หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการ
เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการ
เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรที่ขอปรับปรุงนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

(ลงนาม)...............................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 :

หมวดที่ 2 :

หมวดที่ 3 :

หมวดที่ 4 :

ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น
ของสถาบัน
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตร(PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)

1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
7

8
9
10
11
11
15
35
35
40
41
42
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 :

หมวดที่ 6 :

หมวดที่ 7 :

หมวดที่ 8 :

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

50
51
51
53
53
54
54
55
55
56
56
57
58
58
58
58

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
70
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
72
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 82
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศึกษาเดิม
102
กับแผนการศึกษาใหม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 107
ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ว่ าด้ วยการพิ จาณาเกี ยรติและศักดิ์ของ 129
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
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สารบัญ (ต่อ)
8.

หน้า
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการ 132
เปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบ
โอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการ
เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการ
เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Integrated Economics for Sustainable
Agribusiness and Resource Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการ
เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน)
: ชื่อย่อ วท.ม. (เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร
และทรัพยากรอย่างยั่งยืน)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Science (Integrated Economics for Sustainable
Agribusiness and Resource Management)
: ชื่อย่อ M.S. (Integrated Economics for Sustainable Agribusiness and
Resource Management)
3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38 หน่วยกิต
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
แบบ 3 (แผน ข)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
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5.2 ประเภทหลักสูตร
 วิชาการ
 วิชาชีพ
 ปฏิบัติการ

5.3 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยได้มีการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
บางรายวิชา และได้กำหนดให้นักศึกษาต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในกระบวนวิชา 351792: สัมมนา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
5.4 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาต่างชาติ
 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก .......................................................................
- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ ................................................................................
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (มี MOU)
 หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree)
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)
- ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ..............................................................
ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม) .................................. สาขาวิชา (ถ้ามี) ........................................
ชื่อย่อภาษาไทย (ถ้ามี) : ........................................ (............................................)
ชื่อย่ออังกฤษ (ถ้ามี) : ........................................ (............................................)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลอมรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
▪ นักวิเคราะห์/วางแผน/นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
▪ นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาทางการเกษตรหรือหน่วยงาน
ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
▪ อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน
สถาบันการศึกษา
▪ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจเกษตร อาหารและสินค้าที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
▪ ผู้ประกอบการธุรกิจที่ดำเนินการด้วยหลักบริหารจัดการโดยเน้นด้านธุรกิจเกษตรและธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้อง
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
(ระบุตำแหน่งวิชาการ)
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่สำเร็จการศึกษา
1. รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล - Ph.D. (Economics), University of New England, Australia, 2006
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
2. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ - Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim,
Germany, 2003
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตำแหน่งวิชาการ)
3. ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว

-

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่สำเร็จการศึกษา
Ph.D. (Agricultural Economics), National Taiwan University,
Taiwan, 2015
MBA (Finance), National Taiwan University, Taiwan, 2008
ศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ/ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ
SDGs/ นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ
การปรับปรุงหลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นหลักที่มี
เป้าหมายหลัก 2 ประการ อันได้แก่ เป้าหมายที่ 1 การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน และเป้าหมายที่ 2 การเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่ งขันสูงขึ้น หลักสูตรนี้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเพื่อการ
ผลิตและการจัดการธุรกิจเกษตร และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนวิชาที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ใน
ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน 2 ประเด็นหลักดังนี้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้ง
จุลภาคและมหภาค แนวคิดธุรกิจ รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยในยุคดิจิ ทัลเพื่อการผลิต
เกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบโดยการวางแผน รวบรวมและสืบค้นข้อมูล
คิดวิเคราะห์ วิจัย รวมถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตรไปสู่การจัดการที่ดีขึ้นเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้เพื่อพัฒนาและสร้างทักษะ
อย่างรอบด้าน หลักสูตรจึงกำหนดกระบวนวิชาเลือกที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ประกอบด้ว ยกระบวนวิช าที่อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการผลิต การตลาด การเงิน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการ
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จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทั นสมัยในยุคเศรษฐกิจดิจิ ทัล เพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันโดยหลักสูตรได้บรรจุกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการผลิต การจัดการการเงิน การจัดการการตลาด การจัดการองค์กร และการจัดการ ข้อมูล ด้ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ให้
สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้หลักสูตรยังปรับกระบวนวิชาเอกบังคับใหม่ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนวิชาเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค มหภาค การจัดการธุรกิจ รวมถึงการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางการเรียนตามความต้องการ 2 แนวทางคือ
แนวทางที่หนึ่ง ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดเพื่อแก้ ปัญหาการเกษตร และอาหาร ในภาค
เกษตรทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางที่สอง ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือ
เป็นบุคลากรในหน่วยงานธุรกิจเกษตรอย่างเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs
หลักสูตรตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ เศรษฐศาสตร์และ
การจัดการธุรกิจเกษตร ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจเกษตรไปสู่การจัดการที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร การลด
ปัญหาความยากจนของประเทศได้ตามเป้าหมาย (no poverty) การสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย
(quality education) รวมถึงเป้าหมายการผลิต ในระดับ ที่ส ูง ขึ้ นและผลิตผ่านนวัต กรรมทางเทคโนโลยี
สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและการสร้างงาน (decent work and economic growth)
นอกจากนี้ หลักสูตรยังกำหนดวิชาเอกบังคับใหม่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เกษตรทั้งระดับจุลภาคและมหภาค และการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อให้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงการกำหนดกระบวนวิชาแบบฝึกหัดการทำธุรกิจเพื่อ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ
การทำธุรกิจผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรได้รับการปรับ ปรุงเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไป
ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยเน้น
ให้คุณภาพนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์
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เกษตรทั้งระดับจุลภาคและมหภาค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการการผลิต
การเงิน และการตลาดในธุรกิจเกษตร รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรไปสู่การแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และการจัดการที่ดีขึ้น
- ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเป็นผู้ใช้มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 เพื่อสอบถามคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ และ
ลักษณะของหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ผลการสำรวจได้จาก
การตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบจำนวน 40 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของ
กิจการ (ร้อยละ 17.50) ผู้บริหารระดับกลาง/ผู้จัดการ (ร้อยละ 25.00) ผู้บริหารระดับต้น/หัวหน้างาน (ร้อยละ
25.00) พนักงานปฏิบัติงาน (ร้อยละ 32.50) คุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของผู้มีแนวโน้มเป็น
ผู้ใช้มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร ควรเป็นผู้ทมี่ ีความรู้ดังนี้
1. ความรู้และทักษะด้านการบริหารธุรกิจ ผู้ใช้บัณฑิตให้ความสำคัญ กับความรู้และทักษะด้านนี้ ใน
ระดับความสำคัญมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเป็นทักษะที่ผู้ใช้บัณฑิตในระดับความสำคัญมากที่สุด (คะแนน
เฉลี่ย 4.60)
2. ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ผู้ใช้บัณฑิตให้ความสำคัญ กับความรู้และทักษะ
ด้านนี้ ในระดั บ ความสำคัญ มากที่ สุ ด ด้ว ยคะแนนเฉลี่ ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจ ารณา
รายละเอีย ดพบว่า ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ ก ารวิ เคราะห์เชิง ปริ มาณเป็ นทั กษะที่ ผ ู้ใ ช้บ ัณ ฑิต ในระดั บ
ความสำคัญมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.38)
3. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเกษตรและสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิตให้ความสำคัญกับความรู้
และทักษะด้านนี้ในระดับความสำคัญมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยผู้ใช้
บัณฑิตระบุว่าทักษะด้านสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก/ไทย เป็นทักษะที่ผู้ใช้บัณฑิตในระดับความสำคัญมาก
ที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.50)
นอกจากนี้ผู้มีแนวโน้มเป็นผู้ใช้มหาบัณฑิตยังระบุอีกว่า มหาบัณฑิตจากหลักสูตรดังกล่าวควรมีความรู้
และทักษะทางวิชาการด้านอื่น ๆ อีกได้แก่ ด้านการขาย ด้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการลงทุนในตลาด
การเงิน ด้านบัญชีและการเงินพื้นฐาน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ ด้าน
การส่งเสริมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ ด้าน
การตลาดและแนวโน้ ม ตลาดที ่ ส ามารถทำได้ แ ละปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ปถึ ง แนวทางตลาดแบบใหม่ ด้ า น
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ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการจัดการฐานข้อมูล
และด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้รอบด้านและสามารถทำงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนทักษะเฉพาะของมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรที่ควรมี นอกจากความรู้ทางวิชาการ
ประกอบด้วย การทำงานร่วมกันเป็นทีม/ชุมชน ความกล้าแสดงออก ความสุภาพ อ่ อนน้อม มีมารยาท มี
ทัศนคติเชิงบวก มีความอดทน มีความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง (การเชื่อมโยงและความเป็น
เหตุเป็นผล) มีทักษะทางด้านอารมณ์ และการเข้าสังคม (ต้องเปิดกว้างในโลกอาชีพ) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และลักษณะงานที่หน่วยงานมอบหมาย และความรอบรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการเกษตร
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น ของสถาบัน
12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
12.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย
หมวดวิชา
กระบวนวิชา
สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้
(ระบุรหัสกระบวนวิชา)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา 1. 351720
- หลักสูตรวิทยาศาสตร
เฉพาะ
2. 351763
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการระบบเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจั ด การระบบ
เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการกระบวนวิชา โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามคำอธิบายลักษณะกระบวน
วิชา โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้ส อนจัดทำรายละเอียดของกระบวนวิชาและรายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชาเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรและมีการบริหารจัดการกระบวนวิชาที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติโดยเป็น 2
Sections แบ่งเป็น Section หลักสูตรปกติสอนเป็นภาษาไทย และ Section หลักสูตรนานาชาติ สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ สำหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร เชิง
บูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน เปิดสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างผู้นำสองกลุ่มหลักในด้านธุรกิจเกษตรและการเกษตรยุคใหม่ มีความสามารถและ
ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการวางแผนและจัดการ โดยประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การบริหาร
จัดการ และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างอาชีพธุรกิจเกษตรสีเขียวที่
แข่งขันได้ภายใต้การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีความ
ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อพื้นฐานและความสนใจของผู้เรียน
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่:
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการ และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจในธุรกิจเกษตร และ/หรือการเกษตร อาหาร และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มีทักษะและความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้ความรู้ความสามารถอย่างมีเหตุผลในการดำเนินงานธุรกิจ
เกษตรและการจัดการในภาคเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1 มีความรู้และสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจเกษตร
PLO 2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ ร่วมกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่ วข้องผ่านกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา และวางแผน
การผลิตเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
PLO 3 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนมีความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
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2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
ปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)
1 - มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ธุรกิจ ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
เพื่อแก้ไขปัญหา และวางแผนการผลิตเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 - มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ธุรกิจ ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
เพื่อแก้ไขปัญหา และวางแผนการผลิตเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
ปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)
1 - มีความรู้และสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ประเด็นทางการผลิตเกษตรและ
อาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร
2 - มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ ร่วมกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัย ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหา และวางแผนการผลิตเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบ 3 (แผน ข)
ปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)
1 - มีความรู้และสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจเกษตร
2 - มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ ร่วมกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหา และวางแผนการผลิตเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ปีที่

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)
- มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ร ว บ ร ว ม ต ิ ด ต า ม ผ ล ก าร ▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ประเมิ น QA ของหลั ก สู ต ร
ที ่ ไ ด้ ง านทำและการประกอบอาชีพ
รวมภายใน 5 ปี ในด้านความ
อิสระภายใน 1 ปี
พึ ง พอใจ และภาวะการได้ ▪ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง
งานของบัณฑิต
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาตลอดปี
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)
 แผนการศึกษากำหนดให้มีภาคการศึกษาพิเศษ
 แผนการศึกษาไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ
2. การดำเนินการหลักสูตร (กรุณาระบุให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 ระบบการจัดการศึกษา)
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
 ในเวลาราชการ
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
 นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
แบบ 3 (แผน ข)
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) (เดือน.................ถึง.......................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาเศรษฐศาสตร์เ กษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศที่มีผลการเรียนไม่ต่ำ กว่า 2.75
และมีประสบการณ์การทำวิจัย
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาเศรษฐศาสตร์เ กษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านสถิติไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
 อื่นๆ คือ ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทำหน้าที่ส อดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย
 อื่น ๆ คือ ให้นักศึกษาได้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) (ภาคปกติ)
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
จำนวนนักศึกษาทีส่ ะสมในหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) (ภาคปกติ/ภาค
พิเศษ)
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
จำนวนนักศึกษาทีส่ ะสมในหลักสูตร
แบบ 2 (ภาคปกติ)
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
แบบ 2 (ภาคพิเศษ)
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
แบบ 3 (แผน ข) (ภาคพิเศษ)
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
จำนวนนักศึกษาทีส่ ะสมในหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2565
1 2

1

3

3

3

3

3

3

3
3
6

3
3
6

3
3
6

3
3
6

3

2566

2567
2

1

3

2568
2

1

3

2

2569
1 2

3

3

15

15

15

15

15

10

10
10

10
10

10
10

10
10

5

5
5
30

5
5
30

5
5
30

5
5
30

15

15

15

15

15

25

25

25

25

25

25

25
25
50

25
25
50

25
25
50

25
25
50

25

25

25

25
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2.6 งบประมาณตามแผน
1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
แผนงาน

การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

2565
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
96,608,000 19,217,500
17,153,200 11,371,500
1,298,100 20,166,700
245,300

ปีงบประมาณ
2566
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
88,775,100
20,292,900
18,007,600
12,164,100
1,363,000
19,996,500
252,700

2567
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
93,209,000 21,032,800
18,904,700 12,594,700
1,431,200 20,693,900
260,300

