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ค าอธิบายรายวิชา 

คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกจิเกษตร 
 

878–501 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)  
 (Principles of Economics) 
 หลกัและแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ดา้นจุลภาค
และมหภาค ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคในเร่ืองทฤษฎีราคา การผลิต การ
บริโภค และโครงสร้างตลาด นโยบายเศรษฐกิจระดับจุลภาค 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคในเร่ืองรายไดป้ระชาชาติ อุปสงค์
รวม อุปทานรวม นโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค นโยบาย
การเงิน การคลงั และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 Principles and fundamental concepts in 
microeconomics and macroeconomics; basic economic 
problems and economic system; microeconomic concepts: price 
theory, production, consumption, and market structure; 
microeconomic policy; macroeconomic concepts: national 
income, aggregate demand, aggregate supply; macroeconomic 
policy monetary policy, fiscal policy; international economy 
 
878–502 เคร่ืองมือเชิงปริมาณพืน้ฐาน    3(3-0-6) 
 (Basic Quantitative Tools) 
 การประยกุต์ใชค้ณิตศาสตร์เพื่อการจดัการและตดัสินใจ
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร สมการ อสมการ 
ฟังก์ชัน กราฟ คณิตศาสตร์ทางการเงิน การหาอนุพนัธ์และการ
ประยุกต์ การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการจัดการและตัดสินใจทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ความน่าจะเป็น สถิติ
พรรณนา สถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเบ้ืองตน้ การทดสอบการเป็นอิสระต่อกนั
ระหว่างตวัแปร  
 Application of mathematics for management and 
decision in agricultural economics and agribusiness: equation, 
inequality, function, graph, financial mathematics, differentiation 
and application; application of statistics for management and 
decision in agricultural economics and agribusiness: probability, 
descriptive statistics, parametric statistics, correlation analysis, 
regression analysis, independence test 
 

878-511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์         3(3-0-6) 
 (Economic Theory and Applications) 
 อุปสงค ์อุปทาน และกลไกตลาด ความยืดหยุน่และการ
ประยุกต์ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน 
โครงสร้างของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึง
แข่งขันก่ึงผูกขาด และตลาดผู ้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกม ความ
ลม้เหลวของระบบตลาด แนวคิดและ   การค านวณบญัชีรายได้
ประชาชาติ  การก าหนดระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
องค์ประกอบของอุปสงคร์วม เงิน ตลาดเงิน และอตัราดอกเบ้ีย 
ตลาดแรงงานและอุปทานรวม เงินเฟ้อ การว่างงาน การค้า
ระหว่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียน และดุลการช าระเงิน นโยบาย
การ เงินและนโยบ ายการคลัง  วัฏ จักร ธุร กิจ  ทฤษ ฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการประยกุต์ 
 Demand, supply, and market mechanism; elasticity 
and its application; theory of consumer behavior; theory of 
production and cost, market structure of competitive market,  
monopoly, monopolistic competition, and oligopoly; game 
theory; market failure; concepts and measurements of national 
income accounts; determination of national income 
equilibrium; components of aggregate demand; money, money 
market, and interest rate; labor market and aggregate supply; 
inflation; unemployment; international trade, foreign exchange 
rate, and balance of payment; monetary and fiscal policy; 
business cycle; theory of economic growth; applications  
 
878-512 เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 
 (Agricultural Economics and Agribusiness) 
 บทบาทของภาค เกษตรต่ อการผ ลิตอาห ารและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของโลก การบริโภคของโลก การพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตรของอาเซียน สถานภาพการ
ผลิตทางการเกษตร การลงทุนและการใช้ทรัพยากรเกษตรและ
ส่ิงแวดลอ้มของไทย  ศกัยภาพการแข่งขนัของภาคเกษตรไทยใน
เวทีอาเซียนและตลาดโลก การประยุกต์ใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุน การ
วิเคราะห์นโยบายและผลกระทบของนโยบายต่อการพฒันาภาค



เกษตรและธุรกิจ เกษตร และความ เป็นอยู่ ของเกษตรกร 
ยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาภาคเกษตรไทยอยา่งย ัง่ยืน  
 Role of agricultural sector to world food and related 
industries; world consumption; development in agricultural and 
agribusiness sector in ASEAN; status of agricultural production, 
investment and utilization of agricultural resource and 
environment in Thailand; competitiveness of Thai agriculture in 
ASEAN and world markets; applications of economics theory to 
analyse of productivity and efficiency in agricultural production 
and investment; policy analysis and policy impact on agriculture, 
and agribusiness development and farmers’well being; strategy 
for sustainable development in  agricultural sector 
 
