
เอกสาร 1-4 
ค าอธิบายรายวิชา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 

 
รายวิชาบงัคับ 
520-511 3(3-0-6) 
การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ 
(Agricultural and Economic Development) 
 ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม บทบาทของการเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎี
การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่กระทบการ
พัฒนาการเกษตรในกระบวนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ สิ่งจ าเป็นและตัวเร่งในการพัฒนาการเกษตร ปัญหาเรื่องทุน ที่ดิน 
แรงงานและการจัดการในการเกษตร ปัญหาการประสานงานตามโครงการและ
แผนงานเกษตร ประสบการณ์การพัฒนาการเกษตรในประเทศต่างๆ เศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ 
 Theory of economic development, relationships between 
agricultural and industrial development, roles of agriculture in 
economic development, agricultural economic development 
theory, social and economic factors affecting agricultural economic 
development in the national economic and social development 
process, necessary and accelerating factors for agricultural 
development, problems of land, labor, capital, and management 
in agriculture, problems of coordination according to project and 
plan in agriculture, experiences of agricultural development in 
various countries, international agricultural economics 
 
520-513 3(2-3-4) 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร 
(Communication for Agricultural Development) 
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาและการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการเกษตร  
การส่ือสารนวัตกรรมทางการเกษตรในสังคมเกษตร การวางแผนการส่ือสารเพื่อ
การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ปัญหาใน
การส่ือสารเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร การเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร เพื่อการ
พัฒนาทางการเกษตร การผลิตส่ือเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร ฝึกปฏิบัติการ
ใช้และออกแบบสื่อในการพัฒนาการเกษตร 
 Communication for development and transfer of 
agricultural innovation, communication of agricultural innovation in 
agricultural society, planning of communication for agricultural 
extension development, communication strategies for 
development, problems of communication for agricultural 
development, selection of media for agricultural development, 
media production for agricultural development, practice utilization 
and design media in agricultural development 
 
520-515 3(3-0-6) 
มานุษยนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
(Human Ecology for Sustainable Agricultural Development) 
 ทฤษฎีและแนวความคิดด้านมานุษยนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของมนุษย์
และสังคมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศโดยมนุษย์ มนุษย์กับระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน 
 

 Theories and concepts of human ecology, human and 
society evolution, relationships between human and ecosystem, 
utilization of ecosystem by human, human and agricultural 
ecosystem and sustainable agricultural development 
 
520-611 3(3-0-6) 
การวิจัยทางพัฒนาการเกษตร 
(Research in Agricultural Development) 
 หลักการและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ วิธีการ
วิจัยทางการพัฒนาการเกษตร การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียน
รายงานและการน าเสนอรายงานวิจัย 
 Principles and purposes of quantitative and qualitative 
researches, research methodology in agricultural development, 
research designs, data collection instrument design, data and 
information analysis, writing research proposal, writing report and 
presentation 
 
520-597 1(0-2-1) 
สัมมนา 1 (Seminar I) 
 การค้นคว้าและการเสนอรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตร ในหัวข้อที่สนใจโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม 
 Research and presentation of agricultural development 
topics based on individual interest with an approval of the 
supervisor 
 
520-697 1(0-2-1) 
สัมมนา 2 (Seminar II) 
 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ และการน าเสนอ
รายงาน 
 Development of research proposal for thesis or minor thesis 
and class presentation 
 
520-698 1(0-2-1) 
สัมมนา 3 (Seminar III) 
 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 Techniques of analysis for research data, writing research 
report, presentation and publication of research results 
 
รายวิชาเลือก 
520-512 3(3-0-6) 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลทางพัฒนาการเกษตร 
(Information Technology for Data Management in Agricultural 
Development) 
 การจัดการและการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การ
ประมวลผลข้อมูล การจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และการใช้ประโยชน์ 
การน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับงานทาง
พัฒนาการเกษตร 



 Managing and planning of agricultural information 
technology, data processing, preparing of agricultural information 
and using its benefit, applying famous computer programs with 
works of agricultural development 
 
520-514 3(3-0-6) 
การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร 
(Agrarian System Analysis) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสังคมเกษตร กรอบการท างานเกี่ยวกับ
ระบบสังคมเกษตร วิธีวิทยาและขั้นตอนในการจ าแนกและวิเคราะห์ระบบสังคม
เกษตร การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตรในระดับฟาร์มครัวเรือน วิธีการ
วิเคราะห์ระบบสังคมเกษตรในงานพัฒนาและการสร้างแบบจ าลองระบบการท า
ฟาร์ม 
 Concepts of agrarian system, framework of agrarian system, 
methodologies and steps for identification and analysis of agrarian 
system, agrarian system analysis at farm-household, analysis  of 
agrarian system for the development and creating model for 
agrarian system 
 