523,400
23,085,000 25,476,200
138,144,300 77,000,600
215,144,900

453,100
23,923,400
23,411,300
132,069,100
76,570,600
208,639,700

473,800
24,803,700 24,192,400
138,348,600 79,247,900
217,596,500

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ภาคปกติ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) (กรณีมีนักศึกษา 5 คน) 78,620 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร
(ปีการศึกษาละ 39,310 บาท)
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) (กรณีมีนักศึกษา 10 คน) 61,020 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร
(ปีการศึกษาละ 30,510 บาท)
ภาคพิเศษ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) (กรณีมีนักศึกษา 3 คน) 82,568 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร
(ปีการศึกษาละ 41,284 บาท)
แบบ 3 (แผน ข) (กรณีมีนักศึกษา 20 คน) 55,260 บาทต่อคนตลอดหลักสูตร
(ปีการศึกษาละ 27,630 บาท)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
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 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 อื่นๆ (การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ
ศึ ก ษา การย้ า ยสาขาวิ ช า การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาและการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
38 หน่วยกิต
ก. ปริญญานิพนธ์
368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
38 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจัดสัมมนา และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรั บ ให้ เ ผยแพร่ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นฐานข้ อ มู ล TCI Tier 1
โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ท ี ่ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ
ในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ต้ อ งรายงานผลการศึ ก ษาตามแบบรายงานผลของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษา
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ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ
ไม่มี

3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
38 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
1.1 กระบวนในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
17 หน่วยกิต
351701 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
3 หน่วยกิต
351702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร
3 หน่วยกิต
อาหารและสิ่งแวดล้อม
351742 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
1 หน่วยกิต
351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
1 หน่วยกิต
368702 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
368705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
3 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
351720 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตรขั้นสูง
3 หน่วยกิต
351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
3 หน่วยกิต
351745 การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร
3 หน่วยกิต
351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 หน่วยกิต
351763 การวางแผนและการจัดโครงการพัฒนาการเกษตร
3 หน่วยกิต
351766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร
3 หน่วยกิต
351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
1 หน่วยกิต
351779 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
2 หน่วยกิต
351789 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3
3 หน่วยกิต
368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก
3 หน่วยกิต
368712 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
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368720 การตลาดธุรกิจเกษตรยุคใหม่
3 หน่วยกิต
368730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368751 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
1 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี) ไม่เกิน
12 หน่วยกิต
สำหรับ นักศึกษาที่คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ ต้องปรับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม
ข. ปริญญานิพนธ์
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้ ร ั บ การตอบรั บ ให้เ ผยแพร่ ในวารสารระดั บชาติท ี ่อ ยู ่ใ นฐานข้ อ มูล TCI Tier1 หรื อ
เผยแพร่ เ ป็ น บทความฉบั บเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่ก ารประชุม วิ ช าการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้น
จะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา
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3.1.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
38 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
32 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
32 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
32 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
351701 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
3 หน่วยกิต
351702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร
3 หน่วยกิต
อาหารและสิ่งแวดล้อม
351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
1 หน่วยกิต
351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
1 หน่วยกิต
368702 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
368704 การวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
368705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
3 หน่วยกิต
368793 โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ
3 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
351720 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตรขั้นสูง
3 หน่วยกิต
351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
3 หน่วยกิต
351745 การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร
3 หน่วยกิต
351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 หน่วยกิต
351763 การวางแผนและการจัดโครงการพัฒนาการเกษตร
3 หน่วยกิต
351766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร
3 หน่วยกิต
351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
1 หน่วยกิต
351779 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
2 หน่วยกิต
351789 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3
3 หน่วยกิต
368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก
3 หน่วยกิต
368712 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368720 การตลาดธุรกิจเกษตรยุคใหม่
3 หน่วยกิต
368730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต

19
368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368751 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร
3 หน่วยกิต
368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
1 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี) ไม่เกิน
12 หน่วยกิต
สำหรับ นักศึกษาที่คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ ต้องปรับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม
ข. ปริญญานิพนธ์
368798 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ
1. การจัดสัมมนา และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จำนวนไม่น ้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่ว มสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่จาก
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรที่มีร หัส 351...และ
กระบวนวิชาธุรกิจเกษตรที่มีรหัส 368...
3.1.2.1 Type 1 (Plan A Type A1)
Degree Requirements
A. Thesis
368797 Master’s Thesis

38 credits
38 credits
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B.

Academic Activities
1. A student must organize, conduct and present a seminar or discussion on topic
related to his/her thesis once per semester for at least two semesters and students
have to attend seminar every time that the course is offered throughout the
duration of his/her study.
2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published
or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database
with the student as the first author, and at least 1 master’s thesis work or a part of
master’s thesis work must be presented in international conference accepted by
the field of study.
3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters
which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee.
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement
: a foreign language
2. Program requirement
: none

3.1.2.2 Type 2 (Plan A Type A2)
Degree Requirements
a minimum of
A. Coursework
a minimum of
1. Graduate Courses
a minimum of
1.1 Field of Specialization
a minimum of
1.1.1 Required courses
351701 Agribusiness Economics
351702 Applied Macroeconomics for Agriculture,
Food and Environment
351742 Research Methods in Agribusiness Economics
351791 Seminar in Agricultural Business Economics 1
351792 Seminar in Agricultural Business Economics 2
368702 Data Management and Analysis for Agribusiness
in the Digital Economy
368705 Agribusiness and Food Outlook

38 credits
26 credits
26 credits
26 credits
17 credits
3 credits
3 credits
3
1
1
3

credits
credit
credit
credits

3 credits
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1.1.2 Elective courses
a minimum of
9 credits
Student can enroll the followings courses or the others which the
graduate education executive committee approves.
351720 Economics of Advanced Agricultural Marketing
3 credits
351740 Econometric Methods and Applications
3 credits
in Agriculture
351745 Advanced Machine Learning in Agribusiness
3 credits
Economics
351760 Economics for Agricultural Management
3 credits
and Development
351761 Economics for Green Economy and Sustainable
3 credits
Development
351763 Agricultural Development Project Planning
3 credits
and Management
351766 Agricultural Policy Analysis
3 credits
351769 Selected Topics in Agribusiness Economics 1
1 credit
351779 Selected Topics in Agribusiness Economics 2
2 credits
351789 Selected Topics in Agribusiness Economics 3
3 credits
368703 Management of Agribusiness Organization
3 credits
368711 Small Agribusiness Management
3 credits
368712 Strategic Management in Agribusiness
3 credits
368720 Modern Agribusiness Marketing
3 credits
368730 Financial Management for Agribusiness
3 credits
368741 Agribusiness Risk Analysis and Management
3 credits
368751 Logistics and Supply Chain Management
3 credits
for Agribusiness
368790 International Agribusiness Experience Enhancement 1 credit
1.2 Other courses
The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the advisor

2. Advanced Undergraduate Courses (if any) a maximum of

12 credits

For students who don’t have enough economics basic knowledge considered by
Program committee, have to attend extra economics course to improve than knowledge.
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B. Thesis
368799 Master’s Thesis
C. Non-credit Courses

12 credits

1. Graduate School requirement:
: a foreign language
2. Program requirement
: none
D. Academic Activities
1. A student must organize, conduct and present a seminar or discussion on topic
related to his/her thesis once per semester for at least two semesters and students
have to attend seminar every time that the course is offered throughout the
duration of his/her study.
2. Master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published or at least
accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database or master’s
thesis work or a part of master’s thesis work must be presented in international
conference accepted by the field of study. At least 1 publication of thesis work
must specify student as the first author.
3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters
which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee.
3.1.2.3 Type 3 (Plan B)
Degree Requirements
a minimum of
A. Coursework
a minimum of
1. Graduate Courses
a minimum of
1.1.1 Field of Specialization
a minimum of
1.1.2 Required courses
351701 Agribusiness Economics
351702 Applied Macroeconomics for Agriculture,
Food and Environment
351791 Seminar in Agricultural Business Economics 1
351792 Seminar in Agricultural Business Economics 2
368702 Data Management and Analysis for Agribusiness
in the Digital Economy
368704 Research for Creative Agribusiness Planning
368705 Agribusiness and Food Outlook

38 credits
32 credits
32 credits
32 credits
20 credits
3 credits
3 credits
1 credit
1 credit
3 credits
3 credits
3 credits
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368793 Professional Practice in Agribusiness
3 credits
1.1.2 Elective courses
a minimum of
12 credits
Student can enroll the followings courses or the others which the
graduate education executive committee approves.
351720 Economics of Advanced Agricultural Marketing
3 credits
351740 Econometric Methods and Applications
3 credits
in Agriculture
351745 Advanced Machine Learning in Agribusiness
3 credits
Economics
351760 Economics for Agricultural Management
3 credits
and Development
351761 Economics for Green Economy and Sustainable
3 credits
Development
351763 Agricultural Development Project Planning
3 credits
and Management
351766 Agricultural Policy Analysis
3 credits
351769 Selected Topics in Agribusiness Economics 1
1 credit
351779 Selected Topics in Agribusiness Economics 2
2 credits
351789 Selected Topics in Agribusiness Economics 3
3 credits
368703 Management of Agribusiness Organization
3 credits
368711 Small Agribusiness Management
3 credits
368712 Strategic Management in Agribusiness
3 credits
368720 Modern Agribusiness Marketing
3 credits
368730 Financial Management for Agribusiness
3 credits
368741 Agribusiness Risk Analysis and Management
3 credits
368751 Logistics and Supply Chain Management
3 credits
for Agribusiness
368790 International Agribusiness Experience Enhancement 1 credit
1.2 Other courses
The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of
the advisor.
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2. Advanced Undergraduate Courses (if any) a maximum of
12 credits
For students who don’t have enough economics basic knowledge considered
by Program committee, have to attend extra economics course to improve than
knowledge.
B. Thesis
368798 Independent Study
6 credits
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement:
: a foreign language
2. Program requirement
: none
D. Academic activities
1. A student must organize, conduct and present a seminar or discussion on topic
related to his/her thesis once per semester for at least two semesters and students
have to attend seminar every time that the course is offered throughout the
duration of his/her study.
2. At least 1 independent study work or part of independent study work must be
published approved by the field of study with the student as the first author.
3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters
which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee.
E. Comprehensive Examination
Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general advisor
or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination.
3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
351701 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Economics
351702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
Applied Macroeconomics for Agriculture, Food and Environment
351742 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
Research Methods in Agribusiness Economics
351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
Seminar in Agricultural Business Economics 1

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
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351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
1(1-0-2)
Seminar in Agricultural Business Economics 2
368702 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
Data Management and Analysis for Agribusiness in the Digital Economy
368704 การวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Research for Creative Agribusiness Planning
368705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
Agribusiness and Food Outlook
368793 โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ
3(0-18-0)
Professional Practice in Agribusiness
(2) กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
351720 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Economics of Advanced Agricultural Marketing
351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
3(3-0-6)
Econometric Methods and Applications in Agriculture
351745 การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Advanced Machine Learning in Agribusiness Economics
351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
Economics for Agricultural Management and Development
351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Economics for Green Economy and Sustainable Development
351763 การวางแผนและการจัดโครงการพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Development Project Planning and Management
351766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Policy Analysis
351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
1(1-0-2)
Selected Topics in Agribusiness Economics 1
351779 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
2(2-0-4)
Selected Topics in Agribusiness Economics 2
351789 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3
3(3-0-6)
Selected Topics in Agribusiness Economics 3
368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Management of Agribusiness Organization
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368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก
Small Agribusiness Management
368712 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร
Strategic Management in Agribusiness
368720 การตลาดธุรกิจเกษตรยุคใหม่
Modern Agribusiness Marketing
368730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
Financial Management for Agribusiness
368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
Agribusiness Risk Analysis and Management
368751 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain Management for Agribusiness

368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
1(1-0-0)
International Agribusiness Experience Enhancement
(3) กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
(4) หมวดปริญญานิพนธ์
368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
38 หน่วยกิต
Master’s Thesis
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
12 หน่วยกิต
Master’s Thesis
368798 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
(5) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม ไม่มี
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลขหลักร้อย แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เลขหลักสิบ แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
เลข 0 – 8 กำหนดเป็นกระบวนวิชาบรรยาย
เลข 9 กำหนดเป็นกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ สัมมนา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
4. เลขหลักหน่วย แสดงถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) (ภาคปกติ)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย
Master’s Thesis
Register for university
services
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
Pass foreign language
นำเสนอผลงานในการสัมมนา
examination requirement
Organize seminar/
Attend seminar/present
paper
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
Present thesis proposal
รวม
รวม

หน่วยกิต
12

-

12

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present
paper
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
สอบปริญญานิพนธ์
Thesis defense

12

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

รวม

หน่วยกิต
14

14
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3.1.4.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
351701 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Economics

351702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์
สำหรับการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม Applied
Macroeconomics for
Agriculture, Food and
Environment
351742 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร
Research Methods in
Agribusiness Economics
368705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
Agribusiness and Food
Outlook

จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present
paper

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
3
368702 การจัดการและการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Data Management and
Analysis for Agribusiness
in the Digital Economy
3
351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร 1
Seminar in Agricultural
Business Economics 1

3

กระบวนวิชาเลือก
Elective courses

3

จัดสัมมนา/เข้าร่วมการ
สัมมนา/นำเสนอผลงานในการ
สัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present
paper
เสนอหัวข้อโครงร่าง
ปริญญานิพนธ์
Present thesis proposal

หน่วยกิต
3

1

6
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ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language
examination requirement
รวม
12

ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

หน่วยกิต

10

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2
Seminar in Agricultural
Business Economics 2
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present
paper
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
1
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
6

จัสอบปริญญานิพนธ์
Thesis defense

หน่วยกิต
6

-

3

10

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

รวม

6
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3.1.4.3 แบบ 3 (แผน ข) (ภาคพิเศษ)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
351701 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Economics

351702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์
สำหรับการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม Applied
Macroeconomics for
Agriculture, Food and
Environment
368704 การวิจัยเพื่อการวางแผน
ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์
Research for Creative
Agribusiness Planning
368705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
Agribusiness and Food
Outlook

