์ปาล์มน ้ ามนั น ้ ามนัปาลม์ของโลกและของไทย การ
แข่งขนัของผูผ้ลิตปาลม์น ้ ามนัในอาเซียน การผลิตและการตลาด
ปาล์มน ้ ามนัของไทย อุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์มและผลิตภณัฑ ์
ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปาลม์น ้ ามนั นโยบายของรัฐและองค์กร
ท่ีเก่ียวขอ้ง        ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนัและ
น ้ ามนัปาลม์ของไทย 
 Development and importance of oil palm; global and 
Thai situation of oil palm and palm oil; competition among 
ASEAN countries; oil palm production and marketing in 
Thailand; palm oil industries and products; business in oil palm 
supply chain; government policy and related organizations; 
future development of oil palm and palm oil industry in 
Thailand   
 
877-316 กำรจดักำรกำรเงนิในธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Financial Management in Agribusiness) 
 รำยวิชำบั งคับ เรียนก่อน: 461-101 หลักการบัญ ชี

เบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและขอบเขตของการเงินภาคเกษตรและ
ธุรกิจเกษตร ทุนและความส าคญัของทุน ทฤษฎีการจดัการทาง
การเงินในธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์งบการเงิน การลงทุน แหล่ง
สินเช่ือเพ่ือการเกษตรและธุรกิจเกษตร หลกัการวิเคราะห์สินเช่ือ 
องคก์รการเงินชุมชน และเทคโนโลยทีางการเงิน 
Definition and scope of agricultural and agribusiness finance; 
capital and importance of capital; theory of financial 
management in agribusiness; financial statement analysis; 
investment analysis; sources of agricultural and agribusiness 
credit; principles of credit analysis; community-based 
microfinance; financial technology 
 
877-317 กำรจดักำรธุรกจิเกษตรระหว่ำงประเทศ 3((3)-0-6) 
 (International Agribusiness Management) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์

มหภาค หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศและการค้า
ชายแดนต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย แนวคิดและทฤษฎีการคา้

ระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ องค์กรการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการคา้สินคา้เกษตรเพื่อพฒันาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรไทย  การน าเขา้สินคา้เกษตรเพื่อเป็นวตัถุดิบ 
โดยเปรียบเทียบกบัการลงทุนการเกษตรในประเทศเพ่ือนบ้าน 
วิธีการด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กฏหมายและ
มาตรการกีดกนัการคา้ระหวา่งประเทศ 
 Importance of international trade and border trade to 
Thai economic development; concepts and international trade 
theory; analysis of business environment for agricultural trade; 
international trade organization; agricultural commodity trade 
policy for the Thai agricultural sectors and agroindustry; 
importing agricultural commodity materials versus agriculture 
investment in neighboring countries; international trade 
business operation; law and non tariff berries 
 
877-318 กำรประกอบกำรทำงธุรกจิเกษตร 3((2)-2-5) 
 (Entrepreneurship in Agribusiness) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-312 การจัดการและ      

กลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 

 ปรัชญาของการเป็นผู ้ประกอบการและความเป็น
ผูป้ระกอบการภายในองคก์ร รูปแบบการเป็นผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และตวัแบบ โดยเฉพาะจาก
กลุ่มประเทศอาเซียน การคน้หาความสามารถในการสร้างสรรค์
และการพฒันา การสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์การ
พฒันาความสามารถในการส่ือสาร การพฒันาความสามารถใน
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ และการจดัการตามหนา้ท่ีเชิงธุรกิจ 
การประเมินความสามารถในการแข่งขนั โดยเน้นธุรกิจเกษตร 
การสร้างสรรคธุ์รกิจเกษตรจากเทคโนโลยีชีวภาพ การเตรียมตวั
ในการเร่ิมธุรกิจเกษตรใหม่ 
 Philosophy of entrepreneurship and intrapreneurship; 
entrepreneurship style; qualifications of successful entrepreneur 
in large, medium and small agribusiness and role models 
especially for ASEAN countries; discovering creativity and 
development; creative problem solving; develop effective 
communication ability; develop ability in business opportunity 
assessment, business plan creation and business functions 



management; creating agribusiness from biotechnology; 
preparing a new agribusiness 
 
877-319 วธีิวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและ 3((2)-2-5) 
 กำรจดักำร  
 (Research Methods in Agribusiness Economics and 