520-516 3(3-0-6) 
การวางแผนโครงการและวิธีการประเมิน 
(Project Planning and Appraisal Methods) 
 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และ
ประสิทธิภาพทางต้นทุนการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ 
ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเส่ียงและความไม่แน่นอน เทคนิคการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาการวางแผนและประเมินโครงการ 
 Project planning and appraisal, break-even and cost 
effectiveness analyses, financial and economic, project appraisal 
under risk and uncertainty situations, economic valuation 
techniques,  case studies of project planning and appraisal 
 
520-521 3(2-3-4) 
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางพัฒนาการเกษตร  
(Computer Application for Agricultural Development Research) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิเคราะห์ทางสถิติ วิธีวิทยาการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์กับการใช้คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูปบางโปรแกรมในการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับตัวแปรตัว
เดียวและสถิติส าหรับตัวแปรหลายตัว ทางด้านพัฒนาการเกษตร การแปลผล
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ปฏิบัติการประมวลผล การแปลผล
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 Relationships among variables in statistical analysis, using 
computer with social science research methodology, application 
of computer packages and for statistical analysis of univariate and 
multivariate on Agricultural Development, practical use of 
computer for data processing, interpretation and presentation of 
results 
 
520-522 3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
(Natural Resources Management) 
 ความส าคัญและปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักในการ
จัดการโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวโยงกับการเกษตรที่ส าคัญของ
ประเทศ ที่ดิน ป่า ไม้  น้ า  ประมงและชายฝั่ ง  การประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่ าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 Importance and problems of natural resources 
management, principles of management focusing on natural 
resources related to significant  national agriculture; land, forest, 
water, fisheries and coast economic valuation of agricultural 
resources, an analysis of natural resource problems leading to 
policy and plan formulation for appropriate utilization of these 
resources with maximum  benefits for society and related laws 
 
520-523 3(3-0-6) 
การพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยัง่ยืน 
(Agricultural Development and Sustainable Natural Resources) 
 วิวัฒนาการเกี่ยวกับความคิดและการปฏบิัติด้านการพัฒนา ทฤษฎีการ
พัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาในอดีต กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนา การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้านระบบนิ เวศ สถาบัน องค์ความรู้การเกษตร ความ
เกี่ยวพันของระบบนิเวศทางการเกษตร และทรัพยากรชายฝั่ง การพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งตามแนวพระราชด าริ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 Evolution of  concepts and practice of development, 
theory of development,  impacts from past development, new 
paradigms of development, sustainable development of 
ecosystems, institution of knowledge body for agriculture, linkages 
of agricultural ecosystems and coastal resources,  development of 
coastal areas under to the Royal Initiative projects, people 
participation in the process of sustainable development 
 
520-524 3(3-0-6) 
การพัฒนาองค์กรและการเป็นผู้น าทางการเกษตร 
(Organization Development and Leadership in Agriculture) 
 หลักการพัฒนาองค์กรทางการเกษตร การจัดตั้งกลุ่ม การวิเคราะห์
กลุ่ม แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้น าและภาวะผู้น า การสรรหาผู้น า การคัดเลือก
และฝึกอบรมผู้น า กลยุทธ์การเป็นผู้น าทางการเกษตร การสร้างเครือข่ายกลุ่ม
และองค์กรทางการเกษตร การประยุกต์ทฤษฎีผู้น าและองค์กรเพื่อการ
พัฒนาการเกษตร 
 Principles of organization development in agriculture, 
group formation, group analysis, concepts of being leader and 
leadership, recruitment and training leader, strategies of being 
leader in agriculture, building group networks and organization in 
agriculture,  application of theories for leadership and organization 
for agricultural development 
 
520-525 3(3-0-6) 
จิตวิทยาในการพัฒนาการเกษตร 
(Psychology in Agricultural Development) 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี จิตวิทยาทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ ลักษณะและความต้องการทางจิตใจขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเกษตร จิตวิทยาในการพัฒนาของบุคคล
บนพื้นฐานความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม 
 Principles, concepts, and theories of psychology relating to 
human behaviors, features and basic needs of mental, application 
of psychological theories for agricultural development, psychology 
in personal development based on economic and social 
differences 
 