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
Pass foreign language
examination requirement
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
3
368702 การจัดการและการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Data Management and
Analysis for Agribusiness
in the Digital Economy
3
351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร 1
Seminar in Agricultural
Business Economics 1

3

กระบวนวิชาเลือก
Elective courses

3

จัดสัมมนา/เข้าร่วมการ
สัมมนา/นำเสนอผลงานใน
การสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present
paper
เสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ
Present independent
Study proposal
รวม

12

หน่วยกิต
3

1

6

10

31
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2
Seminar in Agricultural
Business Economics 2
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present
paper

รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
1
368793 โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมือ
อาชีพ
Professional Practice in
Agribusiness
6
368798 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
การสอบประมวลความรู้
Comprehensive
Examination

7

สอบการค้นคว้าอิสระ
Independent study
defense
รวม

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3

6

9
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3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว้ในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี)

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนผลงาน
ปัจจุบนั
เมื่อปรับปรุง ทางวิชาการรวม
หลักสูตร (ผลงานในระยะ
5 ปีล่าสุด)
ตรี บศ. ตรี บศ.
6
6
6
6
43(9)

1

รศ.ดร.เยาวเรศ
เชาวนพูนผล *
(x xxxx xxxxx xx x)

- Ph.D (Economics), University of
New England, Australia, 2006
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533

2

ผศ.ดร.จิรวรรณ
กิจชัยเจริญ *
(x xxxx xxxxx xx x)

- Ph.D. (Agricultural
Economics) University of
Hohenheim, Germany, 2003
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536

6

6

6

6

45(8)

3

ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว*
(x xxxx xxxxx xx x)

3

10

3

9(6)

4

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
(x xxxx xxxxx xx x)

- Ph.D. (Agricultural
7
Economics), National Taiwan
University, Taiwan, 2015
- MBA (Finance), National Taiwan
University, Taiwan, 2008
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2548
- วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
- Ph.D. (Agricultural Economics), 13
University of Hohenhiem, 2004
- บธ.ม. (บัญชี), สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, 2541
- บธ.บ. (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2537

6

13

6

22(6)
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

5

ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
(x xxxx xxxxx xx x)

6

ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
(x xxxx xxxxx xx x)

7

อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน
(x xxxx xxxxx xx x)

8

อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล
(x xxxx xxxxx xx x)

9

ผศ.ดร.นัทธมน ธีระกุล
(x xxxx xxxxx xx x)

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนผลงาน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปัจจุบนั
เมื่อปรับปรุง ทางวิชาการรวม
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี)
หลักสูตร (ผลงานในระยะ
5 ปีล่าสุด)
ตรี บศ. ตรี บศ.
- Ph.D. (Economics), University of 11 3 11
3
21(11)
New England, Australia, 2011
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
- Ph.D. (Agricultural Economics 11 3 11
3
37(16)
and Management), National
Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan, 2013
- MBA (Applied Economics),
National Chung Hsing
University, Taiwan, 2010
- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
- ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตร
3
3
3
3
3(3)
นานาชาติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2563
- M.S. (Marketing), Heriot-Watt
University, USA, 2016
- ศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
- ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตร
3
3
3
3
3(3)
นานาชาติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2563
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
- ศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
- Ph.D. (Economics), University of 6
0
6
1
44(5)
New England, Australia, 2012
- ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

หมายเหตุ

1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ลำดับที่ 1 - 9 คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขา), ประเทศ,
ปีที่สำเร็จการศึกษา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ - Ph.D. (Agricultural Economics),
(x xxxx xxxxx xx x)
University of Illinois, USA., 1981
- M.S. (Agricultural Development
Economics), Australia National
University, Australia, 1977
- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2512

สังกัด

นักวิจัยอิสระ

จำนวนผลงาน
ทางวิชาการ
(ในระยะ 5 ปี
ล่าสุด)
121(7)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรีย นรู้ป ระสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาที่จะเกิดและสอดคล้อ งตาม
ปรัชญา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้
- นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านการเกษตร ทฤษฎีด้านบริหารธุรกิจ
- สามารถแก้ปัญหาทางการเกษตร
- ฝึกทักษะความสามารถด้านอาชีพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์
ตลอดจน ฝึกทักษะความสามารถด้านสังคม อาทิ การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ
การสร้างเครือข่าย และการทำงานเป็นทีม
- การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ เป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจเกษตรในต่างประเทศตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภคและการส่งออกทั้งที่เป็นธุรกิจ
ในส่วนของรัฐ เอกชนและสหกรณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาและวิจัย
ทางธุรกิจเกษตร
4.2 ช่วงเวลา
- กระบวนวิชา 368793 โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
- กระบวนวิชา 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธุรกิจเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
อาจารย์ประจำวิชาจะนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านการจำลองธุรกิจ และการ
เรียนรู้ผ่านโครงงานกับวิสาหกิจชุมชนในหน่วยงาน ภาคธุรกิจ องค์กร ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน โดยอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร โดยจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปตามความสนใจของ
นักศึกษาและความก้าวหน้าของสังคมเศรษฐกิจ
- กระบวนวิชา 368793 โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ การพัฒนาโครงงาน และการฝึกอบรม
การเขียนแผนธุรกิจเกษตร จำนวน 270 ชั่วโมง
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) กระบวนวิชา 368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท แบบ 2 (แผน ก
แบบ ก 2) 368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท และแบบ 3 (แผน ข) 368798 การค้นคว้าอิสระ กำหนดให้
นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาก่อนการสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ในเรื่องที่ตนเองสนใจซึ่งจะต้องมีกระบวนการจัดทำในรูปแบบงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย
- การจัดทำและสอบวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ
- การเขียนเล่มรายงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 5 บท ดังนี้
บทนำ ทฤษฎีแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา และสรุป
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- การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า โดยกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากวิชา 368797 และ 368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มีดังนี้
1) มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
2) สามารถวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู ้ ทั ก ษะ และเครื ่ อ งมื อ
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
3) มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ เทคโนโลยี การจั ด การ ในธุ ร กิ จ เกษตร
ที่กำลังเกิดประเด็นปัญหาต้องการการแก้ไข ด้วยการศึกษาวิเคราะห์และการทำวิทยานิพนธ์ และมี
ความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ๆ
4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และคิดเพิ่มเติมต่อยอดองค์ความรู้จากการทำวิทยานิพนธ์
อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
6) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องตนเองในการศึ ก ษาท ำวิ ท ยานิ พ นธ์
ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากวิชา 368798 การค้นคว้าอิสระ มีดังนี้
1) มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางด้านธุรกิจเกษตร
2) สามารถวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู ้ ทั ก ษะ และเครื ่ อ งมื อ
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
3) มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ เทคโนโลยี การจั ด การ ในธุ ร กิ จ เกษตร
ที ่ ก ำลั ง เกิ ด ประเด็ น ปั ญ หาต้ อ งการการแก้ ไ ข ด้ ว ยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละค้ น คว้ า อิ ส ระ
และมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ๆ
4) มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล การทำการค้นคว้าอิสระอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
5) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องตนเอ งในการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
ในด้านธุรกิจเกษตร
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์การทำโครงการงานวิจัย มีดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะในการร่วมงานหรือปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการ
ความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3) มีทักษะทางปัญญา มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
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5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
แบบ 3 (แผน ข)

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปีที่ 1
และ 2 ชั้นปีที่ 2
และ 2 ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2

5.4 จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
จำนวน 38 หน่วยกิต
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จำนวน 12 หน่วยกิต
แบบ 3 (แผน ข)
จำนวน
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
1) นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากับนักศึกษาในหลักสูตรฯ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟัง
และแลกเปลี่ยนความเห็น และพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์
2) นักศึกษาลงเรียนในกระบวนวิชา 368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท และรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3) เมื่อนักศึกษาพร้อมแล้ว ก็ให้มีสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อหาข้อเสนอแนะและปรับปรุงครั้ง
สุดท้ายก่อนส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4) ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯทุกคนเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการจะต้องมีการ
ปรับปรุงใหม่ โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขมากก็ให้ส่งเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ในครั้งต่อไป ถ้าแก้ไขไม่มากก็จะผ่านการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขว่าให้ไปแก้ไขก่อน
ส่งไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไป
หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1) นักศึกษาจะต้องลงเรียนในกระบวนวิชา 351742 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกษตร และ
368799 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท โดยในการทำโครงงานหรืองานวิจัยนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาดังกล่าวจะได้เรียนรู้กระบวนวิจัยและฝึกการค้นคว้าและดำเนินงานวิจัย หรืองานสำรวจ
ที่สนใจ ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของอาจารย์ผู้สอบ และอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนจัดทำ
รายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย
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2) มีกระบวนวิชาสัมมนา 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และนำเสนอให้
อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หัวข้อโครงร่างฯ ต่อไป
3) เมื่อนักศึกษาพร้อมแล้ว ก็ให้มีสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อหาข้อเสนอแนะและปรับปรุงครั้ง
สุดท้ายก่อนส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4) ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการจะต้องมีการ
ปรับปรุงใหม่ โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขมากก็ให้ส่งเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ในครั้งต่อไป ถ้าแก้ไขไม่มากก็จะผ่านการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขว่าให้ไปแก้ไขก่อน
ส่งไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไป
หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)
1) นักศึกษาจะต้องลงเรียนในกระบวนวิชา 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจ
เกษตรเชิงสร้างสรรค์ และ 368798 การค้นคว้าอิสระ โดยในการทำโครงงานหรืองานวิจัย นั้น
นั ก ศึ ก ษาที ่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าดั ง กล่ า วจะได้ เ รี ยนรู ้ก ระบวนวิ จั ยและฝึ ก การค้ นคว้ า และ
ดำเนินงานวิจัย หรืองานสำรวจที่สนใจ ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของอาจารย์ผู้สอบ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย
2) มีกระบวนวิชาสัมมนา 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และนำเสนอให้
อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หัวข้อโครงร่างฯ ต่อไป
3) เมื่อนักศึกษาพร้อมแล้ว ก็ให้มีสัมมนาโครงร่างการค้นคว้าอิสระ เพื่อหาข้อเสนอแนะและปรับปรุง
ครั้งสุดท้ายก่อนส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4) ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้อโครงร่างวิท ยานิพนธ์ของนักศึกษาและให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการ หากหัวข้อโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนใดไม่ถูกต้องตามหลักและมาตรฐานทางวิชาการจะต้องมีการ
ปรับปรุงใหม่ โดยให้แก้ไข และถ้ามีข้อแก้ไขมากก็ ให้ส่งเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ในครั้งต่อไป ถ้าแก้ไขไม่มากก็จะผ่านการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขว่าให้ไปแก้ไขก่อน
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ส่งไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไป
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1
เรื่อง
2. แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสาร
เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่
เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. แบบ 3 (แผน ข) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องสอบป้องกัน การค้นคว้าอิสระ และผลงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่จากแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการที่สาขาวิชายอมรับ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. มีทักษะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ คณิตศาสตร์ กำหนดให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนทั้งในด้านหลัก การ
และสถิ ต ิ การสื ่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ทฤษฎีและการประยุก ต์ ใช้ท ฤษฎีผ ่ านการอ่ านบทความ
สารสนเทศ
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินโครงการวิจัยและ
นำเสนอในกระบวนวิ ช า/สัม มนา มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรมา
บรรยายพิเศษเช่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ
ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ เ กษตร ธุ ร กิ จ เกษตรและธุ ร กิ จที่
เกี่ยวข้อง หรือ เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อ
เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ต รงและเป็ น การเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้า ของ
กิจการและวิทยากรพิเศษ อีกทั้งมีการฝึกปฏิบัติว ิชาชีพ
ตลอดจนการจัด ทั ศนศึ กษาดูงานนอกสถานที ่ท ั้ง ในและ
ต่างประเทศด้านธุรกิจเกษตร
2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการคิด วิ เคราะห์ และ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรด้วยวิจารญาณอย่างเป็น แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยการค้นคว้า
ระบบ
และจัดทำรายงานในกระบวนวิชาต่าง ๆ และก่อนสำเร็จ
การศึกษานั้น นักศึกษาต้องทำวิทยานิ พนธ์หรือการค้นคว้า
อิส ระ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา
ตลอดหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้คำตอบ
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คิดหาทางแก้ปัญหา
ด้วยวิเคราะห์ต่าง ๆ ทำการสรุปผลการศึกษา และกำหนดให้
นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานที่สามารถสืบค้นได้ก่อนสำเร็จ
การศึกษา
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สอดแทรกเนื ้ อ หาเกี ่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เข้ า ไปในกระบวนวิ ช าต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะในวิ ช าสั มมนาที่ต ้ อ งมี การพู ดคุย แลกเปลี ่ ย น
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ร ะหว่ า งผู ้ ส อนและนั ก ศึ ก ษา
ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
PLO 1 มีความรู้และสามารถอธิ บ าย 1. มีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ
แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือที่สำคัญ
โดยให้เป็นไปตามลักษณะของกระบวน
ทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ
วิชาและเนื้อหาของกระบวนวิชานั้น ๆ
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วยังมีการ
การจัดการธุรกิจเกษตร
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ผ่านการศึกษาดูงาน และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงของวิทยากรบรรยาย
พิ เ ศษจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีการ
พั ฒ นาความรู ้ แ ละความคิ ด ในด้ า น
วิชาการและวิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร
2. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะการคิด ใน
ประเด็นต่างๆระหว่างการเรียนในชั้น
เรี ย น หรื อ การจำลองสถานการณ์
เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ธ ุ ร กิ จ เกษตร
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
PLO 2 ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร 1. จั ด กิ จ กรรมการสอนให้ผ ู้ เ รี ย นได้ฝึ ก
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า น
ประสบการณ์การทำวิจัยการใช้ส ถิติ
เศรษฐศาสตร์ แ ละการจั ด การธุ ร กิ จ
เพื่อการวิจัย ฝึกการแก้ไขปัญหาจาก
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษา หรือจากโจทย์สถานการณ์
ผ่านกระบวนการวิจัย ในการวิเคราะห์
จำลอง
และตั ด สิ น ใจเพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา และ 2. กำหนดให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์หรือ
วางแผนการผลิ ต เกษตรและอาหาร
การค้ น คว้ า อิ ส ระภายใต้ ค วามดู แ ล
และการจัดการธุร กิจ เกษตร อย่า งมี
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
ประสิทธิภาพภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคทฤษฎีและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรที่เหมาะสม
ผ่าน กระบวนการวิจัย ในการวิเคราะห์
ปั ญ หาและวางแผนการแก้ ไ ขปั ญ หา