878-513 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร        3(3-0-6) 
 (Research Methods in Agribusiness Economics) 
 ประเภทของการวิจัย  ขอบ เขตของงาน วิจัยท าง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร กระบวนการในการวิจยั การจดัเตรียม
ขอ้เสนอโครงการวิจยั ประเภทของขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
งานวิจยัเชิงปริมาณและงานวิจยัเชิงคุณภาพ การบริหารงานวิจัย  
แหล่งทุนในการท าวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย และสาธิตการ
วิเคราะห์สถิติวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
 Types of research; scope of research in agribusiness 
economics; research process; preparation of research proposal; 
types of data and data analysis; quantitative and qualitative 
researches; research management; sources of research fund; 
research ethics; and demonstrations of research statistics analysis 
for social sciences 
 
878-514 การวิเคราะห์และการจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 ในธุรกิจเกษตร        
  (Marketing Analysis and Management in Agribusiness)   

 ระบบการตลาดและราคาสินค้าเกษตรและปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร แนวคิดการตลาดยุคใหม่  การตลาดเชิง
ส ร้ างสรรค์และการตลาด เชิ ง จิต วิญญ าณ  การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีเป็น
องคก์รและผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 
การจัดการตลาดในโลกยุคใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
จดัการ กลยทุธ์การตั้งราคา กลยุทธ์และการจดัการช่องทางการจดั

จ าหน่าย  การจัดการความเส่ียงในตลาดธุรกิจเกษตร จริยธรรม
การตลาด 
 Marketing and price systems of agricultural products 
and agricultural inputs; new concepts in marketing: creative 
marketing and spiritual marketing; analysis of business 
environment: economic, social, political aspects; competitor 
analysis in agribusiness; behavior of organization buyers and 
consumers; market segmentation and strategic segment; 
marketing management in modern world: products development 
and management, price strategy, distribution strategy and 
management; agribusiness risk management; marketing ethics 
 
878-515  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร         3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
 สภาพแวดล้อมของธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
ก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ในระดบัและมุมมองดา้นต่าง 
ๆ เพ่ือการพัฒนาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ์ โดยเน้น
กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร  
 Business environment and related factors determining 
strategies; strategic formulation at different levels and aspects for 
sustainable business based on philosophy of Sufficiency 
Economy; strategic implementation; strategic evaluation in 
agribusiness enterprises 
 
878-521 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
 (Agricultural Production Economics) 
 การวิ เคราะห์ ทฤษ ฎี เศรษฐศาสต ร์การผ ลิตทาง
การเกษตรในภาวการณ์คงท่ีและพลวตั การจดัสรรปัจจยัการผลิต 
ประสิทธิภาพการผลิต อุปสงคปั์จจยัการผลิตและอุปทานผลผลิต
เกษตร ตน้ทุนการผลิต การเติบโตของหน่วยธุรกิจฟาร์มและการ
วางแผนการผลิตภายใตค้วามเส่ียงโดยวิธีการทางโปรแกรม 
 Analysis of agricultural production economic theory 
under static and dynamic situations; allocation of factors of 
production; production efficiency; demand for factors of 
production and supply of agricultural products; costs of 
production; growth of farm business; programming for 
production planning under risk 

 



878-522 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 (Modern Farm Management) 
 สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจฟาร์มในยุคการ
เปล่ียนแปลง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ตดัสินใจ การวิเคราะห์ทุนและทรัพยากร การวางแผนฟาร์มขนาด
เล็ก ฟาร์มผสมผสาน และฟาร์มขนาดใหญ่ การวางแผนและจัด
การเกษตรปราณีต การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
การจดัการ การจดัท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานฟาร์มการควบคุมและประเมินผลการด าเนินงาน การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของ
ธุรกิจฟาร์มอย่างย ัง่ยืน และกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจฟาร์ม
สมยัใหม่ 
 Farm business environment in transition era; 
application of economic concepts for decision making; capital 
and resource analysis; small, integrated, and large farm 
plannings; planning and management of intensive farm; 
information system for planning and management; budgeting, 
farm quality control and standards; controlling and evaluation; 
applications of the Sufficiency Economy Philosophy for 
sustainable farm business success; case study of modern farm 
management 
 