520-612 3(3-0-6) 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร 
(Sufficiency Economy and Agricultural Development) 
 ปรัชญาและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศ แนวพระราชด าริ
ในการแก้ปัญหาด้านการบริหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะกิจกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทฤษฎีใหม่ ตัวชี้วัดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาครัฐและภาคเอกชน 
 Philosophy and principles of sufficiency economy, 
application of sufficiency economy at household, community and 
nation-wide levels, His Majesty the King’s initiatives on solving 
governance problems based on the sufficiency economy 
principles, practical activities following the sufficiency economy 
and new theory principles, performance indicators of sufficiency 
economy for community development, implementation of the 
sufficiency economy in government and private sectors 
 
520-613 3(3-0-6) 
การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร 
(Analysis of Agricultural Policies) 
 บทบาทของภาคเกษตรกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง องค์กรและหน่วยงาน
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์นโยบายปัจจุบันและผลในทางปฏิบัติ 
ทิศทางของนโยบายในอนาคต การปรับตัวในภาคเกษตรกรรม เพื่อสนอง
นโยบายของประเทศ  
 Roles of agricultural sector in National Economic and 
Social Development Plans, relevant agricultural development 
policies and plans,  government and private organizations, analysis 
of present agricultural policies and results of implementation, 
future directions of  policies, adaptation in agricultural sector  to  
national policy 
 
520-621 3(3-0-6) 
วิธีวิทยาทางส่งเสริมการเกษตร 
(Methodology in Agricultural Extension) 
 หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร ข้อดีและข้อจ ากัด
ของการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร การส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรโดยเกษตรกรมี
ส่ ว น ร่ ว ม  บ ท บ า ท ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตร การประยุกต์ใช้สารสนเทศและงานวิจัยในการส่งเสริม
การเกษตร 
 Principles, concepts in agricultural extension, advantages 
and disadvantages of various agricultural extension approaches, 
transfer of agricultural technology and innovation, participatory in 
agricultural extension and technology development, roles of 
information technology in agricultural technology transfer, apply 
information technology and research in agricultural extension 
 
520-622 3(3-0-6) 
การบริหารและนิเทศการพัฒนาการเกษตร 
(Administration and Supervision of Agricultural Development) 
 ความหมายของการบริหารและนิเทศงาน ขอบข่ายทางการบริหารและ
นิเทศงานเกษตร การพัฒนาแนวคิดการบริหารและนิเทศงาน ความต้องการ
ความรู้ด้านการบริหารและการนิเทศงานเกษตร บทบาทความเป็นผู้น าในการ

บริหารและการนิเทศงาน  ความต้องการรูปแบบการบริหารที่เป็นอิสระ และ
การนิเทศแบบมีประสิทธิภาพในการเกษตร 
 Definition of administration and supervision, scope of 
administration and supervision in agriculture, development of 
concepts in administration and supervision in agriculture, needs for 
knowledge of administrative and supervisory responsibilities, 
leadership as a role in administration and supervision, needs for an 
independent administration and efficient supervision in agriculture 
 
520-623 3(2-3-4) 
ระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการเกษตร 
(Decision Support Systems in Agricultural Development) 
 การตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์การตัดสินใจทาง
การเกษตรภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ วิธีการ
ตัดสินใจทางบัญชี ทางตัวเลข ทางสถิติ และทางโปรแกรมที่มี วัตถุประสงค์
เชิงเด่ียวและหลายวัตถุประสงค์ การพยากรณ์เหตุการณ์เพื่อการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 Decision and decision processes, decision analysis in 
agriculture under different situations, decision-making tools, 
decision methods for accounting, number, statistics and 
programming with single and multiple objectives, forecasting 
techniques for decision making, analysis for qualitative decisions, 
use of computer packages 
 
520-624 3(3-0-6) 
พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเกษตร 
(Multicultural and Agricultural Development) 

ประวัติชาติพันธุ์ไทยมาลายู วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่อ แนวคิด หลักค าสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและอื่นๆ การ
ด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนทัศน์ในการน า
หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม 

History and genealogy of Thai and Muslim, life style, 
culture, belief, concepts, doctrines in Buddhism, Islam, and others, 
living in the multicultural societies on southern provinces, 
paradigm on applying principles of religion to develop life style in 
the multicultural societies 
 
520-625 3(3-0-6) 
การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Agricultural Development) 

แนวคิดและความหมายของการมีส่วนร่วม การพัฒนาการเกษตร 
เครื่องมือและวิธีการที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การใช้เกมสวมบทบาทสมมุติเพื่อ
การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ระบบเกษตรเพื่อการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบและก าหนดเนื้อหา การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระบบเกษตร ซ่ึงจะเป็นผู้เข้าสวมบทบาทในเกมบทบาทสมมุติ การด าเนิน
เกมบทบาทสมมุติโดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
การประเมินภายหลังจากเกมสวมบทบาทสมมุติเพื่อการพัฒนาการเกษตร 