กลยุทธ์การประเมิน
ประเมิ น จากการสอบและผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. มีการประเมินทดสอบย่อย
2. มีการประเมินสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
3. มีการประเมินจากการทำรายงาน
กลุ่มและรายบุคคล
4. มีการประเมินจากการทำกิจกรรม
กลุ่ม หรือการอภิปรายกลุ่ม
5. มีการประเมินจากการนำเสนองาน
และความคิดเห็นในชั้นเรียน

1. การประเมิ น ทั ก ษะโดยการใช้
ข้ อ สอบให้ ค ิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
วางแผน
2. การประเมินผลการมอบหมายงาน
ให้ทำเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติหรือ
การทำกรณีศึกษา
3. ประเมิ น ผลจากการนำเสนอ
รายงาน การทำวิทยานิพนธ์ห รื อ
การค้นคว้าอิสระ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
โดยสามารถ รวบรวมข้ อ มู ล ความรู้
และบูรณาการความคิด วางแผน การ
ดำเนินงานวิจัยของตนเอง
PLO 3 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ลง 1. การประเมิ น ทั ก ษะจากผลงานที่
เพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็ น
มือปฏิบัติจากงานที่มอบหมายให้ท ำ
ได้รับมอบหมายให้ทำในแต่ละวิชา
ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในยุ ค
ตามเนื้อหาแต่ละวิชา โดยเน้นทักษะที่
โดยเน้ น ว่ า ได้ ม ี ก ารทำงานอย่ า ง
เศรษฐกิจดิจิ ทัล อย่างมีคุณธรรมและ
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ควรมี ใ นการ
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมเพื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม
จัดการธุรกิจ
จริ ย ธรรมของผู ้ ป ระกอบการ
โดยรวม ตลอดจนมี ความสามารถใน 2. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือไม่
การจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากร
2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ งานใน
เกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการและมี
สถานประกอบการ โดยประเมิ น
ประสิทธิภาพ
ร่วมกับสถานประกอบการ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
PLO 1 มีความรู้และสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจเกษตร
PLO 2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา และ
วางแผนการผลิตเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
PLO 3 มี ท ั ก ษะความเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ เพื ่ อ การจั ด การธุ ร กิ จ เกษตรอย่ า งเป็ น ระบบ แล ะมี
ประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิ ทัล อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนมี
ความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
กระบวนวิชา
กระบวนวิชาบังคับ
351701 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Economics
351702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
Applied Macroeconomics for Agriculture, Food and Environment
351742 วิธวี ิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
Research Methods in Agribusiness Economics
351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
Seminar in Agricultural Business Economics 1
351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
Seminar in Agricultural Business Economics 2
368702 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Data Management and Analysis for Agribusiness in the Digital Economy
368704 การวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์
Research for Creative Agribusiness Planning
368705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
Agribusiness and Food Outlook
368793 โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ
Professional Practice in Agribusiness

PLO 1

PLO 2

















PLO 3
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กระบวนวิชา

PLO 2

PLO 3
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กระบวนวิชาเลือก
351720 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตรขั้นสูง
Economics of Advanced Agricultural Marketing
351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
Econometric Methods and Applications in Agriculture
351745 การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจเกษตร
Advanced Machine Learning in Agribusiness Economics
351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร
Economics for Agricultural Management and Development
351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Economics of Green Economy and Sustainable Development
351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร
Agricultural Development Project Planning and Management
351766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร
Agricultural Policy Analysis
351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
Selected Topics in Agribusiness Economics 1
351779 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
Selected Topics in Agribusiness Economics 2
351789 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3
Selected Topics in Agribusiness Economics 3
368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร
Management of Agribusiness Organization

PLO 1
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กระบวนวิชา
368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก
Small Agribusiness Management
368712 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร
Strategic Management in Agribusiness
368720 การตลาดธุรกิจเกษตรยุคใหม่
Modern Agribusiness Marketing
368730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
Financial management for Agribusiness
368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสีย่ งในธุรกิจเกษตร
Agribusiness Risk Analysis and Management
368751 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร
Logistics and Supply Chain Management for Agribusiness
368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ

PLO 1

PLO 2

PLO 3

























































International Agribusiness Experience Enhancement
ปริญญานิพนธ์
368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis
368798 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

45

46
คำอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ
ความสำคัญ
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความรู้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

47
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออย่างเหมาะสม
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ าม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูร้ ิเริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

PLO 1

PLO 2
✓
✓

PLO 3

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานทีเ่ กี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม

PLO 1

PLO 2

PLO 3

✓
✓

✓
✓
✓

✓
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ร ะบบอักษรลำดับ ขั้น และค่าลำดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ล ะกระบวนวิชา
โดยแบ่งการกำหนดอักษรลำดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลำดับขั้น (Grade) ที่มีค่าลำดับขั้นอักษรผลการศึกษา
(Result) ที่ไม่มีค่าลำดับขั้น และอักษรสถานะการศึกษา (Status) ที่ยังไม่มีการประเมินผลหรือไม่มี การ
ประเมินผล
1.1 อักษรลำดับขั้น ให้กำหนด ดังนี้
อักษรลำดับขั้น ความหมาย
ค่าลำดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรผลการศึกษาที่ไม่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนด ดังนี้
อักษรลำดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ
(unsatisfactory)
1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้กำหนด ดังนี้
อักษรลำดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
(in progress)
V
เข้าร่วมศึกษา
(visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา
(withdrawn)
T
ปริญญานิพนธ์
(thesis in progress)
ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นักศึกษาจะต้องได้ค่าลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรืออักษรผลการศึกษา S มิฉะนั้นจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำอีก
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กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลำดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา
351791 สั ม มนาเศรษฐศาสตร์ ธ ุ ร กิ จ เกษตร 1, 351792 สั ม มนาเศรษฐศาสตร์ ธ ุ ร กิ จ เกษตร 2,
368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ธ ุร กิจเกษตรระหว่างประเทศ, 368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 368798 การค้นคว้าอิสระ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 และทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวน
วิชา โดยมีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทำการ
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความรู้และด้าน
ทักษะทางปัญญา ทำการประเมินผลจากการสังเกตการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียน การนำเสนองานที่ได้
ศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทำการประเมินผลจากการทำงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมายและการนำเสนองานที่ได้ศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและให้วิเคราะห์
ทางสถิติวิเคราะห์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
- ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลภายหลังจบการศึกษา โดยจะสอบถามในช่วงบัณฑิตลงทะเบียน
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรตลอดจนการนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้จริงกับการทำงาน
- ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
โดยใช้แบบสอบถามประเมินผล ซึ่งจะทำการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ
หรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเกษตร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ของบัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตร ตลอดจนผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงกับการทำงาน
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการ
ทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือซักถามได้
4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
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อย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการ
ทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือซักถามได้
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
1. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
2. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ
ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าอิสระและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผล
การทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือซักถามได้
6. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่จากแหล่ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับ สนุน ด้านการศึกษาต่ อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิช าการและวิช าชี พ ใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
• อาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ ปีย้อนหลัง 5 โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุกปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วน 5
ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ -ได้
พิจารณา
2. บัณฑิต
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) (ภาคปกติ)
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ
รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย
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เรื่อง 1และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย เรื่อง 1
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับ
เต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย เรื่อง 1
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) (ภาคพิเศษ)
ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่จากแหล่ ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
3. นักศึกษา
• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
• มีการจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และศั กยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่า งๆ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยอาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้
• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมิน แนวโน้มผลการ
ดำเนินงาน
• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน
4. อาจารย์
• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
• มีการกำหนดอาจารย์ผู้ ส อนในแต่ล ะกระบวนวิช า โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)
• มี ร ะบบและกลไกการแต่ ง ตั ้ ง อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ การค้ น คว้ า อิ ส ระ เพื ่ อ ช่ วยเหลื อ
กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน
• มีการประเมิน ผู้เรีย น กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่ห ลากหลาย
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
• มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
มี ก ารประชุ ม หลั ก สู ต รเพื ่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดำเนิ น งาน
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร x
x
x
x
x
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
x
x
x
x
x
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ า งน้ อยก่ อนการเปิ ด สอนในแต่ ล ะ x
x
x
x
x
ภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา
จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของกระบวนวิ ช า และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบ x
x
x
x
x
ทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
x
x
x
x
x
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน x
x
x
x
x
แต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัด การเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
x
x
x
x
ปีที่แล้ว
อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที ่ ไ ด้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง ใหม่ ได้ ร ั บ คำแนะนำ
x
x
x
x
x
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
x
x
x
x
x
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
N/A N/A N/A N/A N/A
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
x
x
x
x
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

8
1-5
7

10
1-5
8

x

x

x

11
1-5
9

11
1-5
9

11
1-5
9
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

351701

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness Economics

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
แนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์การจัดการ ได้แก่ ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎี
การตลาดเพื่อการวิเคราะห์อุปสงค์ เทคโนโลยีการผลิต และต้นทุนของหน่วยธุรกิจ อุปทาน รวมถึงการ
ประยุกต์ทฤษฎีในประเด็นการบริโภคสินค้าเกษตร การผลิตเกษตรและอาหาร โครงสร้างตลาดและความ
ล้มเหลวของตลาด การวางกลยุทธของหน่วยธุรกิจ และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ข้อมูลการประยุกต์ใช้ใน
ภาคเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
Microeconomics concepts, management economics concept; consumer theory,
production theory, marketing theory for demand analysis, production technology and cost of
business unit, including applications of theories on agricultural commodity consumption,
agricultural and food production, market structure and market failure, firm’s strategic planning
and the importance of information economics, their application in agriculture and agricultural
management
351702

เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Applied Macroeconomics for Agriculture, Food and Environment

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค แบบจำลอง
เศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรสำคัญที่อธิบายพลวัตทางเศรษฐกิจในภาคการเกษตร นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่และการวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีต่อการค้าสินค้าเกษตรและการลงทุนระหว่างประเทศ แบบจำลองในการวิ เคราะห์ผลกระทบของ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อธุรกิจอาหาร พลังงานชีวมวล การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการ
เกษตร เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Economic problems in agriculture, food and environment at the macro level,
macroeconomic models and important variables that explain the economic dynamics in
agricultural sector, macroeconomic policies related to agriculture, modern international trade
theories and impact analysis of macroeconomic policies on agricultural trade and international
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investment, models for analyzing the impact of macroeconomic policies on food business,
biomass energy, agricultural resource and environment management towards sustainable
development
351720

เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตรขั้นสูง
Economics of Advanced Agricultural Marketing

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวทางการศึกษาการตลาดเกษตร แบบจำลองโครงสร้างตลาด ความแตกต่างและความผันผวนของ
ราคาสิน ค้าเกษตร การวิเคราะห์ร าคาเชิงประจัก ษ์ นโยบายการตลาดและการค้าโลก และผลกระทบ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
Approaches to marketing study, models of market structure, agricultural commodity
price differences and variability, empirical price analysis, marketing and trade policies and their
impact, consumer behavior analysis
351740

วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
Econometric Methods and Applications in Agriculture

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
แบบจำลองพื้นฐานของสมการถดถอยเชิงเส้นตรง และการประมาณค่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ ใช้
แบบจำลองพื้นฐานและวิธีการแก้ไข ระบบสมการและการประมาณค่า การพยากรณ์เทคนิคทางเศรษฐมิติขั้นสูง
และการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
Basic linear regression model and estimation, problems in basic models and their
treatments, systems of equations models and estimation, forecasting, advanced econometric
techniques and applications in agriculture
351742

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
Research Methods in Agribusiness Economics

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ปรัชญาและลักษณะงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฏี
และงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร การพัฒนาหัวข้อวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประเด็นที่
สนใจในปัจจุบัน การทบทวนงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิ จเกษตร การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานในการวิจัย การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย กระบวนการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติต่าง ๆ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
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เกษตรที่เหมาะสม การเขียนสรุปและวิจารณ์ผล การเขียนข้อเสนอโครงงานและรายงานผลงานวิจัย จริยธรรม
การวิจัย และกรณีศึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
Philosophy and characteristics in agricultural economics and agribusiness research,
linkage between theories and research in agricultural economics and agribusiness, developing
research topics that are appropriate and of current interest, agricultural economics and
agribusiness literature reviews, formulating research objectives and hypotheses, writing a
research framework, process and methods of data collection, data preparation, data analysis
using statistical methods, appropriate agricultural economics and agribusiness analysis tools,
writing conclusions and discussions, writing research proposals and reports, research ethics
and case studies in agribusiness economics research
351745

การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
Advanced Machine Learning in Agribusiness Economics

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การประยุกต์ใช้ข้อมูล ขนาดใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้ของเครื่องในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นและการจำแนกประเภท การสร้างภาพข้อมูลและการแปลงข้อมูล การประเมิน
และการเลือกแบบจำลอง การเรียนรู้แบบอาศัยผู้สอน โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก ซั พพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบเบย์ การเรียนรู้แบบไม่อาศัยผู้สอนและการประยุกต์ใช้ในข้อมูลทางการเกษตร
Big data applications and concept of machine learning in agribusiness economics, data
visualization and data transformation, model assessment and selection, supervised learning,
neutral networks and deep learning, support vector machine, Bayesian learning, unsupervised
learning and applications to agricultural data
351760

