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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้
และทักษะรอบด้านสอดรับกับการเปล่ียนแปลงยุคดิจิทัล มีความเป็นนักบริหาร นักจัดการธุรกิจเกษตรท่ีสามารถ
บริหารธุรกิจภายใตก้ารเปล่ียนแปลง และพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรภาคใต ้ผา่นกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานจรรยาบรรณในวชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจเกษตร และเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และตดัสินใจ 

บริหารและจดัการธุรกิจเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO2 ใชเ้ทคโนโลยี นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจดัการธุรกิจเกษตรให้ประสบความส าเร็จภายใตก้าร

เปล่ียนแปลง 
PLO3 ท าวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือนวตักรรมเพ่ือแกปั้ญหาธุรกิจเกษตรและพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต ้
PLO4 มีภาวะผูน้ า ท างานเป็นทีม และเลือกรูปแบบการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคมโดยยึดถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน   3 หน่วยกติ 

878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 
 (Overview of Agribusiness World) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ: *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต  

2. หมวดวชิาบังคบั   

 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน  12  หน่วยกิต (เฉพาะท่ีมี *) 

 แผน ข  จ านวน  21  หน่วยกิต 

 หน่วยกติ 

878 – 511* ชุดวชิาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

 (Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 

6((3)-6-12) 

878 – 512 ชุดวชิาการวเิคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

878 – 513* พฤติกรรมองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 (Organization Behavior and Human Resource Management)  

3((3)-0-6) 

878 – 514* การบญัชีเพื่อการจดัการ  

 (Management Accounting) 

3((3)-0-6) 

878 – 515 วธีิวจิยัทางการจดัการธุรกิจเกษตร  

 (Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ : * เฉพาะแผน ก แบบ ก 2  

3. หมวดวชิาเลือก   

 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน   6  หน่วยกิต 

 แผน ข  จ านวน  12  หน่วยกิต 

   หน่วยกติ 

878 – 512* ชุดวชิาการวเิคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

878 – 521 ชุดวชิาประสบการณ์ธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจอาเซียน 

 (Module: ASEAN Economy and Agribusiness Experience) 

6((3)-6-12) 

878 – 522 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการจดัการธุรกิจเกษตร  

 (Quantitative Analysis in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 523 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจดัการธุรกิจเกษตร  

 (Economics for Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 524 การบริหารเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 

 (Strategic Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 



   หน่วยกติ 

878 – 525 การจดัการธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ   

 (International Agribusiness Management)   

3((3)-0-6) 

878 – 526 การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร 

 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 527 การจดัการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

 (Agribusiness and Food Industry Management) 

3((3)-0-6) 

878 – 528 การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร  

 (Data Management and Information in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

878 – 596 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการธุรกิจเกษตร   

 (Special Topics in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ : *เฉพาะแผน ก แบบ ก 2 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
ๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

4. หมวดวชิวทิยานิพนธ์/สารนพินธ์ 

 แผน ก แบบ ก 1 จ านวน  36  หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 จ านวน  18  หน่วยกิต 

 แผน ข  จ านวน    3  หน่วยกิต 
 หน่วยกติ 
878 – 597 สารนิพนธ์   
 (Minor Thesis) 

3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

878– 598  วทิยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

18(0-54-0) 

878 – 599 วทิยานิพนธ์ 
 (Thesis) 

36(0-108-0) 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียน 
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

(Overview of Agribusiness World) 
3((3)-0-6) 

 รวม 3(3-0-6) 
หมายเหตุ: * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วทิยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
   
ภาคการศึกษาที ่2 
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วทิยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
   

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878-599 วทิยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 รวม 12(0-36-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก แบบ ก 2 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียน 
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

(Overview of Agribusiness World) 
3((3)-0-6) 

 รวม 3(3-0-6) 
หมายเหต:ุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 511 ชุดวชิาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

(Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 
6((3)-6-12) 

878 – 513 พฤติกรรมองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(Organization Behavior and Human Resource Management)  

3((3)-0-6) 

878 - 598  วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

3(0-9-0) 

 รวม 12(8-10-18) 
ภาคการศึกษาที ่2  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878 – xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 598  วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
6(0-18-0) 

 รวม 12(x-y-z) 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 - 514 การบญัชีเพื่อการจดัการ 

(Management Accounting) 
3((3)-0-6) 

878 - 598 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 12(3-27-6) 
 
 
 
 
 
 