878-523 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ        3(3-0-6) 
 (Managerial Economics) 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
ตลอดจนเทคนิคและเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ของศาสตร์เพื่อ
แกปั้ญหาและตดัสินใจทางการจดัการขององค์กรทางธุรกิจและ
องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเชิง
ประจักษ์ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน การวิเคราะห์ความ
เส่ียง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด การก าหนดราคา การตดัสินใจ
การผลิตในระยะส้ันและการวางแผนระยะยาว การหาค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสมภายใตข้อ้จ ากดั โดยเน้นการประยุกต์ใช้
กบัธุรกิจเกษตร การประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ความส าเร็จของธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 
 Applications of economic theories and concepts; 
techniques and tools for decision making to solve managerial 
problems of business and non-profit organization; empirical 
analysis of demand and supply; production and cost analysis; risk 
analysis, market structure analysis;  price determination; 

production decision making in short-run and long-run planning; 
determination of optimum economic value under constraint, 
emphasize on the applications in agribusiness, applications of the 
Sufficiency Economy Philosophy for sustainable business 
success 
 
878-524   เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตร   3(3-0-6) 
 (Agricultural Marketing Economics) 
 สถานการณ์และปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์  และอาหาร พฤติกรรมของระบบตลาด แนวทาง
การศึกษาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการจดัการองค์การ
อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของระบบตลาดและหน่วยธุรกิจ 
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ แ บ บ จ า ล อ ง เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ เพื่ อ วิ เค ร าะ ห์ 
อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรฯ บทบาทของข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่อการตลาดสินค้าเกษตรในประเทศ ตลาด
ล่วงหนา้สินคา้เกษตร 
 Market situation and problems of agricultural 
commodities and products and food; behavior of marketing 
systems; industrial organization approach to study markets of 
agricultural products and food; efficiency of marketing systems 
and firms; theory and empirical models for analysis of demand 
and supply of agricultural commodities and products and food; 
roles of international agreements on changes in domestic 
agricultural marketing systems; agricultural futures market 
 
878-525 การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
 (International Agribusiness Management) 
 ความส าคญัของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ สถาบัน
และนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ กฎระเบียบและ
มาตรการการด าเนินธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ กลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ  การจัดการธุรกิจเกษตร
ระหว่างประเทศดา้นการผลิต การตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์
โลจิสติกส์ และสารสนเทศ 
 Importance of international agribusiness; international 
agricultural institution and economic policy; regulations and 
measures in international agribusiness operation; strategy in 
international agribusiness operation; international agribusiness 
management in production, marketing, finance, human resource, 
logistics, and information 



878-526  เศรษฐศาสตร์ส าหรับสินค้าโอทอป        3(3-0-6) 
 (Economics of OTOP Commodity) 
     เหตุผลและหลักการของกระบวนการโอวอปและ 
โอทอป พัฒนาการของสินค้าโอทอปของโลกและของไทย 
นโยบายและกฎระเบียบส าหรับสินคา้โอทอปในประเทศ เกณฑ์
การเลือกผลิตสินค้าโอทอป การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ส าหรับดา้นการผลิตและดา้นการตลาดสินคา้โอทอป ระบบตลาด
สินคา้โอทอป ผลการด าเนินงานของระบบตลาด การประเมินผล
การด าเนินการของร้านขายสินคา้โอทอป ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
การพฒันาโอทอปของไทย ประเด็นท้าทายส าหรับผูผ้ลิตสินค้า 
โอทอป 
 Rationales and principles of OVOP and OTOP; 
development of OTOP in the world and Thailand; policies and 
regulations on OTOP; criteria on choice of OTOP product; 
economic analysis of OTOP production and marketing;  
marketing system of OTOP product and performance;  evaluation 
of OTOP store operation; evaluation of OTOP development in 
Thailand; challenges to OTOP producers 
 