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาการเกษตร
Economics for Agricultural Management and Development

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดการและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในกระแสความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
ประเทศ ความเชื่อมโยงกับระบบการเงินและการคลังของโลก กลไกและเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาการ
เกษตร และผลกระทบต่อภาคเกษตร การจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาการเกษตร การจัดการของผู้ผลิตราย
ย่อยเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมส่วนรวม
Sustainable agricultural management and development amid rapid domestic and
international changes, linkages to world finance and fiscal systems, government measures and
mechanisms for agricultural development, their impacts on agriculture, management of
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agricultural development organizations, small farmers' management for the society and the
environment
351761
เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Economics for Green Economy and Sustainable Development
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การจัดการสิ่งแวดล้อมและบทบาทต่อการจัดการธุรกิจเกษตร แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
BCG โมเดล และการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตร ประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์
ของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวของธุรกิจเกษตรต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบาย นวัตกรรมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรณีศึกษาธุรกิจเกษตรสีเขียวในต่างประเทศ
Environmental management and roles in agricultural business management, concepts
of environmental economics, BCG Model, and sustainable development, environmental
problems affecting the agricultural business, economic issues of climate change, adaptation
of agribusiness towards climate change’s problems, economic tools used in policy
environmental management, innovation in environmental management and sustainable
development, and case studies of green agricultural business abroad
351763

การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร
Agricultural Development Project Planning and Management

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
โครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินความเหมาะสมของ
โครงการ องค์กรและการจัดการโครงการ การปฏิบั ติตามโครงการ การควบคุม การติดตามผลและการ
ประเมินผลสำเร็จของโครงการ
Project and planning process, project preparation and appraisal, organization and
management of a project entity, project implementation, control, monitoring and evaluation
351766

การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร
Agricultural Policy Analysis

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสำคัญและองค์ประกอบของนโยบายการเกษตร นโยบายที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผู้ผลิต
นโยบายการเกษตรและการเงินชนบท นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร นโยบายการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคการเกษตร เครื่องมือการวิเคราะห์นโยบายเกษตร และกรณีศึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
The contents include the importance and the elements of agricultural policy, policies
that influence producer incentives, policies for agricultural and rural finance, policies for
agricultural technology, policy on natural resource and environmental management in the
agricultural sector, the agricultural policy analysis tools and agricultural policies in emerging
economies
351769

หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
Selected Topics in Agribusiness Economics 1

1(1-0-2)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
หัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
(หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า)
Current topics of interests in Agribusiness Economics
351779

หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
Selected Topics in Agribusiness Economics 2

2(2-0-4)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
หัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
(หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า)
Current topics of interests in Agribusiness Economics
351789

หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3
Selected Topics in Agribusiness Economics 3

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
หัวข้อเกี่ยวกับความรู้สมัยใหม่ที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
(หัวข้อเรื่องจะประกาศล่วงหน้า)
Current topics of interests in Agribusiness Economics
351791

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
Seminar in Agricultural Business Economics 1

1(1-0-2)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
การนำเสนอผลงานการทบทวนเอกสารและอภิปรายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรที่สำคัญและได้รับความสนใจในระดับชาติและนานาชาติ

64
Presentation of reviewed literature and discussion of important researches related to
agricultural economics and agribusiness which get the national and international attention
351792

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
Seminar in Agricultural Business Economics 2

1(1-0-2)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
การนำเสนอผลงานวิจัยที่นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ร่วมกับงานวิจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และการอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและคณาจารย์
Presentation of students’ thesis work or part of their thesis work together with the
work related to their thesis and discussion the work with classmates and teaching staffs
368702

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
Data Management and Analysis for Agribusiness in the Digital Economy

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิ ทัล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการและการวิเคราะห์ข้ อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิ ทัล การ
วิเคราะห์แมททริกซ์ทาวซ์ การวิเคราะห์โมเดลคาโน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Data management for agribusiness in the digital economy, internet of things, big data
analytics, data management and analysis for agribusiness in the digital economy (cross
sectional data, time series data, and panel data), TOWS matrix analysis, Kano model analysis,
factor analysis, and application of data analysis for agribusiness in the digital economy
368703

การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร
Management of Agribusiness Organization

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประเด็นทางทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมบุคลากรในหน่ ว ยงานในเชิงทฤษฎีและเทคนิ ค
เชิงปฏิบัติพร้อมตัวอย่าง ในการจัดการบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มเพื่อให้บรรจุเป้าหมายของหน่วยงาน
ตลอดจนการออกแบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ และเทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Theoretical issues in organizational behavior; theories and practical examples on
managing individual and groups to achieve desired goals; organization design; organization
change and development and technique of human resource management

65
368704

การวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Agribusiness Research and Creative Planning
กระบวนการวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจเกษตร การออกแบบการวิจัย ลักษณะข้อมูลที่ต้องการและการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมาย รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์
Procedure of research for agribusiness planning, research design, required data
characteristics and data collection, data analysis and interpretation, including writing a creative
agribusiness planning
368705

ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
Agribusiness and Food Outlook

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของธุรกิจเกษตรและอาหาร บทบาทของธุรกิจเกษตรและอาหารต่อระบบ
เศรษฐกิจ วิวัฒนาการของธุรกิจเกษตรและอาหาร สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจ
เกษตรและอาหารตลอดโซ่อุปทาน พลวัตรทางการค้าโลกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร นวัตกรรม
เปลี่ยนโลกธุรกิจสมัยใหม่ การบูรณาการเกษตรรายย่อยเข้าสู่ระบบธุรกิจเกษตรเพื่อความยั่งยืน การจัดการ
ธุรกิจเพื่อสังคม การวางกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเกษตร
Definition and scope of agribusiness and food, roles of Agribusiness and food in the
economy, evolution of agribusiness and food, definition and scope of agribusiness and food,
global trade dynamics related to agribusiness and food, innovations change the modern
business world, integration of small-scale agriculture into the agribusiness system for
sustainability, social Enterprise, strategic planning of Agribusiness units
368711

การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก
Small Agribusiness Management

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ลักษณะของการลงทุนในธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก การจัดการปฏิบัติงาน การจัดการการตลาด การเงิน
ภาวะผู้นำ การจัดการบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การลงทุน การจัดทำแผนธุรกิจ
Nature of small agribusiness; operation management, marketing management, financial
management, leadership, human resource management and related laws in small agribusiness;
feasibility analysis for small agribusiness; preparing business plan
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368712

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร
Strategic Management in Agribusiness

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร, กระบวนการวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร, ระดับของ
กลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจเกษตร, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในทางธุรกิจเกษตร, กลยุทธ์ในการกำหนดหน้าที่ต่าง ๆ ในธุรกิจเกษตร, การตัดสินใจในการกำหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์, การปฏิบัติ และการประเมินองค์กรธุรกิจเกษตร, การวิเคราะห์กรณีศึกษาในธุรกิจเกษตร
Strategic management in agribusiness, strategic management process in agribusiness,
strategic management level in agribusiness, external environment analysis, internal environment
analysis, strategies for determining various functions, decision making in determining strategic
direction, practice and organization assessment, analysis of agricultural business case study
368720

การตลาดธุรกิจเกษตรยุคใหม่
Modern Agribusiness Marketing

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความท้าทายในธุรกิจเกษตรและแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์และการจัดการการตลาด
สำหรับธุรกิจเกษตร พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในตลาดธุรกิจเกษตร กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร และกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเกษตร
Challenges and marketing concept in modern agribusiness, marketing analysis and
management for agribusiness, modern consumer behaviors relate to agricultural product,
competitive advantage in agribusiness, law and ethic in agribusiness and marketing strategies
for sustainable competitive in agribusiness
368730

การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
Financial Management for Agribusiness

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวคิดการจัดการการเงิน ข้อมูลทางบัญชีสำหรับการตัดสินใจเชิงการจัดการ เครื่องมือสำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี การวิ เคราะห์งบกระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
สำหรับธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลาดการเงินและการประเมินผลการใช้สินเชื่อ
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Accounting information for managerial decision making, tools for analyzing financial
and accounting information, cash flow analysis, short and long term financial planning and
control for agribusiness, financial market, and evaluation of using credit
368741

การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
Agribusiness Risk Analysis and Management

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ การวางแผนการรับมือกับความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการดำเนินงาน ความเสี่ยงในภาคเกษตรและการจัดการ
ความเสี่ยง ตลาดตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยงในตลาดสินค้าเกษตร และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร
Introduction to risk management, identifying risk, assessing the impacts of business risk
events, planning to handle risk, monitoring and controlling risks, business risk, market and
operational risk, agricultural risks and risk Management, commodity derives markets and risk
management in agricultural markets, case studies of risk management in agribusiness
368751

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร
Logistics and Supply Chain Management for Agribusiness

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนและออกแบบระบบโลจิสติกส์ การจัดการคำสั่งซื้อ การ
จัดการข้อมูล และการบริการลูกค้า บรรจุภัณฑ์และการจัดการวัตถุดิบ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า การ
จัดการสิน ค้าคงคลัง ประเภทการขนส่งในโลจิสติกส์ โลจิส ติกส์ระหว่างประเทศและห่วงโซ่ อุปทานโลก
เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร
Logistics and supply chain, logistics planning and design, order handling, information
control and customer service, packaging and material handling, warehousing and distribution,
inventory management, modes of transport in logistics, international logistics and global
supply chain, technology in logistics and supply chain management and food supply chain
management
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368790

การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
International Agribusiness Experience Enhancement

1(1-0-0)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตรในต่างประเทศตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค
และการส่ ง ออกทั ้ ง ที ่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นของรั ฐ เอกชนและสหกรณ์ และเยี ่ ย มชมหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
สถาบันการศึกษาและวิจัยทางธุรกิจเกษตร
Educational excursion to foreign countries emphasizing on business management of
agribusiness in all aspects covering production to consumption and export of both government
and private enterprises including cooperatives; visiting government agencies, educational and
research institutes
368793

โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ
Professional Practice in Agribusiness

3(0-18-0)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา
การบูรณาการความรู้ผ่านการพัฒนาโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาขององค์กรธุรกิจเกษตรและอาหารขนาด
กลางและขนาดเล็ ก เพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน การฝึ ก อบรมการเขี ย นแผนธุ ร กิ จ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง การให้ลำดับขั้นเป็นที่พอใจ (Satisfactory = S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory = U)
Integrating knowledge through project development to solve problems of small and
medium-sized agribusiness organizations for the sustainability of community businesses.
Business plan writing training and related computer programs, grading will be given on
Satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis
368797

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับ
การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ
Prerequisite Approved proposal or concurrent to thesis proposal

38 หน่วยกิต
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368798

การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับ
การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ
Prerequisite Approved proposal or concurrent to thesis proposal
368799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’s Thesis

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับ
การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ
Prerequisite Approved proposal or concurrent to thesis proposal

