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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจเกษตร 
ในการท าความเขา้ใจปัญหาระดบัมหภาคและสามารถวิเคราะห์ปัญหาระดบัจุลภาค  เพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป  การตลาดในประเทศและระหวา่งประเทศส าหรับสินคา้เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ของภาคใต้ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจอาเซียนและโลก สามารถ
ปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ
เกษตรและพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต ้ประเทศ และอาเซียน นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมี
ทกัษะของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21   มีทกัษะดา้นภาษาองักฤษ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เท่าทนัเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลัเทคโนโลยี มีทกัษะการท างานเป็นทีม ให้ความส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม โดย
ใชก้ระบวนการจดักิจกรรมหรือการปฏิบติั (Active Learning) ท่ีหลากหลาย เนน้การใชปั้ญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)   การเรียนรู้โดยการ
บริการสังคม (Service Learning)  กิจกรรมสร้างทกัษะดา้นต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน การจดัการศึกษา
ของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการจึงเป็นการจดัการท่ี
มุ่งเน้นผลลพัธ์ (Outcome Based Education) โดยการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อมุ่ง
พฒันาคนใหเ้ป็นก าลงัหลกัของสังคม 

 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และการจดัการ เพื่อพฒันา

เศรษฐกิจการเกษตรและชุมชนภาคใต ้
PLOs 2 สามารถปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตรตลอดโซ่คุณค่า 
PLOs 3  มีทกัษะการจดัการขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
PLOs 4 มีทกัษะการใชดิ้จิทลัเทคโนโลยเีพื่อการบริหารจดัการ 



PLOs 5 มีความเป็นผูน้ า ผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถส่ือสารไดอ้ย่างเขา้ใจบนพื้นฐานของ
ขอ้มูล ทั้งการน าเสนอดว้ยวาจา และการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

PLOs 6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 124 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป (แผนปกติและแผนสหกจิศึกษา) 30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
  Health for All 
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds 
003-001 ผูน้ าจิตอาสาเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื*  3((3)-0-6) 
  Volunteer Leader for Sustainable Community Development 
 *สามารถเทียบเท่ากบัรายวชิา 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จ  านวน 

 2((2)-0-4)  หน่วยกิต และ 877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 
 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 5 หน่วยกติ 
950-101  จิตววิฒัน์  1((1)-0-2) 
  New Consciousness 
950-102  ชีวติท่ีดี  2((2)-0-4) 
  Happy and Peaceful Life 
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
  Good Citizens  
 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
 

สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั 4 หน่วยกติ 
  การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
142-121 โลกแห่งอนาคต*  2((2)-0-4) 
  The Future Earth 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4)
  Modern Life for Green Love 
 



315-201 ชีวติแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
  Life in the Future 
472-115 ฉนัตอ้งรอด*  2((2)-0-4) 
  Survival 101 
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา  2((2)-0-4) 
  Save Earth Save Us 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

  การรู้ดิจิทลั  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
142-225 ปัจจยัท่ี 5*  2((2)-0-4) 
  The 5th need 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
  Internet of Thing for Digital life 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
  Digital Technology Literacy 
472-113 ดาบสองคม*  2((2)-0-4) 
  Black and White 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

 

สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกติ 

  การคิดเชิงระบบ  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
  Creative Problem Solving   
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
  Thinking and Reasoning 
472-114 กบนอกกะลา*  2((2)-0-4) 
  Creative Thinking 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข  2((2)-0-4)
  Cultivating Happiness through Positivity 
895-012 การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
  Positive Thinking 
 
 



  การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
142-129 คิดไปขา้งหนา้*  2((2)-0-4) 
  Organic Thinking 
322-100 ค านวณศิลป์  2((2)-0-4) 
  The Art of Computing  
472-118 เงินในกระเป๋า*  2((2)-0-4)  
  Pocket Money 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
  Thinking and Predictable Behavior 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร 4 หน่วยกติ 
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
  Essential English 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
  Everyday English 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4) 
  English on the Go 
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
  English in the Digital World 
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4) 
  English for Academic Success 
 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 2 หน่วยกติ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
  Aesthetics of Thai Dance  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
  The Aesthetic in Photography 
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
   Thai Khim 
895-021   ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
  Singing, Playing, Dancing 
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
  Rhythm and Song 



895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
  Guitar 
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
  Ukulele 
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
  Harmonica 
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
  Drama and Self-reflection 
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
  Appreciation in Thai Language 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
  Creative Drawing 
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
  Swimming 
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
  Tennis 
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
  Basketball 
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
  Track and Field 
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
  Social Dance 
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
  Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
  Camping 
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
  Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
  Table Tennis 
895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
  Exercise for Health 
 



472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน*  1((1)-0-2) 
  Local Arts and Fabric 
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข*  1((1)-0-2) 
  Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหตุ :  นอกจากรายวชิาท่ีก าหนดขา้งตน้ของกลุ่มสาระท่ี 4 – 7  สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมจากจาก  
  รายวชิาเลือกของหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งตรงตาม 

  ปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป 

 
รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 6 หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้ 
  กลุ่มวชิาทกัษะเฉพาะด้าน 
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
  Improving English Writing Skills 
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง  2((2)-0-4) 
  English Grammar for Real Life Communication 
 

  กลุ่มวชิาทกัษะบูรณาการ 
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
  English Conversation 
890-021 ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
  From Listening to Speaking English 
890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
  Presentations and Public Speaking in English 
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
  Reading to Write in English 
 

  กลุ่มวชิาด้านธุรกจิ 
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 
  English Communication for Business 
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
  English in the Workplace 
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
  English for Travelers 



890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
  English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
 

  กลุ่มวชิาด้านการสมัครงาน 
890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
  Writing for Job Application 
890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
  English for Job Interview 
  กลุ่มวชิาเกีย่วกบัส่ือ 
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
  English Twenty-Four/Seven 
890-061 ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4) 
  English for Digital Literacy 
หมายเหตุ :  นอกจากรายวชิาท่ีก าหนดขา้งตน้แลว้ สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมจากรายวชิากลุ่มสาระท่ี