Concepts and meanings of participatory, agricultural 
development, tools and methods for enhancing participatory, use 
of role playing game (RPG) for participatory agricultural 
development, analysis of agricultural systems for gathering data 
for designing game and specifying contents, analysis of 
stakeholders in agricultural system who will be players in RPG, 
performing RPG with aiming for the participatory in agricultural 



development,  evaluation after performing RPG for agricultural 
development 

 
520-626 3(3-0-6) 
ความมั่นคงทางอาหาร กบัการพัฒนาการเกษตร  
(Food Security and Agricultural Development) 
 หลักการความมั่นคงทางอาหาร นโยบายความมั่นคงทางอาหาร 
แนวคิดและตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ความ
มั่นคงทางอาหาร ความส าคัญของความมั่นคงทางอาหารกับการพัฒนาการ
เกษตร การวิเคราะห์ความมั่นคงอาหารในภาคเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร
กับการปรับตัวของเกษตรกร 
 Principles of food security, food security policy, concept 
and indicators of food security, food security framework, 
importance of food security in agricultural development, an 
analysis of food security in agricultural sector, food security and 
farmer adaptation 
 
520-627 3(3-0-6) 
ภูมิปญัญาพื้นบ้านในสังคมเกษตร  
(Indigenous Knowledge in Agrarian Society) 
 ความส าคัญและบทบาทของภูมิปัญญาพื้นบ้านในสังคมเกษตร 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคมเกษตรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน  เน้นองค์ความรู้
ด้านการเกษตรและการประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในสังคม
เกษตร 
 Importance and roles of indigenous knowledge in agrarian 
society, relationships between agrarian society and indigenous 
knowledge, emphasis on  knowledge in agriculture and 
application, the case study of indigenous knowledge in agrarian 
society 
 
520-628 3(3-0-6) 
เพศสภาพกับการพัฒนาทางการเกษตร 
(Gender and Agricultural Development) 
 ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของเพศสภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม กรอบแนวคิดการวิเคราะห์บทบาทของเพศสภาพ คุณค่าทางสังคมต่อ
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศสภาพในสังคมเกษตร การแบ่งภาคส่วนทางด้าน
แรงงานระหว่างเพศสภาพ แนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศสภาพในสังคมเกษตร 
 Gender issues in economic and social development, 
gender analysis framework, impacts of development on gender 
inequality in agrarian society, division of labor between genders, 
development approaches promoting gender equality in agrarian 
society 
 
520-629 3(3-0-6) 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 
(Social and Cultural Changes) 
 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เง่ือนไขและปัจจัยที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางของ
การเปลี่ยนแปลง วิธีการน าการเปลี่ยนแปลง การยอมรับและต่อต้านสิ่งใหม่ ๆ 
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ก าลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร 
 Theories of social and cultural changes, conditions and 
factors causing changes in society and culture, trends and 
direction of changes, directing change techniques, adoption and 

anti-adoption of new innovation, changes in developing countries, 
social and cultural changes, and agricultural development and 
adaptability of farmers 
 
520-695 1-3{0-(3-9)-0} 
หัวข้อวิทยาการเฉพาะทางพัฒนาการเกษตร 
(Selected Topics in Agricultural Development) 
 ความก้าวหน้า หรือการค้นพบใหม่ๆ ทางการพัฒนาการเกษตร 
การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรม พลังงานทดแทน ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
 Progresses or innovations in agricultural development 
issues concerning genetically modified organism (GMO), alternative 
energy, impact of global warming 
 
สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 
520-598 6(0-18-0) 
สารนิพนธ์ (Minor Thesis) 
 กรณีศึกษาปัญหาเฉพาะอย่างในด้านพัฒนาการเกษตรอย่างเจาะลึก 
เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวิจารณ์และเสนอผลการวิจัยค้นคว้า  
ส าหรับสารนิพนธ์ 
 In depth of case study on specific problems in agricultural 
development, collection and analysis of data, criticism and 
presentation of studied results to submit as a minor thesis 
 
520-599 38(0-114-0) 
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 การค้นคว้าและวิจัยอย่างลุ่มลึกด้านการพัฒนาการเกษตร ส าหรับ
วิทยานิพนธ์ 
 Intensive investigation and research on agricultural 
development as a thesis 
 
520-699 18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 การค้นคว้าและวิจัยด้านการพัฒนาการเกษตร ส าหรับวิทยานิพนธ์ 
 Investigation and research on agricultural development as 
a thesis  