12 หน่วยกิต
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2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำ ปี 2565 - 2561
1. รองศาสตราจารย์ ดรเยาวเรศ เชาวนพูนผล. (H-Index 3)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Jittima Singvejaskul., Yaovarate Chaovanapoonphol., Budsara Limnirankul. . 2021 Modeling
the Price Volatility of Cassava Chips in Thailand: Evidence from Bayesian GARCH-X
Estimates. Economies. Vol. .132 :(3)9pp. .10-1
2. Chaovanapoonphol, Y. and Somyana, W. 2020. “Production efficiency of maize farmers
under contract farming in Laos PDR”. Kasetsart Journal of Social Sciences. Vol. 41,
Issue 1, pp. 104-109.
ระดับชาติ
1. สุวัชรีภรณ์ จิตใจ เยาวเรศ เชาวนพูนผล ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2564. “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน
หมู่บ้านสันทางหลวง อำแม่จัน จังหวัดเชียงราย”. วารสารแก่นเกษตร. 49(ฉบับพิเ ศษ 1): 650656.
2. พรนภัส ดวงกระโทก เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2563. “พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกร
ที่ตลาดสดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1):
743-748.
3. เยาวเรศ เชาวนพูนผล จุฑามาส คุ้มชัย สุกิจ กันจินะ และภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์. 2562. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ”. แก่นเกษตร, 47(5): 10891098.
4. เอกพล อินทะขิน, กรรณิกา แซ่ลิ่ว และเยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2562. “การตลาดและพฤติกรรมการซื้อส้ม
พันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภคและผู้ค้าส่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ”. แก่นเกษตร. 47(ฉบับ
พิเศษ 1): 883-888.
5. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์. 2561. “พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ในจังหวัดน่าน”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 7(1): 24-34.
6. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และวีระศักดิ์ สมยานะ. 2561. “การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระบบพันธะสัญญา
ระหว่างสปป.ลาว กับประเทศไทย: ผลตอบแทนและประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ ”. วารสารแก่น
เกษตร 46(6): 1083-1094.
7. ฌาณินท์ ภัทรกมลเสน และเยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2561. “ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตกระเทียม
ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารแก่นเกษตร 46(2): 359-366.
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (H-Index 2)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Oraphan Pradit and Jirawan Kitchaicharoen. 2020. “Valuation of Benefits of Water Quality
and Water Supply to Justify Payments for Ecosystem Services in Mae Sa Watershed,
Chiang Mai, Thailand”. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences.
Vol. 19(4): pp. 648-664.
2. Pradit, O. and Kitchaicharoen, J. 2019. “Estimating benefits of forest ecosystem service to
support payments for ecosystem services in Mae Sa Watershed, Chiang Mai,
Thailand”. International Journal of Agricultural Technology, Vol.15, No.4, pp.613624.
ระดับชาติ
1. วราภรณ์ แก้วทันคำ, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2561. “แผนการผลิตพืชโดยใช้
แบบจำลองเชิงเส้น ภายใต้ข้อจำกัดน้ำที่ไม่แน่นอนในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
จังหวัดตาก”. วารสารแก่นเกษตร. 46(5): 877-886.
2. สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ พนมศักดิ์
พรหมบุรมย์. 2561. “การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืช
หลักในจังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารเกษตร. 34(2): 255–267.
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Pradit, O. and J.Kitchaicharoen. 2019. “Valuing Benefits of Soil Conservation to Support
Payment for Ecosystem Services in Mae Sa Watershed, Chiang Mai Province”. In
Proceedings of the 5th EnvironmentAsia International Conference “Transboundary
Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives”, Chiang Mai, Thailand.
pp. 36-54.
2. Thambitaks, K., J.Kitchaicharoen, C.Sangchyoswat and N.Jakrawatana. 2019. Economic Return
of Crop Rotation and Reduction of Open-air Rice Straw Burning in Rice-based
Cropping System in Upper Northern Thailand. In:Proceedings of the 5th
EnvironmentAsia International Conference “Transboundary Environmental Nexus:
From Local to Regional Perspectives”, Chiang Mai, Thailand. pp. 55-69.
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ระดับชาติ
1. ประกายดาว สาระแปง เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2561. “แผนการผลิตพืชที่
เหมาะสมสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี
2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน้า 2547-2557
ผลงานอื่นๆ
1. ศิวาพร ธรรมดี พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ จุฑามาส คุ้มชัย พิมพ์ใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ
นพพล จันทร์หอม แพรวระวี แสงมณี และบัญประชา ทองโชติ. 2562. ““ดี อร่อย” ผักสด
โครงการหลวง : แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด.” ประชาคมวิจัย, 24(143), หน้า 6-11.
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (H-Index 0)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. สุวัชรีภรณ์ จิตใจ เยาวเรศ เชาวนพูนผล ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2564. “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน
หมู่บ้านสันทางหลวง อำแม่จัน จังหวัดเชียงราย”. วารสารแก่นเกษตร. 49(ฉบับพิเศษ 1): 650656.
2. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร กรรณิกา แซ่ลิ่ว และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย.
2564. “การมีส่ว นร่ว มของชาวบ้านในการจัดทำแผนชุมชนบ้านอาแบ ตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย”. วารสารแก่นเกษตร. 49(ฉบับพิเศษ 1): 752-757.
3. พรนภัส ดวงกระโทก เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2563. “พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกร
ที่ตลาดสดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1):
743-748.
4. กัญญาณัฐ กิติวงค์ และกรรณิกา แซ่ลิ่ว. 2562. “การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย”. วารสารแก่น
เกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1): 889-894.
5. เอกพล อินทขิล, กรรณิกา แซ่ลิ่ว และเยาวเรศ เชาวนพูนผล . 2562. “การตลาดและพฤติกรรมการซื้อส้ม
พันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภคและผู้ค้าส่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ”. วารสารแก่นเกษตร. 47
(ฉบับพิเศษ 1): 883-888.
6. กรรณิกา แซ่ลิ่ว, นาวิน โสภาภูมิ และ นิวัติ อนงค์รักษ์ .2561. “การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของ
การกำหนดเขตเศรษฐกิจข้าว: กรณีศึกษาการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่.” วารสารแก่นเกษตร.
47(ฉบับพิเศษ 1): 683-689.
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (H-Index 4)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Sinne BorbyØrtenblad., Marianne Nylandsted Larsen and Pornsiri Suebpongsang. 2020. “Multidimensional and spatial connections in food retail markets in Thailand”.
Vol. 102. Issue 1: Special Issue: Thinking through connections in food and energy
transitions. https://doi.org/10.1080/04353684.2020.1715811.
2. Kramol, P., Suebpongsang, P., Ekasingh, B. 2020. “Farmer organizations in ubon ratchathani province.
White Gold: The Commercialisation of Rice Farming in the Lower Mekong Basin”.
pp. 85-99.
3. Suebpongsang, P., Ekasingh, B., Cramb, R. 2020. “Commercialisation of rice farming in
Northeast Thailand. White Gold: The Commercialisation of Rice Farming in the
Lower Mekong Basin”. pp. 39-68.
4. Tomaszewska, M., Trafialek, J., Suebpongsang, P., Kolanowski, W. 2018. “Food hygiene
knowledge and practice of consumers in Poland and in Thailand – A Survey.” 85:
76-84.
ระดับชาติ
1. เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ อภิญญา รัตนไชย.
2563. “แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่”. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 393-400.
ผลงานอื่นๆ
1. ศิวาพร ธรรมดี พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ จุฑามาส คุ้มชัย พิมพ์ใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ
นพพล จันทร์หอม แพรวระวี แสงมณี และบัญประชา ทองโชติ. 2562. “ดี อร่อย” ผักสด
โครงการหลวง : แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. ประชาคมวิจัย, 24(143), หน้า 6-11.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมล (H-Index 3)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. D. Panupong, A. Wongchai, P. Kramol, and C. Japuporn. 2018. “Efficiency Differences on Rice
Production Between Thailand and Vietnam Using Meta-frontier”. International
Journal of Management and Business Research, Vol. 8(1), 22-33. (Scopus, Impact
Factor 0. 108)
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2. Ekasingh, B., Kramol, P., Teerakul, N., and Kaewmanee, P. 2017. “Food Insecurity and
Farmers’ Adaptation Among Highland Communities in Northern Thailand”. Journal
of Economics, Management & Agricultural Development. 3(2): 75-91.
ระดับชาติ
1. Pimpimon kaewmanee, Benchaphan Ekasingh, Prathanthip Kramol, Nuttamon Teerakul. 2020.
“Case Study of Highland Communities in Northern Thailand”. CMU Journal ECON.
Vol 24(1): 60-70.
2. เมธาวรรณ ชูเวช สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และประทานทิพย์ กระมล. 2563. “ปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจำปี ตำบลป่าสัก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”. วารสารเกษตร. 36(1): หน้า 155-160.
3. รัชฎาภรณ์ คำหลวง บุศราลิ้มนิรันดร์กุล รุจศิริสัญลักษณ์ และประทานทิพย์ กระมล. 2562. “ผลลัพธ์ของ
ทุน 5 ด้านต่อการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน”. วารสารแก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1) : หน้า 459-466.
4. ณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล สุรพล เศรษฐบุตร และประทานทิพย์ กระมล. 2562. “ผลของการ
เลี้ยงโคและกระบือต่อวิถึชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านผาด่าน ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน”. วารสารแก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1) : หน้า 211-216.
5. ภาณุพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ ประทานทิพย์ กระมล และอนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2562. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคของการปลูกข้าวระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม”. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับ
พิเศษ 1): 241-248.
6. อนุสรา จันทะสุวรรณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และประทานทิพย์กระมล. 2562. “การ
เปลี่ยนแปลงทุนในระบบการปลูกพืช อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน”. วารสารแก่นเกษตร, 47(ฉบับ
พิเศษ 1): 233-240.
7. นราศิณี แก้วใหลมา สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และประทานทิพย์ กระมล. 2560. “ปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่”. วารสารเกษตร 33(4): 378-387.
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. จิรเดช ศรีวิลัย, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ภาณุพันธ์ ประภาติกุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. “ผลลัพธ์
ด้านทุนการดำรงชีพต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16. 3-4 ธันวาคม 2562. หน้า 1997-2003.
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2. ชลธิชา บุญยิ่ง ประทานทิพย์ กระมล และนัทธมน ธีระกุล. 2562. “ผลรอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการ
เผลิตกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่”. รายงานการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วัน
ที่ 19-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอน
เว็นชั่น เซ็นเตอร์ หน้า 109-114.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย (H-Index 4)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Sathinee Jongdoen, Wongchai Anupong and Ke Chung Peng. 2020. “Measurement of Technical
Efficiency of Wet Season Rice Production in Northern Thailand: An Application of
DEA Malmquist Index”. American Journal of Biomedical Science & Research. p.1-15.
2. Malawal Phattarapong, Wongchai Anupong, and Lin Yi-Chia. 2020. “Cost Efficiency of Rubber
Farmers in the Upper Northern Provinces of Thailand”. International Journal of
Advanced Science and Technology. Vol. 29, No.9s, pp. 4411-4418.
3. Wongchai Anupong. 2020. Technical Efficiency of Khao Dawk Mali 105 “Rice Variety in
Chiang Mai Province”. International Journal of Advanced Science and Technology.
Vol. 29, No.9s, pp. 4498-4507.
4. Sathinee Jongdoen, Wongchai Anupong, Ke-Chung Peng. 2020. “Comparing the Ability to
Compete in Export of Oil Palm Products in the World’s Major Producers”. Journal
of Critical Review. VOL 7, ISSUE 05, p. 2532-2543.
5. A. Wongchai, Y. H. Chang, Y. C. Lin, 2019. “Environmental Efficiency of Offshore Wind Power
Site in Taiwan: An Application of Super Efficiency and Tobit Methods”. Basic and
Clinical Pharmacology and Toxicology, Vol. 125. Supplement 6, 11-12. (ISI, Scopus
(Q2), Impact Factor 0.730)
6. S. Jongdoen, A. Wongchai, and K.C. Peng. 2019. “Technical Efficiency of Oil Palm Seed
Production for Private Sectors in Surat Thani Province Thailand”. Ponte,
Vol. 75(3), 33-42. (Scopus (Q1), Impact Factor 0.150)
7. A. Wongchai. 2019. “An Analysis of Payment for Environmental Services' Programs in
Taiwan”. Indian Journal of Ecology, Vol. 46, Special Issue 7, 45-50. (Scopus (Q4),
Impact Factor 0.200)
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8. A. Wongchai, W. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, and N. Pinthukas. 2019. “Potential
and Opportunity for Beef Cattle Production of the Prototype Farmers: The Case
Study of Mae Chaem District, Chiang Mai Province”. Ponte, Vol. 75(5/1), 56-65.
(Scopus (Q3), Impact Factor 0.150)
9. Y. C. Lin, D. Yotimart, A. Wongchai, and C. Jatuporn. 2018. “An Analysis of Smart Farmers’
Perceptions and Awareness Towards the ASEAN Economic Community”. WIT
Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 217, 293-301. (Scopus/SCImago,
Impact Factor 0.15)
10. D. Panupong, A. Wongchai, P. Kramol, and C. Japuporn. 2018. “Efficiency Differences on
Rice Production Between Thailand and Vietnam Using Meta-frontier”. International
Journal of Management and Business Research, Vol. 8(1), 22-33. (Scopus, Impact
Factor 0. 108)
11. P. Rapee, K. C. Peng, A. Wongchai. 2018. “The Performance Measurement and Productivity
Change of Agro and Food Industry in Stock Exchange of Thailand”. Agricultural
Economics-Zemedelska Ekonomika. Vol. 64(2), 89-99. (SSCI, ISI, and Scopus,
Impact Factor 0.789)
ระดับชาติ
1. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร กรรณิกา แซ่ลิ่ว และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย.
2564. “การมีส ่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดทำแผนชุมชนบ้านอาแบ ตำบลแม่ส ลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย”. วารสารแก่นเกษตร. 49(ฉบับพิเศษ 1): 752-757.
2. ภาณุวัตร ค้ำชู ภัทรพงศ์ มาลาวัลย์ และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2563. “ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน.. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 735742.
3. D. Panupong, P. Kramol, and A. Wongchai, 2019. “Comparison of Technical Efficiency in Rice
Production Between Thailand and Vietnam”. Khon Kaen Agriculture Journal.
Vol. 47, Supplement 1, 241-246. (TCI (1), Impact Factor 0.342
4 . A. Churachangkean, U. Chaiwong, and A. Wongchai. 2018. “Costs and Returns of Fresh
Sweet Corn Grown by Contracted Farmers Towards the National Corn and Sorghum
Research Center”. Khon Kaen Agriculture Journal. Vol. 46, Supplement 1, 683-689.
(TCI, Impact Factor 0.308)
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นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. W. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas, and A. Wongchai. 2019. “Livestock
Occupational Extension of Farmers for Problems Solving Burning in Agricultural
Zone: The Case Study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Chaem District, Chiang Mai
Province”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 347.
(Scopus (Q4), Impact Factor 0.170)
7. อาจารย์ ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน (H-Index 2)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Singvejsakul J., Intapan C., Chaiboonsri C. and Permsiri R. 2021. Bayesian Stochastic Frontier
Analysis of Agricultural productivity in CLMV.” Journal of Physics: Conference
Series. https://doi.10.1088/1742-6596/1936/1/012006. 1936(012006): pp. 1-6.
2. Intapan C., Chaiboonsri C. and Piboonrungroj P. 2020. “Sustainable Tourism and Poverty
Reduction in Selected ASEAN Member Countries.” Economics, Law, and Institution
in Asia Pacific. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1107-0. pp 77-97.
3 . Nunti C., Somboon K. and Intapan C. 2020. “The Impact of Climate Change on Agriculture
Sector in ASEAN.” Journal of Physics: Vol.1651. p.012026.
8. อาจารย์ ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล (H-Index 1)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Jittima Singvejaskul., Yaovarate Chaovanapoonphol., Budsara Limnirankul. 2021. Modeling
the Price Volatility of Cassava Chips in Thailand: Evidence from Bayesian GARCH-X
Estimates. Economies. Vol. 9(3): 132. pp. 1-10.
2. Singvejsakul J., Intapan C., Chaiboonsri C. and Permsiri R. 2021. Bayesian Stochastic Frontier
Analysis of Agricultural productivity in CLMV.” Journal of Physics: Conference
Series. https://doi.10.1088/1742-6596/1936/1/012006. 1936(012006): pp. 1-6.
3. Singvejsakul J., Chaiboonsri C. and Sriboonchitta S. 2021. “The Opitmization of Bayesian
Extreme Value: Empirical Evidence for the Agricultural Commodities in the US.
Economies.” https://doi.org/10.3390/economies9010030. Vol. 9(1): 30. pp. 1-10.
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน ธีระกุล (H-Index 1)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. Pimpimon Kaemanee, Benchaphan Ekasingh, Prathanthip Kramol, Nuttamon Teerakul. 2020.
Case Study of Highland Communities in Northern Thailand. CMU Journal ECON.
Vol.24(1): 60-70.
2. Yamaka, W., Phetcharat, C., Teerakul, N., and Navanugraha, T. 2017. The Sample Selection
Model: Application on The Farmers’ Decision of Rice Acreage. A Special Issue of
Thai Journal of Mathematics: Entropy in Econometric, 175-186.
3. Ekasingh, B., Kramol, P., Teerakul, N., and Kaewmanee, P. 2017. Food Insecurity and Farmers’
Adaptation Among Highland Communities in Northern Thailand. Journal of
Economics, Management & Agricultural Development, 3(2): 75-91.
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Kaewmanee, P. and Teerakul, N. 2017. Inner Peace and Poverty. GNH: From Philosophy to
Praxis-Proceeding of the Sixth International Conference on Gross National
Happiness, 4-6 November 2015, Centre Bhutan Studies & Gross National Happiness,
Paro, Bhutan, pp. 156-167.
2. Wiboonpongse, A., Teerakul, N. and Kaewmanee, P. 2017. Conceptual Framework and
Measurement of Intended Giving Benefits from Rice Production in Northern
Thailand. Proceeding of the Seventh International Conference on Gross National
Happiness, GNH, Timphu, Bhutan, pp. 6-8.