แผน ข 
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียน 
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 501* เปิดโลกธุรกิจเกษตร 

(Overview of Agribusiness World) 
3((3)-0-6) 

 รวม 3(3-0-6) 
หมายเหต:ุ * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 511 ชุดวชิาการประกอบการธุรกิจเกษตรในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

(Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 
6((3)-6-12) 

878 – 513 พฤติกรรมองคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(Organization Behavior and Human Resource Management)  

3((3)-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 
ภาคการศึกษาที ่2 
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – 512 ชุดวชิาการวเิคราะห์และการจดัการการตลาดในธุรกิจเกษตร 

(Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 
6((3)-6-12) 

878 - 515 วธีิวจิยัทางการจดัการธุรกิจเกษตร 
(Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

878 – xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 12(x-y-z) 

ภาคการศึกษาที ่3 
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 – xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 3(x-y-z) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  
 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิการศึกษาด้วยตนเอง) 
878 - 514 การบญัชีเพื่อการจดัการ 

(Management Accounting) 
3((3)-0-6) 

878 – xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878 – xxx วชิาเลือก 3(x-y-z) 
878 - 597 สารนิพนธ์   

(Minor Thesis) 
 3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 รวม 12(x-y-z) 



 



เอกสาร 3-5 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล           
 
ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้น
การจดัการ ธุรกิจเกษตร และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผน 
วเิคราะห์ วจิยั และตดัสินใจ 
บริหารและจดัการธุรกิจ
เกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1. จดัการเรียนการสอนท่ีเป็น Active learning และ 

Modules 

2. ใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้เรียนรู้

จากสถานการณ์จริง กรณีศึกษา ศึกษา 

ดูงาน จากผูป้ระกอบการรวมทั้งศึกษาปัญหาจาก

สถานการณ์จริงผา่นการใชส่ื้อออนไลน์ เพ่ือฝึก

การคิดวเิคราะห์ คิดคน้วธีิการแกปั้ญหาจาก

สาเหตุอยา่งเป็นระบบ  

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนและฝึกปฏิบติัเพ่ือ

พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดเชิง

ระบบในระดบับุคคล และผา่นกระบวนการกลุ่ม  

4. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหมี้กิจกรรมพฒันา
ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ เช่น การเขียนแผน
ธุรกิจ การน าเสนอแผนธุรกิจ โครงการฝึกท า
ธุรกิจ 

5. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอก การจดัการ

อภิปรายกลุ่มรวมถึงการบรรยายในชั้นเรียนจะ

เนน้ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการวางแผน ฝึก

วเิคราะห์ และตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  

1. ประเมินจากการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายใน
ชั้นเรียนและการแลกเปล่ียนใน
ระหวา่งกิจกรรมนั้น ๆ  

2. ประเมินจากการเขียนรายงาน/แผน
ธุรกิจ/โครงการธุรกิจ ทกัษะในการ
วเิคราะห์เน้ือหาและการน าเสนอ การ
แสดงความคิดเห็น และการตอบ
ค าถาม 

3. ประเมินจากกิจกรรมของรายวชิาต่าง 
ๆ ท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา  

4. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ทกัษะในการวางแผนและแกปั้ญหา 
 

 

PLO2 ใชเ้ทคโนโลย ี
นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจดัการ
ธุรกิจเกษตรใหป้ระสบ
ความส าเร็จภายใตก้าร
เปล่ียนแปลง 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเลือก

เทคโนโลย ีนวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวมทั้งการน าเสนอช้ินงานในรายวชิาต่าง ๆ ท่ี

ตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือดิจิทลัในการสรุป

ประเด็นและน าเสนอ 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ  

e-learning ผา่นระบบ LMS และส่ือออนไลน์อ่ืน 

ๆ  

3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้

นกัศึกษาไดเ้ลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้

อยา่งเหมาะสม 

1. ประเมินจากช้ินงานและผลการ

เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดย

สงัเกตพฤติกรรม และประเมิน

คุณภาพของงาน 

2. ประเมินจากความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ีนวตักรรม และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO3 ท าวจิยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวตักรรม
เพ่ือแกปั้ญหาธุรกิจเกษตรและ
พฒันาเศรษฐกิจการเกษตรใน
ภาคใต ้

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกฝนคน้ควา้ความรู้ 
แลกเปล่ียน อภิปราย และคิดวเิคราะห์ ผา่น
กิจกรรมในชั้นเรียนในรายวชิาต่าง ๆ  