ก าหนดหรือจากรายวชิาเลือกของหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่างๆ ทั้งน้ีตอ้ง
ตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป และ
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 

  วชิาเลือก 4 หน่วยกติ 
  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากรายวชิากลุ่มสาระท่ีก าหนด หรือ จากรายวชิาเลือกของหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  



2.  หมวดวชิาเฉพาะ (แผนปกติและแผนสหกจิศึกษา) 85 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะ (บังคับ)  ส าหรับนักศึกษาแผนปกติ 76 หน่วยกติ 
   ส าหรับนักศึกษาแผนสหกจิศึกษา 73 หน่วยกติ 
 

322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1   3((3)-0-6) 
  Fundamental Mathematics I 
460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ  3((3)-0-6) 
  Principles of Business Management 
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
  Principles of Accounting 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   2((2)-0-4) 
  Law of Economic Activities 
877-111 พืชเศรษฐกิจ   2((2)-0-4) 
  Economic Crops 
877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ   2((2)-0-4) 
  Economic Livestock  and Aquatic Animals 
877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3((3)-0-6) 
  Principles of Microeconomics 
877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3((3)-0-6) 
  Principles of Macroeconomics 
877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1  3((3)-0-6) 
  Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management I 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต ์  3((3)-0-6) 
  Microeconomics and Application 
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์  3((3)-0-6) 
  Macroeconomics and Applications 
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2  3((3)-0-6) 
  Quantitative Analysis for  Agribusiness Economics and Management II  
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
  Introduction to Agribusiness 
877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   3((3)-0-6) 
  Agricultural Production Economics and Agro-industry 
 



877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร  3((3)-0-6) 
  Agricultural Marketing and Product Prices 
877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6) 
  Management and Strategy in Agribusiness 
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  3((2)-2-5) 
  Information Technology Management for Agribusiness Economics   
877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6) 
  Human Resource Management in Agribusiness   
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั   3((3)-0-6) 
  Oil Plam Economy   
877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
  Financial Management in Agribusiness 
877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
  International Agribusiness Management   
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร  3((2)-2-5) 
  Entrepreneurship in Agribusiness   
877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ  3((2)-2-5) 
  Research Methods in Agribusiness Economics and Management 
877-411 เศรษฐกิจการยาง   3((3)-0-6) 
  Rubber Economy 
877-412 หลกัการวเิคราะห์โครงการ   3((3)-0-6) 
  Principles of Project Analysis   
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ   1((1)-0-3) 
  Seminar in Agribusiness Economics and Management  
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ*  3((0)-0-9) 
  Research Project in Agribusiness Economics and Management  
หมายเหตุ :  *นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา  
  877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 
 
 
 
 



2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะ (เลือก)  ส าหรับนักศึกษาแผนปกติ 9 หน่วยกติ 
   ส าหรับนักศึกษาแผนสหกจิศึกษา 3 หน่วยกติ 
     

877-331 การจดัการธุรกิจฟาร์มสมยัใหม่และนวตักรรม  3((3)-0-6) 
  Modern Farm Business Management and Innovation 
877-332 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้  3((3)-0-6)  
  Basic Econometrics 
877-333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
  Natural Resource and Environmental Economics 
877-334 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  3((3)-0-6) 
  Aquaculture Economics    
877-335 เศรษฐกิจการประมงและอุตสาหกรรม  3((3)-0-6) 
  Fishery Economy and Industry 
877-336 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้  3((2)-2-5) 
  Philosophy of Sufficiency Economy and Applications 
877-337 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท  3((3)-0-6) 
  Agro and Rural Tourism 
877-338 การตลาดปัจจยัการผลิตทางการเกษตร  3((3)-0-6) 
  Agricultural Inputs Marketing 
877-339 พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร  3((3)-0-6) 
  Consumer Behavior on Food 
877-431 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร  3((3)-0-6) 
  Economics of Agricultural Development 
877-432 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  3((3)-0-6) 
  Economics of  Food Processing Industry 
877-433 นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6) 
  Agricultural and Agribusiness Policy 
877-434 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร  3((3)-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management in Agriculture 
877-435 การจดัการการตลาดสมยัใหม่ส าหรับธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6) 
  Modern Marketing Management for Agribusiness 
877-436 เศรษฐกิจการเกษตรไทยและอาเซียน  3((3)-0-6) 
  Thai and ASEAN Agricultural Economy 
 



877-437 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร  3((3)-0-6) 
  Strategic Management in Agribusiness 
877-438 การจดัการวสิาหกิจชุมชน  3((3)-0-6) 
  Community Enterprises Management 
877-439 การจดัการความเส่ียงดา้นราคาสินคา้เกษตร  3((3)-0-6) 
  Agricultural Commodity Price Risk Management 
877-xxx หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ  3((3)-0-6) 
  Special Topics in Agribusiness Economics and Management 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี (แผนปกติและแผนสหกจิศึกษา) 9 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสาขาเปิดสอน และ/หรือรายวชิาท่ีนกัศึกษาสนใจท่ีเปิด
สอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควิชา 
 

4.  หมวดวชิาฝึกงาน   - หน่วยกติ 

 แผนปกติ 
877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 350 ชัว่โมง 
  Internship in Agribusiness Economics and Management  
 แผนสหกจิศึกษา 
877-481 เตรียมสหกิจศึกษา  30 ชัว่โมง 
 Cooperative Education Preparation 
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ  9((0)-27-0) 
 Cooperative Education in Agribusiness Economics and Management 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
1.  แผนการศึกษาแบบปกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
877-111 พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3((3)-0-6) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
890-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 

 รวม 16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3((3)-0-6) 
877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1 
3((3)-0-6) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
 
หมายเหตุ :  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
 
 
 



 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต์ 3((3)-0-6) 
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเป็นระบบ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((x)-y-z) 
xxx-xxx ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 