Management) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-213 การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการ 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 แนวคิด เก่ี ยวกับการวิจัย  ขอบ เขตงานวิจัยท าง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ขั้นตอนการวิจยัการ
พฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั ขอ้มูลวิจยั การรวบรวมขอ้มูล การ
จดัการขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การ
เขียนรายงานวิจยั แหล่งทุนในการท าวิจยั จรรยาบรรณในการ
วจิยั 
 Research concepts; scopes of research in agribusiness 
economics and management; research processes; development 
of research proposal; research data; collecting data; data 
management; data analysis; research tools; research writing; 
sources of research funds; research ethics 
 
877-411 เศรษฐกจิกำรยำง 3((3)-0-6) 
 (Rubber Economy) 
 ความส าคญัของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและของโลก พฒันาการของอุตสาหกรรมการผลิต
และการตลาดยางและผลิตภณัฑ์ของไทยและของโลก การผลิต
และการตลาดยางพารา อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ ์
นโยบายและกลไกการแกปั้ญหายางพารา องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศ
ทางการพฒันายางพาราของประเทศไทย 
 Social and economic importance of rubber to 
Thailand and the world; Thai and world development of 
production and marketing rubber and rubber product; rubber 
production and marketing; rubber industry and products; policy 
and rubber problems solving mechanism related organizations; 
the future development of rubber industry in Thailand   
 
 
 

877-412 หลกักำรวเิครำะห์โครงกำร 3((3)-0-6) 
 (Principles of Project Analysis) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-316 การจัดการการเงิน

ในธุรกิจเกษตรหรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและลักษณะของโครงการ การวางแผน
โครงการ แนวคิดว่าด้วยตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
แนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์โครงการทางการเงินและทาง
เศรษฐกิจ การตีค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ ตวัช้ีวดั
ต่าง ๆในการพิจารณาโครงการทั้งท่ีค  านึงถึงเวลาและไม่ค านึงถึง
เวลา การวิเคราะห์ระหว่างมีและไม่มีโครงการ การวิเคราะห์
โครงการทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
จริยธรรมของการวเิคราะห์โครงการ 
 Definition and features of project; project planning, 
cost and benefits concepts of project; financial and economic 
analysis concepts; valuing of project cost and benefits; 
discounting and non-discounting criteria; analysis with and 
without project; financial project analysis and sensitivity 
analysis; ethics in project analysis 
 
877-497 สัมมนำทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและ 1((1)-0-3) 
 กำรจดักำร  
 (Seminar in Agribusiness Economics and 

Management) 
 การจดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอโครงการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 Preparation and presentation of research proposal in 
agribusiness economics and management  
 
877-498 โครงงำนวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร 3((0)-0-9) 
 และกำรจดักำร  
 (Research Project in Agribusiness Economics  
 and Management) 
 รำยวิ ช ำบั งคั บ เรี ยน ก่ อน : 877-319 วิ ธี วิ จั ยท าง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 การวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาและการน าเสนอ
ผลการวจิยั 



 Conducting agribusiness economics and management 
research under supervision of an advisor and presentation of 
research results 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิำเฉพำะ 
กลุ่มวชิำเฉพำะ (เลือก) 

 

877-331 กำรจดักำรธุรกจิฟำร์มสมยัใหม่และ 3((3)-0-6) 
 นวตักรรม    
 (Modern Farm Business Management and 

Innovation) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์

จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ลักษณ ะและปัญห าในการท าธุร กิ จฟ าร์ม  ก าร
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการบริหารธุรกิจและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม นวตักรรมในการจัดการธุรกิจฟาร์ม 
การวางแผนการจัดท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมและ
ประเมินผลธุรกิจฟาร์ม การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจฟาร์ม ระบบการจดัการคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจอย่างย ั่งยืน 
กรณีศึกษา 
 Characteristics and problems of farm business; 
applications of business management and economics concept in 
farm business management; innovation in farm business 
management; farm planning, budgeting, controlling and 
evaluation; factors affecting farm business performances; farm 
quality management systems and standards; applications of the 
Sufficiency Economy Philosophy and circular economy 
concept for sustainable business success; case study  
 
877-332 เศรษฐมติเิบ้ืองต้น 3((3)-0-6)   
 (Basic Econometrics) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-115 การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการ 1 และ 877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 ความหมาย ขอบเขต วตัถุประสงค ์และวิธีการวิจยัทาง
เศรษฐมิติ หลกัการและวิธีการวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ทางเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองการถดถอยและการประมาณการ
ปัญหาการทดสอบและการแก้ปัญหาสมการถดถอยก าลงัสอง