2. ส่งเสริมการใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการ
สอนและท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามศกัยภาพ
ของนกัศึกษา 

3. จดักิจกรรมพฒันาความสามารถในการก าหนด
กรอบแนวคิดและวธีิการด าเนินการในการท า
กรณีศึกษาและการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

1. ประเมินจากการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย/รายงาน/การอภิปรายใน
ชั้นเรียนและการแลกเปล่ียนใน
ระหวา่งกิจกรรมนั้น ๆ  

2. ประเมินจากโครงร่างวทิยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ การเขียนงานวชิาการใน
เล่มรายงาน และการสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์  

3. ประเมินจากกิจกรรมของรายวชิาต่าง 
ๆ ท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา  

PLO4 มีภาวะผูน้ า ท างานเป็น
ทีม และเลือกรูปแบบการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการ
กลุ่ม การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ าในรายวชิา
ต่าง ๆ 

2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย อาทิ 
ศึกษาดูงาน  แลกเปล่ียนกบัผูป้ระกอบการ 
น าเสนองานในชั้นเรียน  
เป็นตน้ รวมทั้งส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตอ้ง
ใชก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษากบัองคก์ร
ต่าง ๆ เพ่ือฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง 
การอ่าน การเขียน 

3. การท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์มีการลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอ้มูล สมัภาษณ์และติดต่อประสานงานองคก์ร
ต่าง ๆ เพ่ือฝึกทกัษะภาวะผูน้ าและส่ือสารกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน รายงาน การอภิปรายในชั้น
เรียน การน าเสนอ และการ
แลกเปล่ียนในระหวา่งกิจกรรม 
นั้น ๆ  

2. ประเมินผลจากการท าวทิยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ในทุกขั้นตอน   

 

PLO5 มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวชิาชีพ ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขององคก์ร
และสงัคมโดยยดึถือ
ประโยชนข์องเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การสอดแทรก หลกั
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ และส่งเสริมการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขององคก์รและสงัคม  

2. จดักิจกรรมการศึกษาดูงาน  แลกเปล่ียนกบั
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัอยา่งของการมีความ
รับผิดชอบทางสงัคม และจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพ 

1. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนกัศึกษาใน
ทุกกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ 
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม การ
ตรงต่อเวลา การส่งงาน การทุจริตใน
การสอบ งานกลุ่ม เป็นตน้  

2. ประเมินจากวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ี
ไม่มีการคดัลอกผลงานและมี
จรรยาบรรณในการท าช้ินงานต่าง ๆ  

 

 



 

เอกสาร 3-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะเศรษฐศำสตร์ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรธุรกจิเกษตร 

 
 จ ำนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิกำรศึกษำด้วยตนเอง) 
878 – 501 เปิดโลกธุรกจิเกษตร 
 (Overview of Agribusiness World) 

3((3)-0-6) 

 ธุรกิจเกษตร ความส าคญั ระบบธุรกิจเกษตร สภาพแวดลอ้มของธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
การเกษตร เศรษฐศาสตร์ส าหรับนกัธุรกิจเกษตร แนวโนม้ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตรท่ีน่าสนใจ และการดูงานธุรกิจเกษตรใน
พ้ืนท่ีภาคใต ้ 
 Agribusiness; importance; agribusiness system; agribusiness environment, Thai economy and agricultural 
economy; economics for agribusiness entrepreneur; trend of agribusiness; interesting agribusiness; agribusiness excursion 
in Southern Thailand 

878 – 511 ชุดวชิำกำรประกอบกำรธุรกจิเกษตรในยุคเศรษฐกจิดจิทิลั 

 (Module: Agribusiness Entrepreneurship in Digital Economy) 

6((3)-6-12) 

 ธุรกิจเกษตร แนวโน้มและความทา้ทายของธุรกิจเกษตร แนวคิดการประกอบการ การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจและการคน้หาธุรกิจท่ีเหมาะสม ฟังก์ชนัการจดัการ การวางแผน การผลิตและเทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุน 
การมุ่งเน้นลูกคา้และการตลาด บญัชีการเงิน กฎหมายธุรกิจ การวิเคราะห์ความเส่ียง การจดัท าแผนธุรกิจเกษตร ทกัษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม การประยุกต์ใชดิ้จิทัลเทคโนโลยีใหม่กบัธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์
พฤติกรรมองค์การและการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เคร่ืองมือการจัดการสมยัใหม่ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมการประกอบธุรกิจ และกรณีศึกษาธุรกิจเกษตร  
 Agribusiness; trends and challenges of agribusiness; entrepreneurial concepts, business opportunities and 
selection of potential business; business management functions with focus on planning, production and production 
technology, cost analysis, customer-oriented and marketing, finance and accounting, business laws, risk analysis, and 
construction of business plan; essential skills for innovative entrepreneur; application of digital technology for 
agribusiness; organization behavior and human resources management; modern management techniques and tools; 
application of sufficiency economy philosophy in business; business ethics; agribusiness cases 