 รวม 16-17((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3((3)-0-6) 
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3((3)-0-6) 
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2  
3((3)-0-6) 

877-215 
 

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร  

3((3)-0-6) 
 

xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 19-20((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 
877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3((3)-0-6) 

 รวม 15((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
877-381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 350 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 
877-412 หลกัการวิเคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 13((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((0)-0-9) 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3((3)-0-6) 

 รวม 9((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
2.  แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
322-173 คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
877-111 พืชเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3((3)-0-6) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
890-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 

 รวม 16((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
877-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
877-112 ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  3((3)-0-6) 
877-115 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1 
3((3)-0-6) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
 
หมายเหตุ :  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
 
 
 



 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยกุต์ 3((3)-0-6) 
877-214 ธุรกิจเกษตรเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเป็นระบบ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((x)-y-z) 
xxx-xxx ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 

 รวม 16-17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 3((3)-0-6) 
461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3((3)-0-6) 
877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
877-213 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2  
3((3)-0-6) 

877-215 
 

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร  

3((3)-0-6) 
 

xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  1-2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 19-20((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 
877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3((3)-0-6) 
877-312 การจดัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-313 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
877-314 การจดัการทรัพยากรมนุษยท์างธุรกิจเกษตร   3((3)-0-6) 
877-315 เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั 3((3)-0-6) 

 รวม 15((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2((2)-0-4) 
877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
877-317 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
877-318 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
877-411 เศรษฐกิจการยาง 3((3)-0-6) 
877-412 หลกัการวิเคราะห์โครงการ 3((3)-0-6) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 1((1)-0-3) 
877-481 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง  
xxx-xxx วชิาเฉพาะ (เลือก)  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 13((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
877-482 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
9((0)-27-0) 

 รวม 9((0)-27-0) 
 
 
 



เอกสาร 2-5 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล           
 
ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิเกษตรและการจดัการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1  สามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร และการจดัการ 
เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ
การเกษตรและชุมชน
ภาคใต ้

1. จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง และฝึกการ

คิดวเิคราะห์ ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์จริงผา่น

การใชส่ื้อออนไลน์และการศึกษาดูงานและให้

นกัศึกษาคิดคน้วธีิการแกปั้ญหาจากสาเหตุอยา่ง

เป็นระบบ 

2. การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ ทั้งในระดบั

บุคคล และกลุ่ม เช่น สะทอ้นการคิด อภิปรายกลุ่ม 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา 

3. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active learning  

4. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภาย นอกท่ีมีความ

เช่ียวชาญหรือมี ประสบการณ์ตรง  

5. จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/   การฝึก ปฏิบติั/การ

ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

6. สร้างทกัษะการท าวจิยัและเสนอการผลงานวจิยั 

1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบติัของ    นกัศึกษา 

2. การประเมินจากการเขียนรายงานของ
นกัศึกษาและการน าเสนอผลงาน 

3. ประเมินจากความสามารถใชท้กัษะ
ในการวเิคราะห์เน้ือหาและการ
น าเสนอ   การแสดงความคิดเห็น 
และการตอบค าถาม 

4. การใชข้อ้สอบ และ/หรือ มอบหมาย
แบบฝึกหดัท่ีเนน้การกระตุน้ให ้
นกัศึกษาคิด วเิคราะห์ 

 
 
 

PLO2  สามารถปฏิบติังาน
ดา้นเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการ
จดัการธุรกิจเกษตร
ตลอดโซ่คุณค่า 

1. ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์จริงและคิดคน้วธีิการ

แกปั้ญหาจากสาเหตุอยา่งเป็นระบบ 

2. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด จาก

ฐานขอ้มูลต่าง ๆ การจดัการเรียนแบบ e-learning 

3. จดัใหมี้รายวชิาโครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 

4. จดัใหมี้การฝึกภาคสนาม และ สหกิจศึกษา ทั้งใน

ระดบัชุมชนและระดบัองคก์ร 

5. จดัใหมี้กิจกรรมพฒันาทกัษะ  การเป็น

ผูป้ระกอบการ เช่น   การเขียนแผนธุรกิจ การ

น าเสนอแผนธุรกิจ โครงการฝึกท าธุรกิจ 

1. ประเมินตามสภาพจริงจาก    ผลงาน

และการปฏิบติัของ    นกัศึกษา 

2. ประเมินจากการรายงาน/แผนธุรกิจ/

โครงการธุรกิจ   

3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 

พฒันาการการเรียนรู้ และทกัษะใน

การวางแผน แกปั้ญหา 

4. การน าเสนอผลงาน 

5. ประเมินจากผลงาน การปฏิบติังานใน

การฝึกงานภาคสนาม และ/หรือ สห

กิจ ศึกษา 

   

   

   

   



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO3  มีทกัษะการจดัการ
ขอ้มูลและวเิคราะห์
ขอ้มูล เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจการเกษตร
และธุรกิจเกษตร 

1. ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์    จริงและคิดคน้
วธีิการแกปั้ญหาจากสาเหตุอยา่งเป็นระบบ 

2. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด จาก
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ การจดัการเรียนแบบ e-learning  

3. จดัใหมี้รายวชิาโครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 

4. จดัใหมี้การฝึกภาคสนาม และ สหกิจศึกษา ทั้งใน
ระดบัชุมชนและระดบัองคก์ร 

1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบติัของ   นกัศึกษา 

2. การประเมินจากความสามารถในการ
คน้ควา้ วเิคราะห์ เรียบเรียงขอ้มูลใน
รายงาน / แบบฝึกหดั 

3. การใชข้อ้สอบ และ/หรือ มอบหมาย
แบบฝึกหดัท่ีเนน้การกระตุน้ให ้
นกัศึกษาคิด วเิคราะห์ 

4. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
พฒันาการการเรียนรู้ และทกัษะใน
การวางแผน แกปั้ญหา 

5. การน าเสนอผลงาน  
6 ประเมินจากผลงานการปฏิบติังานใน
การฝึกงานภาคสนาม และ/หรือ   สห
กิจ ศึกษา 