นอ้ยท่ีสุดการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา แบบจ าลองเศรษฐมิติ
ประยกุตท์างเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
 Definition, scope and objectives and methodology of 
econometric research; principles and causal relationships of 
economic variables; regression models and estimation 
techniques; problems in ordinary least square (OLS) estimation; 
problem testing procedures and solutions; time series analysis; 
empirical econometric models in agribusiness economics 
 
877-333 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ 3((3)-0-6)   
 ส่ิงแวดล้อม   
 (Natural Resource and Environmental Economics) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

และการประยกุต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 
มล พิษ  ภาวะโลกร้อน  และผลกระทบ  มุมมอง เก่ี ยวกับ
ความสามารถของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจดัการและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษาบริบทภาคใต้ของไทย 
บัญชีรายได้ประชาชาติท่ีค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม นโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Importance of natural resources and environment; 
problems of resource degradation, pollution, global warming 
and impacts; crucial views of resource and environment 
capability; applications of economic theory in the management 
and development of natural resources and environment to 
promote sustainable development; case study in southern 
Thailand; natural resources and environmental accounting and 
policy 
 
877-334 เศรษฐศำสตร์กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 3((3)-0-6) 
 (Aquaculture Economics)    
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-113  หลกัเศรษฐศาสตร์

จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 บทบาทและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าต่อ
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวางแผนเพ่ือตดัสินใจเก่ียวกับกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  

การวิเคราะห์กิจการเพ่ือประเมินผลส าเร็จ หลกัการตดัสินใจใน
การจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าในภาคใต้ การจัดการการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและนโยบายเก่ียวกับ
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าในภาคใต ้กรณีศึกษา 
 Roles and importance of aquaculture to ASEAN 
countries; related economics theory; planning and decision 
making in aquaculture enterprises; enterprise analysis; 
principles of decision making in aquaculture management in 
southern Thailand; aquaculture management and the 
environment; aquaculture problems and policies in southern 
Thailand; case study  
 
877-335 เศรษฐกจิกำรประมงและอตุสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 (Fishery Economy and Industry) 
 ความส าคัญของการประมงต่อเศรษฐกิจของไทย 
สถานการณ์การประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ในการจดัการทรัพยากร
ประมง การผลิตทางการประมง ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
และนโยบายในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน การตลาดสินคา้
ประมง อุตสาหกรรมประมงและผลิตภณัฑ์ นโยบายของรัฐ ทิศ
ทางการพฒันาอุตสาหกรรมประมงของไทย 
 Importance of fishery to Thai economy; situation of 
fishery; concept of fishery resource management; fishery 
production; economic efficiency and sustainable fishery 
resources management policy; marketing of fish; fishery 
industry and product; government policy; future development 
of fishery industry in Thailand 
 
877-336 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงและ 3((2)-2-5) 
 กำรประยุกต์ใช้                                                 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and 

Applications) 
 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเป็นมา ความหมายและ
ความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชใ้นระดบั
บุคคล ชุมชน องคก์รธุรกิจเอกชน และระดบัประเทศ กรณีศึกษา 
 Structure of Thai economy; evolution; definition and 
importance of the Sufficiency Economy Philosophy; related 
economic theories; the Sufficiency Economy Philosophy; 



applications to individual, community, private business 
organization and the country development; case study  
 
877-337 กำรท่องเทีย่วเชิงเกษตรและชนบท 3((3)-0-6) 
  (Agro and Rural Tourism) 
 วถีิการด ารงชีวติ เกษตรกรรม วฒันธรรม และประเพณี
ของชาวชนบท ภูมิศาสตร์   การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท
ในภาคใต ้การวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
และชนบท จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท กลยุท ธ์  การปรับตัวของ
ผู ้ประกอบการเพ่ือความมั่งคงและยั่งยืนของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 
 Ways of life, agriculture, culture and tradition of  rural 
people; geography of  agro and rural tourism in southern 
Thailand; economic analysis of agro and rural tourism; 
weakness, strength, opportunity and threat of agro and rural 
tourism; coping strategies to secure and sustain  agro and rural 
tourism 
 
877-338 กำรตลำดปัจจยักำรผลติทำงกำรเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Inputs Marketing) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-311 การตลาดและราคา

สินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัและชนิดของปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
อุปสงค์ อุปทาน การไหลของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างตลาด การแข่งขนั และ
การก าหนดราคา องค์การตลาด พฤติกรรมผูซ้ื้อ การจดัการทาง
การตลาดธุรกิจปัจจยัการผลิต  ปัญหาอุปสรรค นโยบายของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง   เน้นกรณีศึกษาการตลาดปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ และอาหาร
สตัว ์
 Importance and types of agricultural inputs, demand, 
supply; flow of agricultural inputs among ASEAN countries; 
market structure; competition and price determination; market 
organizations; buyer behavior; marketing management of 
agricultural inputs business; problems related policies; case 
study oriented in fertilizer, seed and feed marketing 
 
 
 

877-339 พฤตกิรรมผู้บริโภคอำหำร 3((3)-0-6) 
 (Consumer Behavior on Food) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์

จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคัญของอาหาร ความส าคัญของการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคแ์ละ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การ
วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค กฎระเบียบและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอาหาร กรณีศึกษา 
 Importance of food; importance of consumer behavior 
study; consumer theory; determinants of demand and consumer 
behavior; consumer buying process; analyzing consumer 
behavior; regulations and institutions related to food; case study  
 
877-431 เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำกำรเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Economics of Agricultural Development) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์

มหภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 นิยามและความส าคญัของการพฒันาการเกษตรต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ บทบาท
และความส าคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
พลวตัของการพัฒนาการเกษตรและปัญหาจากการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาภาค
เกษตร    การวางแผนพฒันาการเกษตร การวิจยัและพฒันาการ
เกษตรอยา่งย ัง่ยนื ดชันีช้ีวดัการพฒันาการเกษตรเพ่ือความยัง่ยนื 
 Definition and importance of agricultural 
development on economic and social development; economic 
development theory; roles and significant of agriculture; 
relationship between agricultural and industrial development; 
dynamics of agricultural development and related problems; 
internal and external environment affecting agricultural 
development; agricultural development planning; sustainable 
agricultural research and development; sustainable agricultural 
development indicators 
 
 
 
 



877-432 เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร 3((3)-0-6) 
 (Economics of Food Processing Industry) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-215 เศรษฐศาสตร์การ

ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร สถานการณ์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยและ   
ของโลก ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตและตลาด    
วิถีการตลาด โครงสร้างตลาดอาหารแปรรูปและการแข่งขัน 
การคา้สินคา้อาหารแปรรูประหวา่งประเทศ บทบาทของภาครัฐ
และเอกชนต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรณีศึกษาและ
การศึกษาดูงาน 
 Roles and importance of food processing industry; 
situation of food processing industry in Thailand and the world; 
theories of production; an analysis of the cost of production and 
marketing; marketing channel; market structure of food 
processing product and competition; international trade of food 
processing product; role of government and private sectors in 
food processing industry; case studies and study visits 
 
877-433 นโยบำยเกษตรและธุรกจิเกษตร     3((3)-0-6)  
 (Agricultural and Agribusiness Policy) 
 รำยวิชำบั งคับ เรียน ก่อน : 877-212 เศรษฐศาสตร์        

มหภาคและการประยุกต์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ  

 แนวคิดในการจดัท านโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาการนโยบายเกษตรและ
ธุรกิจเกษตรในไทยและโลก กระบวนการก าหนดนโยบาย 
เคร่ืองมือวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์นโยบายปัจจยัการผลิต 
การผลิต ตลาด และการคา้ระหว่างประเทศ เช่น เขตการคา้เสรี             
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์การค้าโลก คาดการณ์
นโยบายพฒันาเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 Concept for formulating agricultural and agribusiness 
policy; related economic theory; evolution of agricultural and 
agribusiness policy in Thai and World; policy process; policy 
analysis tools, agricultural and agribusiness policy analysis in 
input, production, market and international trade; free trade 
area, AEC, WTO; policy foresight for agricultural and 
agribusiness development 

877-434 กำรจดักำรโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทำน 3((3)-0-6) 
 ทำงกำรเกษตร  
 (Logistics and Supply Chain Management in 