878 – 512 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์และกำรจดักำรกำรตลำดในธุรกจิเกษตร 

 (Module: Marketing Analysis and Management in Agribusiness) 

6((3)-6-12) 

 บทบาทของการตลาดในองค์กรธุรกิจเกษตร หน้าท่ีการตลาด แนวคิดการตลาดยุคใหม่ การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ การตลาดดิจิทัลและส่ือสังคม ระบบการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์และวางแผน
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดของธุรกิจเกษตรในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีและ
นวตักรรม นโยบายการตลาด กฎหมายและการเมือง การวเิคราะห์คู่แข่งในตลาดธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้
ซ้ือท่ีเป็นองคก์ร/ธุรกิจและผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การจดัการการตลาดครอบคลุมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การพฒันาผลิตภณัฑ ์การตั้งราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่ือสารทางการตลาด การจดัการความเส่ียงในตลาด
ธุรกิจเกษตร ตลาดล่วงหนา้สินคา้เกษตร จริยธรรมการตลาด กรณีศึกษา 



 

 Roles of marketing in agribusiness organization; marketing function; new concepts of marketing; creative 
marketing, digital and social media marketing; marketing system of agricultural products and inputs; marketing analysis 
and plans; analysis of agribusiness marketing environment: economic, social, environmental, technology and innovation, 
marketing policy, legal and political aspects; competitor analysis in agribusiness; analysis of behavior of business and 
consumer buyers; market segmentation and targeting; marketing management: value added creation, products 
development, pricing strategy, marketing channels, marketing communications; market risk management in agribusiness; 
agricultural futures market; marketing ethics; case study   

878 – 513 พฤตกิรรมองค์กำรและกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 

 (Organization Behavior and Human Resource Management) 

3((3)-0-6) 

 การวเิคราะห์โครงสร้างองคก์าร และพฤติกรรมองคก์ารทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม องคก์ารในรูปแบบต่าง ๆ และ
การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประโยชน์แก่องคก์าร การสรรหา การอบรมและพฒันาบุคลากร การประเมินผล การจ่าย
ค่าตอบแทนและการสร้างแรงจูงใจ และการธ ารงรักษา กรณีศึกษาในธุรกิจเกษตร 
 Analysis of organization structure and behavior at individual, group, and organizational level; human 
resources management including recruiting, training and development, performance appraisal, reward management such 
as pay and benefit system, and personnel maintenance; case in agribusiness 

878 – 514 กำรบัญชีเพ่ือกำรจดักำร 

 (Management Accounting) 

3((3)-0-6) 

 แนวคิดของการบัญชีเพื่อการจดัการ การใช้ขอ้มูลทางการบัญชีเพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์ตน้ทุน การ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การวางแผนและควบคุมก าไร การวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
แนวคิดทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินเพื่อการตดัสินใจ การวเิคราะห์การลงทุน 
 Managerial accounting concept; use of accounting information for decision making; cost analysis; cost - 
volume - profit analysis; profit planning and control; cost analysis for decision making; financial concept; use of financial 
information for decision making; investment analysis 

878 – 515 วธีิวจิยัทำงกำรจดักำรธุรกจิเกษตร 

 (Research Methods in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 ประเภทของการวิจัย ขอบเขตของงานวิจัยทางธุรกิจเกษตร ขั้ นตอนการวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอ
โครงการวจิยั ประเภทของขอ้มูลและการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การบริหาร
งานวจิยั แหล่งทุนวจิยั และจรรยาบรรณในการวจิยั 
 Types of research; scope of research in agribusiness; research process; preparation of research proposal; 
types of data and data collection; data analysis, quantitative and qualitative researches; research management; sources of 
research fund; research ethics 

878 – 521 ชุดวชิำประสบกำรณ์ธุรกจิเกษตรและเศรษฐกจิอำเซียน  

 (Module: ASEAN Economy and Agribusiness Experience) 