878-527 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร         3(3-0-6) 
 (Food Industry Management) 
 ความส าคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมอาหารต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ พฒันาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
อาหาร ความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู ้บริโภค 
หลกัการจดัการอุตสาหกรรมอาหารให้ครอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่
วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป คลังสินค้า การขนส่งและการ
กระจายผลิตภัณฑ์  หลักการของการปฏิบัติ ท่ี ดีในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและการสุขาภิบาล หลกัการในการบริหาร
ความปลอดภยัของอาหารท่ีผลิต กฎหมาย และมาตรฐานอาหาร 
 Importance and role of food industry to Thai economy; 
development and trend of food industry; marketing demand; 
principles of food industry management covering food chain 
from raw material, processing, warehouse, transportation, and 
distribution of the products;  good manufacturing practice and 
sanitation; principles of food safety management; laws; food 
standards  
 
 
 

878-528 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 ทางธุรกิจเกษตร      
 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 

 ขอบเขตและความส าคญัของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ในการจดัการทางธุรกิจเกษตร ตวัช้ีวดัและองค์ประกอบของโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การบริหารสินคา้คง
คลงัและการผลิต การจดัเก็บในคลงัสินคา้ การขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการสร้าง
มูลค่าและเพ่ิมมูลคา่จากการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ 
 Scope and importance of logistics and supply chain in 
agribusiness management; indicators and components of logistics 
and supply chain covering management of raw material 
procurement, inventory and production management, 
warehousing, transportation; information technology in logistics 
and supply chain; value creation and value added via logistics 
analysis 
 
878-529 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 
 ขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร   
 (Entrepreneurship and Small Agribusiness Management) 

 คุณสมบัติของผู ้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมท่ีประสบ
ความส าเร็จ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการคน้หาธุรกิจท่ี
เหมาะสมกับตนเอง รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการ
จดัการดา้นการตลาด การจดัการการผลิตและส่ิงแวดลอ้ม การเงิน 
กฎหมาย และการจดัท าแผนธุรกิจดา้นธุรกิจเกษตร 
 Characteristics of successful small entrepreneur; 
businesses opportunities and selection of potential business; 
business models; marketing planning; production and 
environment management; finance; law; preparation of business 
plans in agribusiness 
 
878-530 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 ทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจเกษตร                      
 (Organization Behavior and Human Resource  
 Management in Agribusiness)    

การวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม องค์การ 
ในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ การสรรหา การ
คดัเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงรักษา และ



การพฒันาบุคลากร โดยเน้นศึกษาจากกรณีศึกษาในภาคธุรกิจ
เกษตร 
 Analysis of organization behavior at individual, group, 
and organizational level; human resources management based on 
Sufficiency Economy concepts including recruiting, performance 
appraisal, compensation, personnel maintaining and 
development; agribusiness case studies  
 
878-531 บัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการ               3(3-0-6) 
 (Accounting and Finance for Management) 
 แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีเพื่อการตดัสินใจการวิเคราะห์ตน้ทุน การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การวางแผนและควบคุม
ก าไร การวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการตัดสินใจ แนวคิดทางการเงิน 
การจดัหาเงินทุน การลงทุนในสินทรัพย ์ การวิเคราะห์การลงทุน 
การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ 
จริยธรรมนกับญัชี-การเงิน 
  Managerial accounting concepts; use of accounting 
information for decision making; cost analysis; cost - volume - 
profit analysis; profit planning and control; cost analysis for 
decision making;  financial concepts; financing and investment; 
investment in assets, capital budgeting analysis;  financial 
statements analysis; use of financial information for decision 
making; accounting and finance ethics    
 
878-532 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร    3(2-2-5)   
 (Project Analysis in Agribusiness)  
 ความหมายและลกัษณะของโครงการ แผนและโครงการ 
โครงการลงทุนทางการเกษตร แนวคิดว่าด้วยต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ การตีค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียง ตวัช้ีวดัต่าง ๆ ใน
การพิจารณาเลือกโครงการแบบกระแสหลักและตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจ
และการเงินทางธุรกิจเกษตร และการประเมินผลโครงการ 
 Definition and project features; plan and project; 
agricultural investment project; concept of project cost and 
benefit; valuation of project cost and benefit; differences between 
economic and financial project analysis; risk analysis; criteria to 

select the conventional projects and Sufficiency Economy based 
project; case study of economic and financial project analysis in 
agribusiness; and project evaluation 
 