Agriculture) 
 ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานทางการเกษตร ปัญหาในการจดัการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางในการจดัการ โดยเร่ิมจากการจดัหา
วตัถุดิบ การบริหารสินคา้คงคลงั การบริหารการผลิต การจดัเก็บ
สินคา้ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน กรณีศึกษา 
 Definitions and components of logistics and supply 
chain in agriculture; problems  in managing logistics and supply 
chain and management approach covering raw material 
procurement; inventory; production; storage; transportation; 
information technology for supply chain management; case 
study 
  
877-435 กำรจดักำรกำรตลำดสมยัใหม่ส ำหรับ 3((3)-0-6) 
 ธุรกจิเกษตร  
 Modern Marketing Management for Agribusiness 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  877-311 การตลาดและราคา

สินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 แนวคิดการตลาดยุคใหม่ การตลาดเชิงสร้างสรรคแ์ละ
การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเกษตร 
การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ี
เป็นองค์กรและผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาด
เป้าหมาย การจดัการการตลาดยคุใหม่ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
การจดัการ กลยทุธ์การตั้งราคา กลยทุธ์การจดัการช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่ือสารทางการตลาด การจดัการความเส่ียงในตลาด
ธุรกิจเกษตร กรณีศึกษา 
 New concepts in marketing: creative marketing and 
digital marketing; analysis of agribusiness environment; 
competitor analysis in agribusiness; behavior of organization 
buyers and consumers; market segmentation and targeting; 
modern marketing management: products development and 
management, price strategy, distribution strategy and 
management; marketing communication; risk management in 
marketing; case study  
 



877-436 เศรษฐกจิกำรเกษตรไทยและอำเซียน 3((3)-0-6) 
 (Thai and ASEAN Agricultural Economy) 
 เศรษฐกิจการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ประโยชน์ 
โอกาส และอุปสรรคต่อภาคเกษตรไทย แผนกลยทุธ์ส าหรับการ
พฒันาการเกษตรของประเทศไทย แนวทางการรับมือของภาค
เกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา 
 Thai agricultural economy; regional economic 
integrations; agricultural economy of ASEAN countries; 
benefits, opportunities and threats on the Thai agricultural 
sector; strategic plan for the Thai agricultural development; 
case study 
 
877-437 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ทำงธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-312 การจัดการและ      

กลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 

 ความส าคญัของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกและการก าหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเกษตร แนวทางในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม   
กลยุทธ์ การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์
โดยใชรู้ปแบบจ าลองทางธุรกิจและการวางแผนท่ีกลยทุธ์ธุรกิจ 
กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร 
 Importances of strategic management; external and 
internal environment analysis; strategic formulation in 
agribusiness; guidelines for strategy implementation; strategy 
control, strategy modification based on situation; analysis using 
business model and strategic map; case study in agribusiness 
 
877-438 กำรจดักำรวสิำหกจิชุมชน 3((3)-0-6) 
 (Community Enterprises Management) 
 ความหมายของวิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนกับการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
กระแสหลกัและกระแสรองในการจดัการวิสาหกิจชุมชน   การ
พ่ึงพาตนเองของชุมชนดว้ยแนวคิดวสิาหกิจชุมชน การปฏิบติัท่ีดี
และไม่ดีของวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจ
ชุมชน 

 Meaning of community enterprises; community 
organization and community enterprises management; 
application of neoclassical and outside of mainstream economic 
theories for community enterprises management; being 
community self-reliant with community enterprises concepts; 
good and bad practices of community enterprises; sufficiency 
economy and community enterprises 
 
877-439 กำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Commodity Price Risk Management) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 877-311 การตลาดและราคา

สินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 อุปสงค์และอุปทานสินคา้เกษตร ปัจจยัท่ีก าหนดราคา
สินคา้เกษตร ปัญหาดา้นการตลาดและราคาสินคา้เกษตร ทฤษฎี
ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง การจดัการความเส่ียงดา้น
ราคาในธุรกิจเกษตร บทบาท หน้าท่ีและกลไกของตลาดสินคา้
เกษตรล่วงหนา้ การประกนัความเส่ียงดา้นราคาและการลงทุนใน
ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การวิเคราะห์ราคาด้วยวิธี
วเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานและการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 Demand and supply of agricultural commodities; 
determinants of agricultural prices; problems in agricultural 
market and prices; risk and risk management theory; price risk 
management in modern agribusiness: roles, functions and 
mechanism of agricultural futures market, hedge against price 
fluctuate and investment in agricultural futures market, 
fundamental and technical price analysis    
 