6((3)-6-12) 

 ภาพรวมของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึง โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ประชากรและ
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยีและนวตักรรม การคา้และการลงทุน เศรษฐกิจไทยในบริบทอาเซียน เศรษฐกิจ
อาเซียนในบริบทโลก เศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตรหลกัของอาเซียน กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรของไทยและอาเซียน 
การวเิคราะห์โอกาสการท าธุรกิจเกษตรในประเทศอาเซียนและอาเซียน+6 การศึกษาดูงานดา้นธุรกิจเกษตรในประเทศไทย



 

และประเทศอาเซียน  
 Overview of ASEAN; ASEAN Economic Community (AEC): economic infrastructure, population and 
labor, natural resources, technology and innovation, trade and investment; Thai economy in ASEAN context; ASEAN 
economy in global perspective; ASEAN agricultural economy and key agribusiness; agribusiness cases in ASEAN; 
agribusiness opportunity analysis in ASEAN and ASEAN+6; agribusiness excursion in Thailand and ASEAN   

878 – 522 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณทำงกำรจดักำรธุรกจิเกษตร 

 (Quantitative Analysis in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 การประยกุตท์ฤษฎีดา้นสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจดัการธุรกิจเกษตร ตั้งแต่การผลิต การ
ด าเนินงาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค การตลาด เทคนิคการพยากรณ์ผลผลิต ราคาและรายไดท้างธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์การ
ตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอนและไม่แน่นอน การวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาส าหรับธุรกิจเกษตร การวเิคราะห์เชิงปริมาณ
ดว้ยตวัแบบอ่ืน ๆ  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจเกษตร และกรณีศึกษาการวเิคราะห์เชิง
ปริมาณทางธุรกิจเกษตร 
 Application of statistical theory and quantitative analysis for agribusiness management including production, 
operation, consumer behavior, marketing; forecasting techniques for agriculture production, price, and revenue;  decision 
analysis under certainty and uncertainty; time series data analysis in agribusiness; other quantitative analyses; statistical 
software applications for analyzing in agribusiness; examples in agribusiness analysis 

878 – 523 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจดักำรธุรกจิเกษตร  

 (Economics for Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 หลกัการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในระดับจุลภาคและ 
มหภาค การวเิคราะห์อุปสงคแ์ละพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวเิคราะห์การผลิตและการตดัสินใจผลิต การวิเคราะห์ตลาด การจดั
องคก์ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์กลยทุธ์ธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลและธุรกิจ และจริยธรรม
ทางธุรกิจเกษตร 
 Concepts and theory of economics relevant to analysis of business environments in micro and macro levels; 
analysis of demand and consumer behavior; production analysis and decision making; analysis of the markets; business 
organization; business strategy economics; macroeconomic policy; relationship between government and business; 
business ethics in agribusiness  
878 – 524 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ทำงธุรกจิเกษตร 
 (Strategic Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 หลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัย 
เชิงกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์ระดบัต่าง ๆ การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การประเมินผลและควบคุม เคร่ืองมือวิเคราะห์กล
ยทุธ ์ธรรมาภิบาลองคก์รและจริยธรรมในการจดัการเชิงกลยทุธ์ กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร 
 Concepts of strategic management; strategic management process; environment and strategic factor analysis; 
strategy formulations; strategy implementation; evaluation and control; selected tools for strategy analysis; corporate 
governances and ethics in strategic management; case study in agribusiness 

878 – 525 กำรจดักำรธุรกจิเกษตรระหว่ำงประเทศ  

 (International Agribusiness Management)   

3((3)-0-6) 

 ความส าคญัของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ หน้าท่ีของเศรษฐศาสตร์และการจัดการในการด าเนินธุรกิจ



 

เกษตรภายใตส้ภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงสภาพแวดลอ้มและสถาบนัทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
นโยบายและกลยทุธ์ องคก์รทางธุรกิจเกษตร การน าเขา้-ส่งออก ขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจเกษตรระหวา่งประเทศ และ กฎ 
ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Importance of international agribusiness; function of economics and management in agribusiness operation 
under international environment including international business institution; policy and strategy; agribusiness 
organization; import-export; procedures in global agribusiness operation, relevant rules and regulations of international 
trade 

878 – 526 กำรจดักำรโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทำนทำงธุรกจิเกษตร 

 (Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการจดัการทางธุรกิจเกษตร ปัญหา การ
จดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมพิจารณาตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การบริหารสินคา้คงคลงั การบริหารการผลิต 
การจดัเก็บในคลงัสินคา้ และการขนส่ง การแกปั้ญหาทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 Definitions and components of logistics and supply chain in agribusiness management; problems; logistics 
and supply chain management covering raw material procurement, inventory, production, warehouse, and transportation 
management; problem solving in logistics and supply chain 

878 – 527 กำรจดักำรธุรกจิเกษตรและอตุสำหกรรมอำหำร 

 (Agribusiness and Food Industry Management) 

3((3)-0-6) 

 ความส าคญัและบทบาทของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจของประเทศ พฒันาการและ
แนวโน้มของธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร หลักการจัดการธุรกิจเกษตร หลกัการจัดการอุตสาหกรรมอาหารให้
ครอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่วตัถุดิบ กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ คลงัสินคา้ การขนส่งและการกระจายผลิตภณัฑ ์หลกัการ
ของการปฏิบติัท่ีดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการสุขาภิบาล หลกัการในการบริหารความปลอดภยัของอาหารท่ีผลิต 
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
 Importance and role of agribusiness and food industry to Thai economy;  development and trend of 
agribusiness and food industry; principles of agribusiness management; principles of food industry management covering 
food chain from raw material, processing, warehouse, transportation, and distribution of the products; good manufacturing 
practice and sanitation; food safety management; laws and food standards 

878 – 528 กำรจดักำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงธุรกจิเกษตร 

 (Data Management and Information in Agribusiness) 

3((3)-0-6) 

 หลกัการของการจดัการขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ การประยุกต์ใชฐ้านขอ้มูลในธุรกิจเกษตร 
ความรู้เบ้ืองตน้ทางดา้นเทคโนโลยีขอ้มูล เช่น data warehousing, web-enabled data-driven systems, big-data   ประเด็นการ
จดัการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รและการจดัการธุรกิจ ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์และการ
จดัการ จริยธรรมทางขอ้มูลและสารสนเทศ กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร 
 Concepts of data management; database systems and information; application of database in agribusiness; 
basic knowledge of current or emerging technologies such as data warehousing, web-enabled data-driven systems, and 
big-data; data and information management issues relate to organization and business management; database systems for 
strategic decision making and management; data and information ethics; case study in agribusiness 
 



 

878 – 596 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรธุรกจิเกษตร   

 (Special Topics in Agribusiness Management) 

3((3)-0-6) 

 หวัขอ้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจเกษตรท่ีน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
 Interesting topics in agribusiness management 

878 – 597 สำรนิพนธ์   

 (Minor Thesis) 

3(0-9-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 การจดัท าวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตรตามขอ้เสนอโครงการ ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอรายงานวจิยัต่อคณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากหลกัสูตร 
 Conducting research in agribusiness management consistent with research proposal under supervision of an 
advisor and presenting the research report to the committee that appointed by the program 

878– 598  วทิยำนิพนธ์ 

 (Thesis) 

18(0-54-0) 

 การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั การท าวจิยัตามขอ้เสนอโครงการ การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ พร้อมบทความ
วิจยัเพื่อตีพิมพ์ โดยเน้นโจทยว์ิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเกษตร พฒันาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต ้และธุรกิจ
เกษตรร่วมสมยั จริยธรรมในการท าวจิยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
 Writing research proposal focusing on issues related to agribusiness management, southern Thai agricultural 
economy development, and contemporary agribusiness; conducting research consistent with research proposal; preparing 
thesis report and manuscript for publication; research and publication ethics 

878 – 599 วทิยำนิพนธ์ 

 (Thesis) 

36(0-108-0) 

 การวิจยัและกระบวนการวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั การท า
วจิยัตามขอ้เสนอโครงการ การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ พร้อมบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ ์โดยเนน้โจทยว์จิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการธุรกิจเกษตร พฒันาเศรษฐกิจการเกษตรในภาคใต ้และธุรกิจเกษตรร่วมสมยั จริยธรรมในการท าวจิยั และจริยธรรมใน
การเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
 Research and research process for new knowledge and innovation; preparing research proposal focusing on 
issues related to agribusiness management, southern Thai agricultural economy development, and contemporary 
agribusiness; conducting research consistent with research proposal; preparing thesis report and manuscript for 
publication; research and publication ethics 
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