PLO4  มีทกัษะการใชดิ้จิทลั
เทคโนโลยเีพื่อการ
บริหารจดัการ 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ฐานขอ้มูลต่าง ๆ  

2. มอบหมายช้ินงานท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือ
ดิจิทลัในการสรุปประเดน็และน าเสนอ 

3. การจดัการเรียนการสอนแบบ e-learning ผา่น
ระบบ LMS และ Application การเรียนการสอนท่ี
ช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบติัของนกัศึกษา 

2. สงัเกตพฤติกรรม และประเมิน
คุณภาพของงาน 

 

PLO5  มีความเป็นผูน้ า ผูต้าม 
สามารถท างานเป็น
ทีม และสามารถ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ
บนพ้ืนฐานของขอ้มูล 
ทั้งการน าเสนอดว้ย
วาจา และการเขียน 
รวมถึงสามารถ
เลือกใชรู้ปแบบการ
ส่ือสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

1. มอบหมายใหท้ ากิจกรรมกลุ่มในรายวชิาต่าง ๆ 
และจดัใหมี้การน าเสนอรายงาน 

2. ใหค้  าแนะน าการแกปั้ญหาการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการน าเสนอ 

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้าร
ติดต่อส่ือสารระหวา่งเรียนกบัองคก์รต่าง ๆ เช่น 
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การท างานทุน
แลกเปล่ียน การติดต่อสถานท่ีฝึกงาน เป็นตน้ 

 

1. สงัเกตพฤติกรรม และประเมิน
คุณภาพของงาน 

   

   

   

   



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO6  มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 

1. มีรายวชิาท่ีสอนและ/หรือสอดแทรกดา้นของ
คุณธรรม จริยธรรม  

2. มอบหมายงานใหค้น้ควา้เขียนรายงานและ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

3. ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั เนน้การเขา้ชั้น
เรียนใหต้รงเวลา มีการแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
กฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 

4. บรรยายพิเศษดา้นคุณธรรม จริยธรรมโดยผูมี้
ประสบการณ์ 

5. การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูส้อน 

1. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
2. สงัเกตพฤติกรรม 
3. ประเมินจากผลการท างานกลุ่มและ
รายงานผล 

4. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมายและการมีส่วนร่วม
กิจกรรม 

5. สงัเกตปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6. ประเมินจากองคก์รท่ีนกัศึกษาไป
ฝึกงาน 

 

 



เอกสาร 2-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต 
สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 

 
ก. หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 30  หน่วยกติ 
 สำระที ่1  ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
  เป็นรำยวชิำทีรั่บผดิชอบโดยมหำวทิยำลยั ทีจั่ดสอนให้ทั้ง 5 วทิยำเขต 
877-101  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 
 (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
ข. หมวดวชิำเฉพำะ 
 1) กลุ่มวชิำเฉพำะ (บังคับ) 
322-173 คณติศำสตร์หลักมูล 1 3(3-0-6) 
 (Fundamental Mathematics I) 
 ฟังก์ชนัและกราฟ อนุพนัธ์และการประยุกต ์ปริพนัธ์และการประยุกต ์การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนั
หลายตวัแปร และสมการเชิงอนุพนัธ์อยา่งง่าย 
 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 หลกักำรจัดกำรธุรกจิ 3(3-0-6) 
 (Principles of Business Management) 
 ลกัษณะขององคก์รธุรกิจ เนน้หน้าท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารการจดัการให้ธุรกิจ มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคมการจูงใจ การส่ือสาร และการตัดสินใจ 
กระบวนการจดัการโดยเนน้การวางแผน การจดัองคก์ร 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 หลกักำรบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี แม่บท การบัญชี 
หลกัการและวิธีการบนัทึกตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไป
บญัชีแยกประเภท การจดัท างบทดลอง การปรับปรุงบญัชีและการปิดบญัชี    การจดัท ากระดาษท าการงบ
การเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือขายสินคา้ และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 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 กฎหมำยควบคุมกำรประกอบกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ 2(2-0-4) 
 (Law of Economic Activities) 
 ความหมาย ความเป็นมา และบ่อเกิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับเศรษฐกิจ         
หลกักฎหมายวา่ดว้ยนิติกรรมสัญญาซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญาซ้ือขายแบบ
เครดิต บตัรเครดิต ตลอดจนปัญหากฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 
กฎหมายเก่ียวกบัขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และปัญหาเก่ียวกบั     การรับผิดทางผลิตภณัฑ์ โดยศึกษากรอบ
การคุม้ครอง การเยยีวยาต่อสาธารณชนและผูเ้สียหาย ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ อนัเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้นการผลิตและการคา้ 
 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 การผลิต สถานการณ์การผลิต การตลาดและ
ราคา  
 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  ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจท่ีส าคญั   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)  
หลกัและวิธีคิดของวชิาเศรษฐศาสตร์ การท างานของกระบวนการตลาดและระบบราคา อุปสงคแ์ละอุปทาน
ในระดบัตลาดและความยืดหยุน่ ปัจจยัท่ีกระทบอุปสงค์อุปทานผล   การแทรกแซงของนโยบายรัฐบาลต่อ
การแข่งขนัและสวสัดิการ เสถียรภาพ ความเสมอภาคและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีหน่วยการผลิตและ
พฤติกรรมผูผ้ลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดผกูขาด การวิเคราะห์ตน้ทุน รายไดร้ะยะสั้นและระยะยาว 
ตลาดปัจจยัการผลิต กระบวนวชิาน้ีเนน้การเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบัความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ 
 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 ) 
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาติและการวดัตวัแปร
เศรษฐศาสตร์มหภาค (รายได้ประชาชาติ ระดบัราคา ดัชนีราคา) การผลิตการจา้งงานและตลาดแรงงาน      
การบริโภค การออมและการลงทุน และสมการเชิงประจกัษ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจและเหตุปัจจยั ตลาด
การเงิน สถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ีย กองทุนการเงินและระบบธนาคาร  แบบจ าลอง IS-LM แบบจ าลองอุป
สงค์และอุปทานรวมเบ้ืองต้น วฎัจกัรธุรกิจ เงินเฟ้อ และการว่างงาน นโยบายการเงินและธนาคารกลาง
นโยบายการคลงัของรัฐบาล 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 ำหรับเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 1    3((3)-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Agribusiness Economics and Management I) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 322-173  คณิตศาสตร์หลกัมูล 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 หลกัและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ แบบจ าลองท่ีเป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรงในทางเศรษฐศาสตร์ การหาค่าท่ีเหมาะสมของ
สมการการผลิต สมการรายได้ สมการตน้ทุน และสมการก าไร เมทริกซ์และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ตารางปัจจยัผลผลิต 
 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)  
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค  