877-xxx หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร 3((x)-y-z) 
 และกำรจดักำร  
  (Special Topics in Agribusiness Economics and 

Management) 
                 ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และการจดัการ 
  Current issues in special topics in agribusiness 
economics and management 



หมวดวชิำฝึกงำนและสหกจิศึกษำ 
  

877-381 กำรฝึกงำนทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร 350 ช่ัวโมง 
 และกำรจดักำร  
 (Internship in Agribusiness Economics and 

Management) 
 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ ภายใต้
การบริหารจดัการของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
 Practical work related to the field of agribusiness 
economics and management in the private firms; state 
enterprises; government organizations under supervision of the 
program staffs 
 
877-481   เตรียมสหกจิศึกษำ   30 ช่ัวโมง 
 (Cooperative Education Preparation) 
 หลักการสหกิจศึกษา องค์กรและสังคมการท างาน 
บทบาทหน้าท่ีในขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา การพฒันาทกัษะ
การท างานและบุคลิกภาพ การน าเสนอและการเขียนรายงาน 
 Cooperative education concept; organization and 
social work environment; role during practice in a workplace; 
work skill and personality development; presentation and report 
writing 
 
877-482 สหกจิศึกษำทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร 9((0)-27-0) 
 และกำรจดักำร  
 (Cooperative Education in Agribusiness 

Economics and Management) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 877-481 เตรียมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบติังานในสถานประกอบการของเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยร่วมมือกบัองคก์รในการ
วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน การน าเสนอผลงานใน
รูปแบบรายงานวจิยั 
 Practical works in the private or state enterprises or 
government organizations; planning, monitoring, and 
evaluation of the students’ performance implemented through 
co-management between the program and the organizations; 
research report and presentation 
 

รำยวชิำทีเ่ปิดบริกำรให้กบัหลกัสูตรอ่ืน  
ในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

  

879-211 หลกัเศรษฐศำสตร์เกษตร  3((3)-0-6) 
 (Principles of Agricultural Economics) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์

เบ้ืองต้นและการประยุกต์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ  

 ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของ
การเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจการเกษตรของของ
กลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย 
ท รัพ ยากรธ รรมช า ติ แล ะ ส่ิ งแวดล้อ มด้ าน ก าร เกษ ต ร 
เศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาด การเงินภาคเกษตร ธุรกิจเกษตร 
การคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการเกษตร แนวคิดการเกษตร
แบบยัง่ยนืและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 Importance of agricultural economics; roles of 
agriculture to economic development in ASEAN countries 
especially in southern Thailand; natural resources and 
environment; production economics; marketing; agricultural 
finance, agribusiness, international trade; government 
agricultural policies; concept of sustainable agriculture and the 
Sufficiency Economy Philosophy 
 
879-231 ชีวติกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 3((3)-0-6) 
 (Life and Sufficiency Economy) 
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง ววิฒันาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 
การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตและ
ชุมชน การบริหารจัดการท่ีดี การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาใน
โครงการพระราชด าริ กรณีตวัอยา่งเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 Background of sufficiency economy; meaning of 
sufficiency economy; evolution of Thailand’s economic 
structure; the application and best practice; development of 
sufficiency economy at individual, household, community, 
business levels; case study on the application of sufficiency 
economy to the community in royal projects 
 
 



879-312 กำรตลำดสินค้ำเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Marketing)  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์

เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความหมายของตลาดและการตลาดเกษตร บทบาทของ
การตลาดเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะพิเศษของสินค้า
เกษตร อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตร วถีิการตลาด ตน้ทุน 
และส่วนเหล่ือมการตลาด พฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตร
และอาหาร กลยทุธ์ทางการตลาด การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้
เกษตร นโยบายและบทบาทของภาครัฐ และสถาบนัการตลาดต่อ
ประสิทธิภาพราคา กลุ่มเกษตรกรและอ านาจการต่อรอง
การตลาด ปัญหาการตลาดพืชเศรษฐกิจ ปศุสตัว ์และอาหารทะเล  
 Definitions of agricultural market and marketing; 
marketing roles in economics system; uniqueness of 
agricultural commodity; demand and supply for agricultural 
products; marketing channel, cost, and margin; agricultural 
product and food consumer behavior; market strategies; 
agricultural price movements; policies and roles of government 
sector and marketing institutions in price efficiency; farmers’ 
groups and market bargaining power; marketing problems of 
economic crops, livestock and seafood   
 