81
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ ประจำปี 2565 - 2561
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (H-Index 9)
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Ahmed, F., Mia, M.S., Wiboonpongse, A., Thongrak, S., Kiapathomchai, S. 2019. “Trends in
Poverty and Income Inequality in Urban Malaysia: Emerging Issues and Challenges”.
International Journal of Recent Technology and Engineering Vol. 8(2 Special Issue
9), pp. 517-523.
2. Ahmed, F., Begum, R.A., Siwar, C., Mia, Md.S., Wiboonpongse, A. 2019. “Impact of
microcredit on income inequality among rural women: The case of Panchagarh
district in Bangladesh”. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.
27(4), pp. 2367-2382.
3. Jaitang, C., Maneejuk, P., Wiboonpongse, A., Sriboonchitta, S. 2018. “Analysis of small and
medium-sized enterprises’ insolvency probability by financial statements using
probit kink model: Manufacture sector in Songkhla province, Thailand”. Studies in
Computational Intelligence. Vol.808, pp. 607-619.
4. Jaitang, C., Maneejuk, P., Wiboonpongse, A., Sriboonchitta, S. 2018. “Analysis of Thailand’s
foreign direct investment in CLMV countries using SUR model with missing data”.
Studies in Computational Intelligence, Vol.753, pp. 421-408.
5. Ahmed, F.a Mia, S., Wiboonpongse, A. 2017. “Micro finance institutions, programmes and
initiatives in Thailand: A review”. International Journal of Economic Research. Vol.
14(15), pp. 381-397.
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program
in Agribusiness

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ธุรกิจเกษตร)
: ชื่อย่อ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Science
(Agribusiness)
: ชื่อย่อ M.S. (Agribusiness)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

เหตุผลในการปรับปรุง

ชื่อหลักสูตร
- หลักสูตรต้องการจะให้ผู้เรียนคิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และบริ หารจัดการอย่ างนั กธุ รกิ จ โดยออกแบบให้มี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการ
การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
ธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ธุรกิจ การเกษตรและอาหาร สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program
การเกษตร นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการ
in Integrated Economics for Sustainable
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เข้าใจระบบ
Agribusiness and Resource Management
เศรษฐกิ จ และการเปลี ่ ย นแปลงเชิ ง พลวั ต ร โดยให้
ชื่อปริญญา
ความสำคัญแนวคิดสมัยใหม่
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการ
ธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน)
: ชื่อย่อ วท.ม. (เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อ
การจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Science Program
(Integrated Economics for
Sustainable Agribusiness and
Resource Management)
: ชื่อย่อ M.S. (Integrated Economics for
Sustainable Agribusiness and
Resource Management)
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หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38
ก. ปริญญานิพนธ์
368797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
38
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจั ดสั มมนา และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่ างน้อยภาค
การศึ กษาละ 1 ครั ้ ง เป็ นจำนวนไม่ น ้ อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษา และ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน

เหตุผลในการปรับปรุง
หน่วยกิต - เพื่อรองรับความร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ้ ง ในและ
หน่วยกิต
ต่างประเทศ

ฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย
1 เรื่อง
2. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี

83

57
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ

ไม่มี

39
27
27
27
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ

38
26
26
26
17

351701

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเกษตร

3

351702

เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร
อาหารและสิ่งแวดล้อม

3

เหตุผลในการปรับปรุง
หน่วยกิต - โดยโครงสร้ า งใหม่ จ ำนวน
หน่วยกิต
หน่ ว ยกิ ต 38 หน่ ว ยกิ ต นี้
หน่วยกิต
เพียงพอที่นักศึกษาจะได้รับ
หน่วยกิต
ความรู ้ ค รอบคลุ ม และ
หน่วยกิต
สอดคล้ อ งกั บ PLO ของ
หลักสูตร
หน่วยกิต - ย ้ า ย ม า จ า กวิ ชา บ ั งคั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากการหลอมรวม
หลักสูตรเข้าด้วยกัน ที่มีการ
ปรั บ ปรุ งกระบวนวิ ชาโดย
เน้นเนื้อหาด้านการจัดการ
ทางธุรกิจเกษตร
หน่วยกิต - วิชาเปิดใหม่ ที่แยกเนื้อหา
ออกมาจาก 351701 เดิม ที่
มีการปรับปรุงกระบวนวิชา
โดยเพิ่มความรู้และ
ความสามารถในการ
วิ เ คราะห์ แ ละเชื ่ อ มโยง
นโยบายระดับมหภาคต่อ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

351742

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจเกษตร

3

หน่วยกิต -

351791

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1

1

หน่วยกิต -

351792

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2

1

หน่วยกิต -

ไม่มี

368701

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3

หน่วยกิต

ยกเลิก

368702

วิธีเชิงปริมาณประยุกต์สำหรับผูจ้ ดั การ

3

หน่วยกิต 368702

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ
เกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

368703

การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก

3

หน่วยกิต -

-

เหตุผลในการปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิ จ ในภาค
เกษตร
ย ้ า ย ม า จ า กวิ ชา บ ั งคั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากการหลอมรวม
หลักสูตรเข้าด้วยกัน
ย ้ า ย ม า จ า กวิ ชา บ ั งคั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากการหลอมรวม
หลักสูตรเข้าด้วยกัน
ย ้ า ย ม า จ า กวิ ชา บ ั งคั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากการหลอมรวม
หลักสูตรเข้าด้วยกัน
นำเนื ้ อ หาไปรวมไว้ ใ นวิชา
351701 ที่ปรับปรุงใหม่แล้ว
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มทักษะการ
วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข้ อม ู ล ในยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล
เป็ น วิ ช าที ่ น ั ก ศึ ก ษาเลื อ ก
เรียนได้ จึงเห็นควรให้เป็น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

368704

การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร
เชิงสร้างสรร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

3

หน่วยกิต

ไม่มี

ยกเลิก

368705

ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร

-

3

หน่วยกิต -

368720

การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก

-

368730

การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก

-

เหตุผลในการปรับปรุง
วิชาเลือกแทนการเป็นวิชา
บังคับ
เนื้อหาการวิจัยมีอยู่ในวิชา
351742 ที่ ห ลอมรวมกั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรแล้ว
วิชาเปิดใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้
และทั ก ษะการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม
ธุรกิจเกษตรและอาหารให้
ผู้เรียน
เนื้อหาพื้นฐานด้านการตลาด
มีอยู่ใน 351701 แล้ว จึงให้
ผู ้ เ รี ย นให้ เ ลื อ กเรี ย นเพิ่ ม
ตามความสนใจได้
เป็นทักษะเฉพาะให้ผู้เรียน
ได้เรียนตามความสนใจได้

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
351720

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
การตลาดเกษตรขั้นสูง

3

หน่วยกิต -

351740

วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทาง
การเกษตร

3

หน่วยกิต -

351745

การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร

3

หน่วยกิต -

351760

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการ
เกษตร

3

หน่วยกิต -

ไม่มี

เหตุผลในการปรับปรุง
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรเดิ ม ที ่ ป รั บ ปรุ ง
เนื ้ อ หากระบวนวิ ช าให้ มี
ความครอบคลุ ม ประเด็ น
ทางการตลาดเกษตร
เป็นกระบวนวิชาบังคับของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรเดิม เพื่อเพิ่มทักษะ
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณให้ผู้เรียนที่สนใจ ที่
มีการปรับปรุงผลลัพธ์การ
เรียนรู้
เ ป ิ ด ก ร ะ บ ว นว ิ ชา ให ม่
เพื ่ อ เพิ ่ ม เครื ่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เรียน
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ งเพิ ่มเติม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
351761

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

3

หน่วยกิต -

351763

การวางแผนและการจัดโครงการพัฒนาการ
เกษตร

3

หน่วยกิต -

351766

การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร

3

หน่วยกิต -

351769

หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1

1

หน่วยกิต -

ไม่มี

เหตุผลในการปรับปรุง
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรเดิมที่ปรับปรุงเนื้อห้า
ด้านทักษะการใช้เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ งเพิ ่มเติม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ งเพิ ่มเติม
ความรู้ด้านนโยบาย
ก า ร เ ก ษ ต ร ใ นป ร ะ เ ทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรปรั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
351779

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2

2

หน่วยกิต -

351789

หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3

3

หน่วยกิต -

368703

การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต -

ไม่มี

368711

การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน

3

หน่วยกิต 368711

การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก

3

หน่วยกิต -

368712

นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต 368712

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต -

การตลาดธุรกิจเกษตรยุคใหม่

3

หน่วยกิต -

368720

เหตุผลในการปรับปรุง
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที่ ป รั บ ปรุ งเพิ ่ ม เติ ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นกระบวนวิชาเลือกของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ งเพิ ่มเติม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ย้ายจากวิชาบังคับให้มาเป็น
วิ ชาเลื อกที ่ น ั กศึกษาเลือก
เรียนเพิ่มเติมได้ตามความ
สนใจ
ปรับชื่อวิชาให้กระชับมากขึ้น
และปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์
การเรียนรู้
ปรับชื่อวิชาให้กระชับมากขึ้น
และปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์
การเรียนรู้
ย้ า ยมาจากวิ ช าบั ง คั บ ให้
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นตาม
ค วา ม ส นใจ ที ่ ป รั บ ปรุ ง
เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

368721

การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจ
เกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

3

หน่วยกิต

ไม่มี

ยกเลิก
368730

การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร

3 หน่วยกิต

368740

การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต

ยกเลิก

368741

3

หน่วยกิต 358741

3

หน่วยกิต

การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
เกษตร
ยกเลิก

3

368750

การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
เกษตร
การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร

368751

การจัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต 368751

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานในธุรกิจ
เกษตร

3

-

-

หน่วยกิต หน่วยกิต -

เหตุผลในการปรับปรุง
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการจัดการทางธรุ
กิจเกษตร
ปรับปรุงให้มีเนื ้อ หาอยู ่ ใ น
วิชา 351720 แล้ว
ย้ า ยมาจากวิ ช าบั ง คั บ ให้
นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มตาม
ค วา ม ส นใจ ที ่ ป รั บ ปรุ ง
เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้
ปรั บ เนื ้ อ หาที ่ จ ำเป็ น ไว้ ใ น
368702 การจั ด การและ
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
ธุรกิจเกษตรในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแล้ว
ปรั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม ผลลั พ ธ์
การเรียนรู้
ปรับปรุงเนื้อหาที่จำเป็นไว้ใน
351701 และ 368720 แล้ว
ปรั บ ชื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เนื้อหา

90

64
368769
368779
368789

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 1
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 2
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3

368790

การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตร
ระหว่างประเทศ
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชา
ไม่มี

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

ข. ปริญญานิพนธ์
368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

ไม่มี

ยกเลิก

368790

การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตร
1 หน่วยกิต ระหว่างประเทศ
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชา นอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ สูง (ถ้ามี) ไม่เกิน
12 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามี
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ ต้องปรับความรูด้ ้านเศรษฐศาสตร์
เพิ่มเติม

12
12

หน่วยกิต ข. ปริญญานิพนธ์
หน่วยกิต 368799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

-

เหตุผลในการปรับปรุง
ม ี ก ร ะ บ ว น ว ิ ช า ห ั ว ข้ อ
เลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์
ธุ ร กิ จ เกษตร 1, 2 และ 3
ที่ย้ายมาจากหลักสูตรสาขา
เศรษฐศาสตร์ เ กษตรที่
หลอมรวมแล้ว
ปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์การ
เรียนรู้
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้เรียนกระบวนวิชาที่สนใจ
และได้มีประสบการณ์จาก
การเรียนนอกสาขาวิชา
เพื ่ อ ต้ อ งการให้ น ัก ศึ กษาที่
สำเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิ ช าอื ่ น ที ่ ม ี ค วามรู้
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่
เพียงพอได้ปรับความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อให้
สามารถเรียนกระบวนวิชา
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรได้

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต - ปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์
การเรียนรู้
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ค.

ง.
1.

2.

3.