ทฤษฎีผูบ้ริโภคและอุปสงค์ของผูบ้ริโภค อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเปรียบเทียบกับความ
ตอ้งการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน การผลิตเพื่อก าไรสูงสุดและแนวคิดการผลิต
เพื่อประโยชน์สุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สมการ  อุปสงค์ อุปทาน สมการ       
การผลิต สมการตน้ทุน สมการก าไรเชิงประจกัษ์ ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ 
แนวคิดการจดัองคก์รอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผูกขาด ตลาดผูซ้ื้อ/ผูข้ายนอ้ยราย 
ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  ทฤษฎีเกมส์ ดุลยภาพทัว่ไป  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกบั
เศรษฐกิจภาคเกษตร 

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) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค  

เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับกลาง ประเด็นการวดัตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ประเด็นเศรษฐกิจ        
มหภาคระยะสั้นและระยะยาว ผลิตภาพ ผลผลิต และการจา้งงาน (ตลาดแรงงาน)   การบริโภค การออม และ
การลงทุน (ตลาดสินคา้) การเงินและราคา (ตลาดสินทรัพย)์ แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคและตวัทวีคูณ      



การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว แบบจ าลอง IS-LM แบบจ าลองอุปสงคร์วม-อุปทานรวม 
ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและโดยเฉพาะภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจ
เปิดโดยเน้นเศรษฐกิจสมยัใหม่ (การไหลของสินค้า ทุน  แรงงาน และความรู้) การค้าระหว่างประเทศ         
การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน สาธิตการใชท้ฤษฎีเชิงประจกัษ ์

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 ำหรับเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 2     3((3)-0-6)  
 (Quantitative Analysis for  Agribusiness Economics and Management II)  
 หลกัและวิธีกำรใช้สถิติในกำรวเิครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร กำรแจกแจง และควำมน่ำจะ
เป็นของตวัแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่งสถิติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้
พารามิเตอร์ สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตวัแปร การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์การถดถอย การใชโ้ปรแกรมส 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  ธุรกจิเกษตรเบื้องต้น 3((3)-0-6)   
 (Introduction to Agribusiness) 
 การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ส าหรับภาคเกษตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทั้งดา้นการผลิตสินคา้เกษตร
ท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ภาคธุรกิจเกษตรและตลาด การพัฒนาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษ ์ บทบาทของนโยบายรัฐและองคก์รการคา้ระหวา่งประเทศ 
 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 เศรษฐศำสตร์กำรผลติทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 3((3)-0-6)   
 (Agricultural Production Economics and Agro-industry) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเส่ียงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีต้นทุนและ              
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน การผลิตเม่ือมีเวลามาเก่ียวขอ้ง การวางแผนการผลิตโดยใช้โปรแกรม
ส 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) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตร ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร ลกัษณะของ
อุปสงค์และอุปทานของสินคา้เกษตร บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อการเปล่ียนแปลงราคา โครงสร้าง
ตลาดและพฤติกรรมการก าหนดราคา การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตรและการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์
หนา้ท่ีการตลาด ตน้ทุนและส่วนเหล่ือมการตลาด สถาบนัการตลาด ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ บทบาทของ
รัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 
 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 กำรจัดกำรและกลยุทธ์ทำงธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Management and Strategy in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ประเภทธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจ
ยาง ระบบธุรกิจปาลม์น ้ ามนั ระบบธุรกิจอาหารทะเล และระบบธุรกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การจดัการองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมทางธุรกิจ การวิ เคราะห์ ห่วงโซ่ อุปทาน และโลจิสติกส์  การจัดการ                         
การเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมทางเทคโนโลย ี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 กำรจัดกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับเศรษฐศำสตร์ธุรกิจเกษตร 3((2)-2-5) 
 (Information Technology Management for Agribusiness Economics) 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูล เพื่อประยกุต์
กบังานดา้นการเกษตรและธุรกิจเกษตร โดยการใช้กระดาษค านวณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อประมวลผลและวเิคราะห์ผล และการน าผลการวิเคราะห์ไปใชเ้พื่อการตดัสินใจดา้นการเกษตรและ
ธุรกิจเกษตร 
 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 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ทำงธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Human Resource Management in Agribusiness) 
 ความส าคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อธุรกิจเกษตร ปัญหาและขอ้จ ากดัของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การสรรหา       
การคดัเลือก การฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน สวสัดิการจูงใจ ประเมิน ผลงาน การเล่ือนขั้น การโยกยา้ย 
การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงานสัมพนัธ์ 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 ำ้มัน 3((3)-0-6) 
 (Oil Palm Economy) 
 พฒันาการและความส าคญัของปาล์มน ้ ามนั สถานการณ์ปาลม์น ้ ามนั น ้ามนัปาลม์ของโลกและของ
ไทย การแข่งขนัของผูผ้ลิตปาล์มน ้ามนัในอาเซียน การผลิตและการตลาดปาล์มน ้ ามนัของไทย อุตสาหกรรม
น ้ ามนัปาล์มและผลิตภณัฑ์ ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปาล์มน ้ ามนั นโยบายของรัฐและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง        
ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้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 กำรจัดกำรกำรเงินในธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Financial Management in Agribusiness) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 461-101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 

 ความหมายและขอบเขตของการเงินภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร ทุนและความส าคญัของทุน 
ทฤษฎีการจดัการทางการเงินในธุรกิจเกษตร การวเิคราะห์งบการเงิน การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตร
และธุรกิจเกษตร หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ 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 กำรจัดกำรธุรกจิเกษตรระหว่ำงประเทศ 3((3)-0-6) 
 (International Agribusiness Management) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค หรืออยูใ่นดุลพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศและการคา้ชายแดนต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย แนวคิด
และทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างประเทศ องค์กรการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อพฒันาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรไทย  การน าเขา้สินคา้เกษตรเพื่อเป็นวตัถุดิบ โดยเปรียบเทียบกบัการลงทุนการเกษตรใน
ประเทศเพื่อนบา้น วิธีการด าเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กฏหมายและมาตรการกีดกนัการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
 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) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-312 การจดัการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ปรัชญาของการเป็นผูป้ระกอบการและความเป็นผูป้ระกอบการภายในองค์กร รูปแบบการเป็น
ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และตัวแบบ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศอาเซียน          
การคน้หาความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละการพฒันา การสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์การ



พฒันาความสามารถในการส่ือสาร การพฒันาความสามารถในการประเมินโอกาสทางธุรกิจ และการจดัการ
ตามหนา้ท่ีเชิงธุรกิจ การประเมินความสามารถ     ในการแข่งขนั โดยเนน้ธุรกิจเกษตร การสร้างสรรคธุ์รกิจ
เกษตรจากเทคโนโลยชีีวภาพ การเตรียมตวัในการเร่ิมธุรกิจเกษตรใหม่ 
 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 วธีิวจัิยทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 3((2)-2-5) 
 (Research Methods in Agribusiness Economics and Management) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ 2 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยั ขอบเขตงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ ขั้นตอน
การวจิยัการพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั ขอ้มูลวจิยั การรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเขียนรายงานวจิยั แหล่งทุนในการท าวจิยั จรรยาบรรณในการวจิยั 
 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 าคญัของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก พฒันาการของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดยางและผลิตภณัฑ์ของไทยและของโลก การผลิตและการตลาดยางพารา 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑ์ นโยบายและกลไกการแก้ปัญหายางพารา องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 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) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 877-316 การจดัการการเงินในธุรกิจเกษตรหรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ความหมายและลกัษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิดวา่ดว้ยตน้ทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ แนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์โครงการทางการเงินและทางเศรษฐกิจ การตีค่าต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ ตวัช้ีวดัต่าง ๆในการพิจารณาโครงการทั้งท่ีค  านึงถึงเวลาและไม่ค  านึงถึงเวลา การ
วิเคราะห์ระหว่างมีและไม่มีโครงการ การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ 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 สัมมนำทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 1((1)-0-3) 
 (Seminar in Agribusiness Economics and Management) 
 การจดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอโครงการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 Preparation and presentation of research proposal in agribusiness economics and management  
877-498 โครงงำนวจัิยทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 3((0)-0-9) 
 (Research Project in Agribusiness Economics and Management) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-319 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 การวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
การน าเสนอผลการวจิยั 
 Conducting agribusiness economics and management research under supervision of an advisor 
and presentation of research results 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2)   กลุ่มวชิำเฉพำะ (เลือก) 
877-331 กำรจัดกำรธุรกจิฟำร์มสมัยใหม่และนวตักรรม 3((3)-0-6)   
 (Modern Farm Business Management and Innovation) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ลกัษณะและปัญหาในการท าธุรกิจฟาร์ม การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารธุรกิจและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม นวตักรรมในการจัดการธุรกิจฟาร์ม การวางแผนการจัดท า
งบประมาณฟาร์ม การควบคุมและประเมินผลธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจฟาร์ม ระบบการจดัการคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 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 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3((3)-0-6)   
 (Basic Econometrics) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-115 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ
การจดัการ 1 และ 877-213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 2 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมาย ขอบเขต วตัถุประสงค์ และวิธีการวิจัยทางเศรษฐมิติ หลักการและวิธีการว ัด
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองการถดถอยและการประมาณการปัญหาการ
ทดสอบและการแก้ปัญหาสมการถดถอยก าลงัสองน้อยท่ีสุดการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา แบบจ าลอง
เศรษฐมิติประยกุตท์างเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
 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 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6)   
 (Natural Resource and Environmental Economics) 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์ หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาความเส่ือม
โทรมของทรัพยากร มลพิษ ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ มุมมองเก่ียวกบัความสามารถของทรัพยากรและ