879-313 กำรจดักำรธุรกจิฟำร์มสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
 (Modern Farm Management) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์

เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 หลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการฟาร์มในเชิง
ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มในการประกอบธุรกิจฟาร์ม การประยกุตใ์ช้
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจในการจดัการฟาร์ม 
การวางแผนและจัดท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมและ
ประเมินผล  การด าเนินงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจฟาร์ม การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความส าเร็จของ
ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา 
 Principles and concepts of farm business 
management; farm business environment; application of 
economic and business concepts on farm management; farm 
planning, budgeting, controlling and evaluation, farm 

performance analysis; farm quality control and standards; 
factors affecting farm business performances; applications of 
the Sufficiency Economy Philosophy for sustainable business 
success; case study  
 
879-321 ธุรกจิเกษตรและกำรจดักำร    3((3)-0-6) 
 (Agribusiness and Management)  
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ระบบ
ธุรกิจเกษตรเกษตร ระบบธุรกิจยาง ระบบธุรกิจปาล์มน ้ ามัน 
ระบบ ธุรกิจอาห ารทะเล  และระบบ ธุรกิจอาหารฮาลาล 
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร   การ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจในการ
ประเมินปัญหาและโอกาสในการแข่งขนัของธุรกิจเกษตรไทย 
 Definition and evolution of agribusiness; agribusiness 
systems, rubber, oil palm, seafood and Halal food business 
system; analysis of business environment factors; applications 
of economics and business management to assess agribusiness 
problems and opportunities of the Thai agribusiness            
 
879-414 เศรษฐกจิเกษตรไทยและอำเซียน 3((3)-0-6) 
 (Thai and ASEAN Agricultural Economy) 
 เศรษฐกิจการเกษตรไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
แบบภูมิภาคี เศรษฐกิจการเกษตรของชาติ     ต่างๆ ในอาเซียน 
ผลิตภาพการผลิตพืช ปศุสัตว ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และประมง 
ประโยชน์ โอกาส ผลกระทบและแนวทางการรับมือของภาค
เกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา 
 Thai agricultural economy; regional economic 
integration; agricultural economy of ASEAN countries; 
productivity of crops, livestock, aquaculture and fishery; 
benefits, opportunities, impacts and  strategies of the Thai 
agricultural development; case study 
 
879-415 เศรษฐกจิพืชอตุสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 (Economy of Industrial Crops) 
 ความส าคัญและโครงสร้างของพืชอุตสาหกรรม 
สถานการณ์พืชอุตสาหกรรมของโลกและ         ของไทย 
พฒันาการของการผลิตและการตลาดพืชอุตสาหกรรม นโยบาย
และกลไก  การแก้ปัญหาพืชอุตสาหกรรม เศรษฐกิจยางพารา 



ปาลม์น ้ ามนั และขา้วในภาคใต ้องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการ
พฒันาพืชอุตสาหกรรมของประเทศไทย กรณีศึกษา 
 Importance and structure of industrial crops; global 
and Thai situation of  industrial crops; development of 
production and marketing of industrial crops; policies and 
problems solving mechanism; rubber, oil palm and rice 
economy in southern Thailand; related organizations; the future 
development of industrial crops in Thailand; case study 
 
879-416 เศรษฐกจิปศุสัตว์ 3((3)-0-6) 
 (Livestock Economy) 
 ความส าคัญและโครงสร้างของปศุสัตวต์่อเศรษฐกิจ
ไทย สถานการณ์การผลิตและการตลาด         ปศุสัตวข์องโลก
และของไทย ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปศุสัตว ์วฏัจกัรธุรกิจของ
สุกร แพะ สัตว์ปีก และไข่ไก่ นโยบายของรัฐและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง ทิศทางการพฒันาการผลิตและการตลาดปศุสัตวข์อง
ไทย 
 Importance and structure of livestock to Thai 
economy;global and Thai situation  
of livestock production and marketing; business in livestock 
supply chain; hog, goat, poultry and egg business cycle; 
government policy and related organizations; future 
development of livestock production and marketing in Thailand   
 