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI Tier 1 อย่ า งน้ อ ย 1 เรื ่ อ ง หรื อ เผยแพร่ เ ป็ น บทความฉบั บ เต็ ม (Full
Paper) ในเอกสารเผยแพร่ ก ารประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ระดั บ
นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยอย่างน้อย 1 เรื่องให้มีนักศึกษา
เป็นชื่อแรก
ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI Tier 1 หรื อ เผยแพร่ เ ป็ น บทความฉบั บ เต็ ม (Full paper) ในเอกสาร
เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย
1 เรื่อง
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

เหตุผลในการปรับปรุง

-

ปรับแก้ไขตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
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66
แบบ 3 (แผน ข)
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ

ไม่มี

39
33
33
33
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ

38
32
32
32
20

351701 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเกษตร

3

351702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์
สำหรับการเกษตรอาหารและ
สิ่งแวดล้อม

3

เหตุผลในการปรับปรุง
หน่วยกิต - โดยโครงสร้ า งใหม่ จ ำนวน
หน่วยกิต
หน่ ว ยกิ ต 38 หน่ ว ยกิ ต นี้
หน่วยกิต
เพียงพอที่นักศึกษาจะได้รับ
หน่วยกิต
ความรู้ครอบคลุมและ
หน่วยกิต
ส อด ค ล้ องกั บ PLO ข อ ง
หลักสูตร
หน่วยกิต - ย ้ า ย ม า จ า ก ว ิ ช า บ ั ง คั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากการหลอมรวม
หลักสูตรเข้าด้วยกัน ที่มีการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนวิ ช าโดย
เน้ น เนื ้ อ หาด้ า นการจั ด การ
ทางธุรกิจเกษตร
หน่วยกิต - วิ ชาเปิ ด ใหม่ ที ่ แ ยกเนื ้ อ หา
ออกมาจาก 351701 เดิม ที่
มีการปรับปรุงกระบวนวิชา
โดยเพิ่มความรู้และ
ความสามารถในการ
วิ เ คราะห์ แ ละเชื ่ อ มโยง
นโยบายระดั บ มหภาคต่ อ
ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐก ิ จ ในภ า ค
เกษตร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1

1

หน่วยกิต -

351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2

1

หน่วยกิต -

ไม่มี

368701

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3

หน่วยกิต

ยกเลิก

368702

วิธีเชิงปริมาณประยุกต์สำหรับผูจ้ ดั การ

3

หน่วยกิต 368702 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมุลสำหรับธุรกิจ
เกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

368703

การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต

368704

การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตร
เชิงสร้างสรร

3

หน่วยกิต 368704 การวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจ
เกษตรเชิงสร้างสรรค์

3

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก

หน่วยกิต -

-

3

หน่วยกิต -

เหตุผลในการปรับปรุง
ย ้ า ย ม า จ า ก ว ิ ช า บ ั ง คั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากการหลอมรวม
หลักสูตรเข้าด้วยกัน
ย ้ า ย ม า จ า ก ว ิ ช า บ ั ง คั บ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากการหลอมรวม
หลักสูตรเข้าด้วยกัน
นำเนื ้ อ หาไปรวมไว้ ใ นวิ ช า
351701 ที่ปรับปรุงใหม่แล้ว
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มทักษะการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ ม ู ล ใ น ยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล
เป็ น วิ ช าที ่ น ั ก ศึ ก ษาเลื อ ก
เรี ย นได้ จึ งเห็ น ควรให้ เ ป็ น
วิชาเลือกแทนวิชาบังคับ
ปรับเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาและ
วางแผนธุรกิจ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
368705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร

ไม่มี

368720
368730

การจัดการการตลาดในธุรกิจ
เกษตร
การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร

หน่วยกิต -

3

หน่วยกิต

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก

-

3

หน่วยกิต

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก

-

ไม่มี

368793 โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมือ
อาชีพ
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก

3

ไม่น้อยกว่า 15

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ

หน่วยกิต

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต -

12

หน่วยกิต -

เหตุผลในการปรับปรุง
วิชาเปิดใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้
และทั ก ษะการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม
ธุ ร กิ จ เกษตรและอาหารให้
ผู้เรียน
เป็นทักษะเฉพาะให้ผู้เรียนได้
เรียนตามความสนใจได้
เป็นทักษะเฉพาะให้ผู้เรียนได้
เรียนตามความสนใจได้
วิ ช าใหม่ เ พื ่ อ เพิ ่ ม การฝึ ก
ทั ก ษะในการทำงานจริ ง ให้
ผู้เรียน
ได้เพิ่มกระบวนวิชาบังคับที่
จำเป็นได้แก่ วิชาสัมมนาและ
การฝึ ก ปฏิ บ ั ติ ว ิ ชาชี พ ธุรกิจ
เกษตร เพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษาได้
เรี ย นรู ้ ผ ่ า นกระบวนการ
ปฏิบัติมากขึ้น

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
351720 เศรษฐศาสตร์การตลาดเกษตรขั้น
สูง

3

351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการ
ประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร

3

351745 การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงในเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร

3

351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการ
เกษตร

3

ไม่มี

เหตุผลในการปรับปรุง
หน่วยกิต - เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรเดิม ที่ปรับปรุงเนื้อหา
กระบวนวิ ชาให ้ ม ี ความ
ครอบคล ุ มประเด ็ นทาง
การตลาดเกษตร
หน่วยกิต - เป็ นกระบวนวิ ชาบั งคับของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรเดิ ม เพื ่ อ เพิ ่ ม ทั กษะ
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณให้ผู้เรียนที่สนใจ ที่มี
การปรั บ ปรุ ง ผลลั พ ธ์ ก าร
เรียนรู้
หน่วยกิต - เ ป ิ ด ก ร ะ บ ว น ว ิ ช า ใ ห ม่
เพื ่ อ เพิ ่ ม เครื ่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เรียน
หน่วยกิต - เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้

96

70
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

3

หน่วยกิต -

351763 การวางแผนและการจัดโครงการพัฒนาการ
เกษตร

3

หน่วยกิต -

351766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร

3

หน่วยกิต -

351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1

1

หน่วยกิต -

ไม่มี

เหตุผลในการปรับปรุง
เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรเดิมที่ปรับปรุงเนื้อหา
ด้ านทั กษะการใช้ เครื ่ อ งมื อ
เศรษฐศาสตร์ ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก
เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม
ความรู้ด้านนโยบาย
การเกษตรในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่
เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
351779 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2

2

หน่วยกิต -

351789 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3

3

หน่วยกิต -

368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต -

ไม่มี

368711

การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน

3 หน่วยกิต

368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก

3

หน่วยกิต -

368712

นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร

3 หน่วยกิต

368712 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต -

368720 การตลาดธุรกิจเกษตรยุคใหม่

3

หน่วยกิต -

เหตุผลในการปรับปรุง
เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็ น กระบวนวิ ชาเลื อ กของ
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตรที ่ ป รั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ย้ายจากวิชาบังคับให้มาเป็น
วิ ชาเลื อ กที ่ น ั ก ศึ ก ษาเลื อ ก
เรี ย นเพิ ่ ม เติ ม ได้ ต ามความ
สนใจ
ปรับชื่อวิชาให้กระชับมากขึ้น
และปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์
การเรียนรู้
ปรับชื่อวิชาให้กระชับมากขึ้น
และปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์
การเรียนรู้
ย้ า ยมาจากวิ ช าบั ง คั บ ให้
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นตาม
ค ว า ม ส น ใ จ ท ี ่ ป ร ั บ ป รุ ง
เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561

368721

การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจ
เกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

3

หน่วยกิต

ไม่มี

ยกเลิก
368730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจ
เกษตร

3

368740

การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต

368741

3

หน่วยกิต 368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
เกษตร
หน่วยกิต
ยกเลิก

3

368750

การวิเคราะห์และการจัดการความเสีย่ งในธุรกิจ
เกษตร
การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจอาหาร

368751

การจัดการระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร

3

หน่วยกิต 368751 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ
เกษตร

3

3

ยกเลิก

หน่วยกิต -

-

หน่วยกิต -

หน่วยกิต -

เหตุผลในการปรับปรุง
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการจัดการทางธรุ
กิจเกษตร
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาอยู่ในวิชา
368720 แล้ว
ย้ า ยมาจากวิชาบั งคั บให้มา
เลื อ กเรี ย นเพิ ่ ม ตามความ
สนใจ
ปรั บ เนื ้ อ หาที ่ จ ำเป็ น ไว้ ใ น
368702 การจัดการและการ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ
เกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
แล้ว
ปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์การ
เรียนรู้
ปรับปรุงเนื้อหาที่จำเป็นไว้ใน
351701 และ 368720 แล้ว
ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาให้
สอดคล้ องกั บความก้ าวหน้ า
ทางความรู ้ เทคโนโลยี และ
สถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
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368769
368779
368789

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 1
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 2
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
1
2
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

368790

การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตร

1

หน่วยกิต 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตร

ยกเลิก

1

หน่วยกิต -

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชา

ไม่มี

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชา นอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

ไม่มี

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถ้ามี) ไม่เกิน
12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามี
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่เพียงพอ ต้องปรับความรูด้ ้านเศรษฐศาสตร์
เพิ่มเติม

ข. ปริญญานิพนธ์
368798
การค้นคว้าอิสระ

6

ข. ปริญญานิพนธ์
หน่วยกิต 368798 การค้นคว้าอิสระ

6

เหตุผลในการปรับปรุง
ม ี ก ร ะ บ ว น ว ิ ช า ห ั ว ข้ อ
เลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจเกษตร 1, 2 และ 3 ที่
ย้ า ยมาจากหลั ก สู ต รสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรที่หลอม
รวมแล้ว
ปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์การ
เรียนรู้
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรี ย นกระบวนวิ ช าที ่ ส นใจ
และได้ ม ี ป ระสบการณ์ จ าก
การเรียนนอกสาขาวิชา
เพื ่ อ ต้ อ งการให้ น ั ก ศึ ก ษาที่
สำเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิ ช าอื ่ น ที ่ ม ี ค วามรู้
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่
เพียงพอได้ปรับความรู้ด้า น
เศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อให้
สามารถเรี ย นกระบวนวิ ชา
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรได้

หน่วยกิต - ปรับปรุงเพิ่มเติมผลลัพธ์การ
เรียนรู้
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เหตุผลในการปรับปรุง
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 - เพื่อเป็นกระบวนการติดตาม
ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ค วา ม ก้ า วห น้ า ของ ก า ร
เผยแพร่ ใ นวารสารบั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ (CMU Graduate
ระยะเวลาการศึกษา
ดำเนินการการค้นคว้าอิสระ
School Journal) หรื อ แหล่ งเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ชาการอื ่ น ที ่ ส าขาวิ ชาและ 2. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิ สระต้องได้รับการ - ปรับแก้ไขตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยอย่างน้อย
เผยแพร่จากแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ โดยมีช่อื นักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
1 เรื่องให้มีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
เป็นชื่อแรก
3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ - เพื่อเป็นกระบวนการติดตาม
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
ค วา ม ก้ า วห น้ า ของ ก า ร
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ดำเนินการการค้นคว้าอิสระ
จ. การสอบประมวลความรู้
จ. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษา เหมือนเดิม
ยื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่มี

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ไม่มี

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่มี

ภาคการศึกษาที่ 2
ไม่มี

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
368797 ก.ธก.797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
368797 ก.ธก.797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
368797 ก.ธก.797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สอบปริญญานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
0

0
หน่วยกิต
12
12
หน่วยกิต
12
12
หน่วยกิต
14
14

76
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
368701 ก.ธก.701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
368703 ก.ธก.703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร
368720 ก.ธก.720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร
กระบวนวิชาเลือก
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
3
3
3
3

ภาคการศึกษาที่ 1
351701 ก.ศฐ.701 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเกษตร
351702 ก.ศฐ.702 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม
351742 ก.ศฐ.742 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจเกษตร
368705 ก.ธก.705 ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
รวม
12
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร
3
368702 ก.ธก.702 การจัดการและการวิเคระห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตร
368702 ก.ธก.702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์สำหรับผูจ้ ดั การ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กระบวนวิชาเลือก
3
351791 ก.ศฐ.791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
กระบวนวิชาเลือก
3
กระบวนวิชาเลือก
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน
3
เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม
12
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
12
หน่วยกิต
3
1
6

10
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แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
368799 ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
368799 ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
3
6

9
หน่วยกิต
6

6

ภาคการศึกษาที่ 1
351792 ก.ศฐ.792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
368799 ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
กระบวนวิชาเลือก
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
368799 ก.ธก.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
สอบปริญญานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
1
6
3
10
หน่วยกิต
6

6
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แบบ 3 (แผน ข)
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
368701 ก.ธก.701 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
368703 ก.ธก.703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร
368730 ก.ธก.730 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร
กระบวนวิชาเลือก
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
368704 ก.ธก.704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรร
368702 ก.ธก.702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์สำหรับผูจ้ ดั การ
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก

รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
3
3
3
3

ภาคการศึกษาที่ 1
351701 ก.ศฐ.701
351702 ก.ศฐ.702
368704 ก.ธก.704
368705 ก.ธก.705

12
หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
3
368702 ก.ธก.702
3
3
351791 ก.ศฐ.791
3

12

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเกษตร
เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์สำหรับการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม
การวิจัยเพื่อการวางแผนธุรกิจเกาตรเชิงสร้างสรรค์
ส่องโลกธุรกิจเกษตรและอาหาร
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
รวม
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจเกษตร
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 1
กระบวนวิชาเลือก
เสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
12
หน่วยกิต
3
1
6

10
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แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
368730 ก.ธก.730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
กระบวนวิชาเลือก
กระบวนวิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
368798 ก.ธก.798 การค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
สอบการค้นคว้าอิสระ
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่
ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
3
3
3
9
6

6

ภาคการศึกษาที่ 1
351792 ก.ศฐ.792

ภาคการศึกษาที่ 2
368793 ก.ธก.793
368798 ก.ธก.798

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 2
กระบวนวิชาเลือก
จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/นำเสนอผลงานในการสัมมนา
รวม
โครงงานธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ
การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
สอบการค้นคว้าอิสระ
รวม

หน่วยกิต
1
6
7
3
6

9
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2550
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8.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้าย
สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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