ส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ งแวดล้อมอย่างย ั่งยืน  กรณี ศึกษาบ ริบทภาคใต้ของไทย บัญ ชีรายได้ประชาชาติ ท่ี ค านึ งถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นโยบายในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 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)    
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 บทบาทและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบักิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  การวิเคราะห์
กิจการเพื่อประเมินผลส าเร็จ หลกัการตดัสินใจในการจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในภาคใต ้การจดัการการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้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 เศรษฐกจิกำรประมงและอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 (Fishery Economy and Industry) 
 ความส าคญัของการประมงต่อเศรษฐกิจของไทย สถานการณ์การประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ในการ
จดัการทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการจดัการ
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน การตลาดสินคา้ประมง อุตสาหกรรมประมงและผลิตภณัฑ์ นโยบายของรัฐ ทิศทางการ
พฒันาอุตสาหกรรมประมงของไทย 
 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 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงและกำรประยุกต์ใช้                                                3((2)-2-5) 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and Applications) 
 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเป็นมา ความหมายและความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชใ้นระดบับุคคล ชุมชน องคก์ร
ธุรกิจเอกชน 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 กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 3((3)-0-6) 
 (Agro and Rural Tourism) 
 วิถีการด ารงชีวิต เกษตรกรรม วฒันธรรม และประเพณีของชาวชนบท ภูมิศาสตร์   การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรและชนบทในภาคใต ้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท กลยุทธ์  การปรับตวัของผูป้ระกอบการ
เพื่อความมัง่คงและย ัง่ยนืของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชนบท 
 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 กำรตลำดปัจจัยกำรผลติทำงกำรเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Inputs Marketing) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-311 การตลาดและราคาสินคา้เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาฯ 
 ความส าคญัและชนิดของปัจจยัการผลิตทางการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน การไหลของปัจจยัการ
ผลิตทางการเกษตรระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างตลาด การแข่งขนั และการก าหนดราคา องคก์าร
ตลาด พฤติกรรมผูซ้ื้อ การจดัการทางการตลาดธุรกิจปัจจยัการผลิต  ปัญหาอุปสรรค นโยบายของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง   เนน้กรณีศึกษาการตลาดปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ และอาหารสัตว ์
 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 พฤติกรรมผู้บริโภคอำหำร 3((3)-0-6) 
 (Consumer Behavior on Food) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-113 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของอาหาร ความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ี
ก าหนดอุปสงค์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค กฎระเบียบและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร 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) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-114 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 นิยามและความส าคญัของการพฒันาการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทฤษฎีการ
พฒันาเศรษฐกิจ บทบาทและความส าคญัของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
พฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม พลวตัของการพฒันาการเกษตรและปัญหาจากการพฒันา สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาภาคเกษตร    การวางแผนพฒันาการเกษตร การวิจยัและพฒันาการ
เกษตรอยา่งย ัง่ยนื ดชันีช้ีวดัการพฒันาการเกษตรเพื่อความย ัง่ยนื 
 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) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-215 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
หรืออยูใ่นดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ 
 บทบาทและความส าคญัของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สถานการณ์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ของไทยและของโลก ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตและตลาด    วิถีการตลาด โครงสร้างตลาด
อาหารแปรรูปและการแข่งขนั การคา้สินคา้อาหารแปรรูประหวา่งประเทศ บทบาทของภาครัฐและเอกชนต่อ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน 
 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) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคและการประยุกต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ  
 แนวคิดในการจดัท านโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาการ
นโยบายเกษตรและธุรกิจเกษตรในไทยและโลก กระบวนการก าหนดนโยบาย เคร่ืองมือวิเคราะห์นโยบาย 
การวิเคราะห์นโยบายปัจจัยการผลิต การผลิต ตลาด และการค้าระหว่างประเทศ เช่น เขตการค้าเสรี             
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องคก์ารคา้โลก คาดการณ์นโยบายพฒันาเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 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 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำนทำงกำรเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management in Agriculture) 
 ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร ปัญหาในการ
จดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางในการจดัการ โดยเร่ิมจากการจดัหาวตัถุดิบ การบริหาร
สินคา้คงคลงั การบริหารการผลิต การจดัเก็บสินคา้ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการห่วงโซ่
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 กำรจัดกำรกำรตลำดสมัยใหม่ส ำหรับธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 Modern Marketing Management for Agribusiness 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน:  877-311 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 แนวคิดการตลาดยคุใหม่ การตลาดเชิงสร้างสรรคแ์ละการตลาดดิจิทลั การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจเกษตร การวเิคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีเป็นองคก์รและผูบ้ริโภค การ
แบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การจดัการการตลาดยุคใหม่ การพฒันาผลิตภณัฑ์และการจดัการ กล
ยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์การจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่ือสารทางการตลาด การจดัการความเส่ียง
ในตลาดธุรกิจเกษตร 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 ใน
อาเซียน ประโยชน์ โอกาส และอุปสรรคต่อภาคเกษตรไทย แผนกลยุทธ์ส าหรับการพฒันาการเกษตรของ
ประเทศไทย แนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 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 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ทำงธุรกจิเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 877-312 การจดัการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกและการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยุทธ์ การปรับเปล่ียน  
กลยุทธ์ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบจ าลองทางธุรกิจและการวางแผนท่ีกลยุทธ์ธุรกิจ 
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 กำรจัดกำรวสิำหกจิชุมชน 3((3)-0-6) 
 (Community Enterprises Management) 
 ความหมายของวิสาหกิจชุมชน องคก์รชุมชนกบัการจดัการวิสาหกิจชุมชน  การประยุกตใ์ชท้ฤษฎี
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัและกระแสรองในการจดัการวิสาหกิจชุมชน   การพึ่งพาตนเองของชุมชนดว้ย
แนวคิดวสิาหกิจชุมชน การปฏิบติัท่ีดีและไม่ดีของวสิาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกบัวสิาหกิจชุมชน 
 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 กำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Agricultural Commodity Price Risk Management) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 877-311 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
สาขาวชิาฯ 
 อุปสงคแ์ละอุปทานสินคา้เกษตร ปัจจยัท่ีก าหนดราคาสินคา้เกษตร ปัญหาดา้นการตลาดและราคา
สินค้าเกษตร ทฤษฎีความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง การจดัการความเส่ียงด้านราคาในธุรกิจเกษตร 
บทบาท หนา้ท่ีและกลไกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า การประกนัความเส่ียงดา้นราคาและการลงทุนใน
ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า การวิเคราะห์ราคาด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค 
 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 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 3((x)-y-z) 
 (Special Topics in Agribusiness Economics and Management) 
 ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการ 
 Current issues in special topics in agribusiness economics and management 
 