879-417 เศรษฐกจิกำรประมง 3((3)-0-6) 
 (Fishery Economy) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้และการประยกุต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
ความส าคญัของสาขาประมงต่อเศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในระดบัฟาร์ม พ้ืนฐานเศรษฐศาสตร์การผลิต
และการประยกุตใ์ชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การตลาดและราคา
สินคา้สัตวน์ ้ า สถานการณ์ทรัพยากรประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ของ
เศรษฐศาสต ร์ทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง 
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
 Importance of fishery to Thai economy; aquaculture 
economics at the farm level; principles of production 
economics and applications on aquaculture; fish prices and 
marketing; situation of fishery resource; concepts of fishery 

resources economics; fishery production; economic efficiency 
and policy for sustainable fishery resources management  
 
879-418 กำรเงนิภำคเกษตร    3((3)-0-6) 
 (Agricultural Finances) 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์

เบ้ืองต้นและการประยุกต์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 

 ความส าคญัของทุนทางการเกษตร ทฤษฎีการจดัการ
ทางการเงิน การจดัการการเงินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพ่ือ
การเกษตรและธุรกิจเกษตร องค์กรการเงินชุมชน หลักการ
วเิคราะห์สินเช่ือ จรรยาบรรณทางธุรกิจการเงิน 
 Importance of capital in agriculture; theory of 
financial management; financial management using the 
Sufficiency Economy Philosophy; financial statement analysis; 
investment analysis; sources of agricultural and agribusiness 
credit; community-based microfinance; principles of credit 
analysis; ethic in financial business 
 
879-422 กำรจดักำรกำรตลำดสินค้ำเกษตร  3((3)-0-6) 
 (Agricultural Marketing Management) 
 ความหมายของการจดัการการตลาด ความสัมพนัธ์ของ
การตลาดกับหน้าท่ีอ่ืน ๆ ในธุรกิจ ส่ิงแวดล้อมการตลาดและ
กรอบการคา้สินคา้เกษตร เป้าหมายและหลักการจัดการตลาด 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อวางแผน
การตลาด ซ่ึงรวมการวิเคราะห์อุตสาหกรรม    การวิเคราะห์
คู่แข่ง การวิเคราะห์ผู ้บ ริโภค กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของหลายธุรกิจ            การจดัการ 4-
Ps โดยเนน้ผลิตภณัฑ ์การจดัการช่องทางจ าหน่ายและโลจิสติกส์      
การจดัการการตลาดเกษตรในประเทศไทยดว้ยแนวคิดตลาดยุค
ใหม่และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จรรยาบรรณทาง
การตลาด และกรณีศึกษาในธุรกิจเกษตรขนาดยอ่ม  
 Definitions of marketing management; relationship 
between marketing and other business functions; agricultural 
marketing and trade environments; goals and principles of 
marketing management; analyses of firms’ external and internal 
environments for marketing planning including industry, 
competitor and consumer analyses; marketing strategies for 



enhancing firms competitiveness; 4-P’s management emphasis 
on product, distribution channel and logistics management; 
applications of new approaches and sufficiency economy 
philosophy to agricultural marketing management in Thailand; 
ethics of marketing; case study in small agribusiness 
 
879-423 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ทำงกำรเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Strategic Management in Agriculture) 
 ต าแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสินค้า
เกษตรท่ีส าคญัของภาคใต ้ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เกษตร แนวทางในการน า  กลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์ 
และการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางดา้น
ธุรกิจเกษตร 
 Strategic position of the Thai agricultural sectors; 
situation of main agricultural commodity in southern Thailand; 
importance of strategic management, external and internal 
environment analysis; strategic formulation in agribusiness; 
strategic choices and implementation, strategic control and 
modification; case study in agribusiness 
 
879-424 กำรประกอบกำรในธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Entrepreneurship in Agribusiness)  
 รูปแบบการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก คุณสมบติัของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดข้องธุรกิจ การคน้หาความสามารถในการสร้างสรรค์
และการพฒันาการสร้างสรรค ์การจดัท าแผนธุรกิจ การวเิคราะห์
และกลยทุธ์ดา้นการตลาด การจดัการดา้นการผลิต บริการระบบ
บญัชี การเงิน การบริหารองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์ภาษีอากร
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการของภาครัฐ โดยเนน้ในภาค
ธุรกิจการเกษตร 
 Type of entrepreneur in large, medium and small 
agribusiness; qualifications of successful entrepreneur, business 
opportunity assessment, business feasibility analysis; 
discovering creativity and development; setting business plan; 
marketing strategies and analysis; production management; 
accounting system and financial management; human resources 

and organizations management; taxes and related laws; 
government services for agribusiness 