878-533 วิธีเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร   3(2-2-5) 
 (Quantitative Methods in Agribusiness Economics) 
 การใชส้ถิติเพื่อบรรยายและพยากรณ์ ประเภทของขอ้มูล 
การวิเคราะห์พหุปัจจยัด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความ
เป็นเหตุและผล การวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยสมการถดถอย   
การพยากรณ์ราคาและยอดขายด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา การ
วางแผนเชิงธุรกิจดว้ยโปรแกรมคณิตศาสตร์ ลิเนียร์โปรแกรมม่ิง 
การวางแผนการผลิตหลายช่วงเวลา และการวางแผนการผลิต
ภายใตค้วามเส่ียง การสร้างแบบจ าลองปัญหาการขนส่ง  
 Use  of  statistics for  explanation and forecasting; types 
of data; descriptive statistics and test for Independence; causality 
test; multivariate analysis using variance analysis, basic 
regression model for behavior analysis; price and sale forecasting 
using time series analysis; business planning using mathematical 
programming: linear programming; multi-period production and 
production under risk; transportation problem modeling 
 
878-534 การวิเคราะห์นโยบายเกษตร         3(3-0-6) 
 (Agricultural Policy Analysis) 
 แนวคิดว่าดว้ยนโยบายเกษตร ทฤษฎีการผลิต การตลาด
และการคา้ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  พลวตัของภาคเกษตรใน
ระบบเศรษฐกิจไทยและเขตการค้าเสรี การวิเคราะห์นโยบาย
เกษตรด้านการผลิต การตลาด และการค้าระหว่างประเทศ 
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์นโยบายเกษตร กระบวนการก าหนด
นโยบายเกษตร 
      Concepts of agricultural policy; related theories of 
production, marketing and international trade; dynamic of 
agricultural sector in Thai economy and free trade areas; 
agricultural policy analysis in production, marketing and 
international trade; selected tools for agricultural policy analysis; 
policy making process 
 
 
 
 



878-535 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร    3(2-2-5) 
 (Management of Information System in Agribusiness) 

 ลกัษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แนวคิด
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลและส่ือสาร
โทรคมนาคม การประยกุต์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร การ
สร้างและการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการในองค์การ
ทางธุรกิจเกษตร และผลของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม 
 Characteristics of management information system; 
concepts of computer systems for business: hardware, software, 
information system, database management and 
telecommunications; applications of information system in 
agribusiness; construction and management of information 
system for agribusiness organization; impact of information 
system to society 
 
878-536   สัมมนาทางธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจ           3(2-2-5) 
 ในอาเซียน 
 (Economic and Agribusiness Seminar in ASEAN) 
 การวิเคราะห์โอกาสการท าธุรกิจเกษตรในกลุ่มอาเซียน
และอาเซียน+6 การศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตรและการพฒันา
เศรษฐกิจในประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจเกษตรท่ี
เลือก และน าเสนอในรูปของสัมมนา  
 Agribusiness opportunity analysis in ASEAN and 
Asean+6 ; agribusiness and economic activities excursion in 
ASEAN and seminar   
 
878-537 หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร        3(x-y-z) 
 (Special Topics in Agribusiness Economics)   
 การศึกษาเชิงลึกในหัวขอ้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
ท่ีน่าสนใจ หวัขอ้เปล่ียนแปลงไดแ้ละจะมีการประกาศในแต่ละปี  
 In-depth study of any interesting topic in agribusiness 
economics, topics can be changed and to be announced each year   
 
 
 
 
 
 

878-596 สัมมนา              1(0-2-1) 
  (Seminar)  
 การค้นควา้เอกสารวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
การเขียนรายงานและการน าเสนอ   
 Literature review in agribusiness economics research; 
report writing; and presentation  
 
878-597 สารนิพนธ์           6(0-18-0)  
 (Minor Thesis) 
 วิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 878-513 และ 878-596 
 การวิจยัเพื่อสารนิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  
 Research for minor thesis in agribusiness economics   

 
878-598 วิทยานิพนธ์                 19(0-57-0) 
 (Thesis) 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 878-513 หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 การวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
 Research for thesis in agribusiness economics for plan 
A (A 2) 

 
878-599 วิทยานิพนธ์ 37(0-111-0) 
 (Thesis) 
 การวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
 Research for thesis in agribusiness economics for plan 
A (A 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