ค. หมวดวชิำฝึกงำน  
877-381 กำรฝึกงำนทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 350 ช่ัวโมง 
 (Internship in Agribusiness Economics and Management) 
 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจดัการในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วน
ราชการ ภายใตก้ารบริหารจดัการของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
 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) 
 หลกัการสหกิจศึกษา องค์กรและสังคมการท างาน บทบาทหน้าท่ีในขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
การพฒันาทกัษะการท 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 สหกจิศึกษำทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร 9((0)-27-0) 
 (Cooperative Education in Agribusiness Economics and Management) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 877-481 เตรียมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการของเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดย
ร่วมมือกบัองคก์รในการวางแผนและควบคุมการปฏิบติังาน การน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานวจิยั 
 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) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และการประยุกต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ
การเกษตรของของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาด การเงินภาคเกษตร ธุรกิจเกษตร การคา้ระหวา่ง
ประเทศ นโยบายการเกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ยนืและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 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 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วิวฒันาการของโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจไทย การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์นชีวติและชุมชน การบริหารจดัการท่ีดี 
การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาในโครงการ
พระราชด 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)  

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความหมายของตลาดและการตลาดเกษตร บทบาทของการตลาดเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจ ลกัษณะ
พิเศษของสินคา้เกษตร อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตร วิถีการตลาด ตน้ทุน และส่วนเหล่ือมการตลาด 
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกษตรและอาหาร กลยุทธ์ทางการตลาด การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตร 
นโยบายและบทบาทของภาครัฐ และสถาบนัการตลาดต่อประสิทธิภาพราคา กลุ่มเกษตรกรและอ านาจการ
ต่อรองการตลาด ปัญหาการตลาดพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว ์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 กำรจัดกำรธุรกจิฟำร์มสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
 (Modern Farm Management) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 879-211 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 หลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการฟาร์มในเชิงธุรกิจ สภาพแวดลอ้มในการประกอบธุรกิจ
ฟาร์ม การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจในการจดัการฟาร์ม การวางแผนและจดัท า
งบประมาณฟาร์ม การควบคุมและประเมินผล  การด าเนินงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ฟาร์ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจฟาร์ม 
การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความส าเร็จของธุรกิจอยา่งย ั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 ธุรกจิเกษตรและกำรจัดกำร    3((3)-0-6) 
 (Agribusiness and Management)  
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวฒันาการ ระบบธุรกิจเกษตรเกษตร ระบบธุรกิจยาง ระบบธุรกิจ
ปาล์มน ้ ามนั ระบบธุรกิจอาหารทะเล และระบบธุรกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ การวิเคราะห์
ปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจในการประเมินปัญหาและโอกาสในการแข่งขนัของธุรกิจเกษตรไทย 
 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 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาคี เศรษฐกิจการเกษตรของชาติ     
ต่างๆ ในอาเซียน ผลิตภาพการผลิตพืช ปศุสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า และประมง ประโยชน์ โอกาส 
ผลกระทบและแนวทางการรับมือของภาคเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 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 เศรษฐกจิพืชอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 (Economy of Industrial Crops) 
 ความส าคัญและโครงสร้างของพืชอุตสาหกรรม สถานการณ์พืชอุตสาหกรรมของโลกและ         
ของไทย พฒันาการของการผลิตและการตลาดพืชอุตสาหกรรม นโยบายและกลไก  การแก้ปัญหาพืช
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน ้ ามนั และขา้วในภาคใต ้องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการพฒันาพืช
อุตสาหกรรมของประเทศไทย 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 าคัญและโครงสร้างของปศุสัตว์ต่อเศรษฐกิจไทย สถานการณ์การผลิตและการตลาด         
ปศุสัตวข์องโลกและของไทย ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานปศุสัตว ์วฏัจกัรธุรกิจของสุกร แพะ สัตวปี์ก และไข่ไก่ 
นโยบายของรัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศทางการพฒันาการผลิตและการตลาดปศุสัตวข์องไทย 
 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) 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และการประยุกต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของสาขาวชิาฯ 

ความส าคญัของสาขาประมงต่อเศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าในระดับฟาร์ม 
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์การผลิตและการประยุกตใ์ชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การตลาดและราคาสินคา้สัตวน์ ้ า 
สถานการณ์ทรัพยากรประมง แนวคิดเบ้ืองตน้ของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง 
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ั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 กำรเงินภำคเกษตร                                                                               3((3)-0-6) 
 (Agricultural Finances) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และการประยกุต ์หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของทุนทางการเกษตร ทฤษฎีการจดัการทางการเงิน การจดัการการเงินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร องคก์รการเงินชุมชน หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ 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 กำรจัดกำรกำรตลำดสินค้ำเกษตร  3((3)-0-6) 
 (Agricultural Marketing Management) 
 ความหมายของการจัดการการตลาด ความสัมพันธ์ของการตลาดกับหน้าท่ี อ่ืน ๆ ในธุรกิจ 
ส่ิงแวดล้อมการตลาดและกรอบการค้าสินค้าเกษตร เป้าหมายและหลักการจัดการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในเพื่อวางแผนการตลาด ซ่ึงรวมการวิเคราะห์อุตสาหกรรม    การวิเคราะห์
คู่แข่ง การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของหลายธุรกิจ            
การจดัการ 4-Ps โดยเนน้ผลิตภณัฑ์ การจดัการช่องทางจ าหน่ายและโลจิสติกส์  การจดัการการตลาดเกษตรใน
ประเทศไทยด้วยแนวคิดตลาดยุคใหม่และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จรรยาบรรณทางการตลาด และ
กรณีศึกษาในธุรกิจเกษตรขนาดยอ่ม  
 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 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ทำงกำรเกษตร 3((3)-0-6) 
 (Strategic Management in Agriculture) 
 ต าแหน่งของภาคเกษตรไทย สถานการณ์ของสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของภาคใต ้ความส าคญัของการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร แนวทางในการน า  



กลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์ และการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจ
เกษตร 
 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)  
 รูปแบบการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก คุณสมบัติของการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ 
การคน้หาความสามารถในการสร้างสรรค์และการพฒันาการสร้างสรรค ์การจดัท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
และกลยุทธ์ด้านการตลาด การจดัการด้านการผลิต บริการระบบบัญชี การเงิน การบริหารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์ภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการของภาครัฐ โดยเนน้ในภาคธุรกิจการเกษตร 
 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 
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