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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ระด ับปริญญาโท
91720 การส่งเสริมการเกษตรเพือ
่ การพ ัฒนา

(6 หน่วยกิต)

Agricultural Extension for Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนา
3. สามารถนํ าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการส่งเสริมการเกษตรมาปรับใช ้ในการพัฒนา
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กระบวนทัศน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร การวิเคราะห์ชม
ุ ชนแบบองค์รวมเพือ
่ การพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการเกษตรและ
การพัฒนา การจัดการความรู ้เพือ
่ การพัฒนา การพัฒนากลุม
่ และเครือข่าย จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ทเี่ หมาะสม
่ สารเพือ
สําหรับเกษตรกร การสือ
่ การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาและกําหนด
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให ้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย
่ นแปลง
ั
91721 สงคมไทยก
ับการบริหารการส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Thai Society and Management in Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับสภาพของสังคมไทย การบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์การเปลีย
่ นแปลงและความสัมพันธ์ของสภาพสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. สามารถบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให ้เหมาะสมกับการเปลีย
่ นแปลงของสังคมไทย
คําอธิบายชุดวิชา
ลักษณะสังคมไทย องค์ประกอบและโครงสร ้างของสังคม สถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม
่ ของเกษตรกร แนวคิดและทฤษฎี
เมืองและสังคมชนบท การเปลีย
่ นแปลงของสังคมไทย พฤติกรรมและความเชือ
การบริหารทัว่ ไป แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การบริหารการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริม
ึ ษาการบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
และการพัฒนาการเกษตรในมิตก
ิ ระบวนทัศน์ การคิด กรณีศก
กับการเปลีย
่ นแปลงของสังคมไทย
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91722 การส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตรนานาชาติ

(6 หน่วยกิต)

International Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การนานาชาติและ
นานาประเทศ
2. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการเกษตร เกษตรกร ระบบและกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ของนานาประเทศ
3. สามารถนํ าความรู ้เกีย
่ วกับนโยบาย ระบบ และกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระดับ
นานาชาติมาปรับใช ้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
4. สามารถนํ าสารสนเทศระดับนานาชาติมาใช ้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ และองค์การ
ั ญาความร่วมมือระหว่างประเทศทางด ้านการเกษตร ความต ้องการ
พัฒนาภาคเอกชนระดับนานาชาติ ตลอดจนสนธิสญ
สภาพการผลิต การแปรรูป และการค ้าสินค ้าเกษตรทีส
่ าํ คัญของประเทศในภูมภ
ิ าคต่างๆ วิวัฒนาการของระบบ
การเกษตร เกษตรกร นโยบาย ระบบ กลยุทธ์ และแนวโน ้มการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศพัฒนา
แล ้วและประเทศกําลังพัฒนา การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศทีส
่ าํ คัญและแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรมาปรับใช ้ในประเทศไทย
91723 การวิจ ัยและสถิตเิ พือ
่ การส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Research and Statistics for Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการ วิธก
ี ารและกระบวนการวิจัยเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร
2. สามารถใช ้สถิตใิ นการวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัยเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
3. สามารถนํ างานวิจัยมาปรับใช ้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับการวิจัย ระเบียบ วิธก
ี าร และกระบวนการวิจัย การวิจัยประเภทต่างๆ สถิตใิ นการ
วิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัยเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การนํ า
งานวิจัยมาปรับใช ้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91724 การจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร
Resource Management for Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับทรัพยากรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
3. สามารถจัดการทรัพยากรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรได ้อย่างยั่งยืน

(6 หน่วยกิต)

3
คําอธิบายชุดวิชา
ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และสถานการณ์ของทรัพยากรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิเคราะห์ วิธก
ี ารได ้มา การอนุรักษ์ การพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการจัดการทรัพยากร ทัง้ ทรัพยากรภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม โดยคํานึงถึงผลกระทบในระดับฟาร์ม
ระดับท ้องถิน
่ และระดับโลก เพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
่ สารเพือ
91725 การสือ
่ การส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Communication in Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
่ สารเพือ
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการสือ
่ การส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร
่ สารกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสือ
่ สารประเภทต่างๆ ทีม
3. สามารถวิเคราะห์บทบาทหน ้าทีแ
่ ละความสําคัญของการสือ
่ ต
ี อ
่ การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
่ สารมาปรับใช ้เพือ
4. สามารถนํ าการสือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
่ สารเพือ
่ สาร
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการสือ
่ สารประเภทต่างๆ ทีม
กับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บทบาท หน ้าที่ และความสําคัญของการสือ
่ ต
ี อ
่ การส่งเสริม
่ สาร เทคโนโลยีการสือ
่ สาร
และพัฒนาการเกษตร การวางแผน การจัดระบบการบริหาร การสร ้างเครือข่ายการสือ
่ สารเพือ
่ สาร การวิเคราะห์
การผลิตและปรับใช ้การสือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการสือ
่ สารเพือ
ปั ญหาและกําหนดแนวทางการสือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91726 องค์กรเพือ
่ การส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Organization for Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีองค์การเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดตัง้ วิเคราะห์
2. สามารถวิเคราะห์องค์กรและผู ้นํ าองค์กรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
3. สามารถกําหนดแนวทางการจัดตัง้ และพัฒนาองค์กรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการดําเนินงานขององค์กรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดตัง้ วิเคราะห์ บริหารงาน และกระบวนการกลุม
่
การมีสว่ นร่วมของกลุม
่ และองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสร ้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กร
การสร ้างและพัฒนาผู ้นํ าองค์กร บทบาทชายหญิงในองค์กร สตรีและเยาวชนกับการพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหา
และกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรเพือ
่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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91794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Agricultural Extension and Development)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิดของการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
2. สามารถผลิตผลงานจากการศึกษาค ้นคว ้าอิสระโดยการนํ าแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีไ่ ด ้ศึกษา
จากชุดวิชาต่างๆ มาปรับใช ้
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและกระบวนการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ การผลิตและเผยแพร่ผลงานจากการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
้ งาน หรือการเขียนเอกสารทางวิชาการ
โดยการวิจัย หรือการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์ หรือการพัฒนาต ้นแบบชิน
และการบูรณาการองค์ความรู ้ทีไ่ ด ้จากการศึกษาค ้นคว ้าวิจัยไปใช ้ประโยชน์
91795 วิทยานิพนธ์ (ส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Agricultural Extension and Development)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทําวิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นํ าเสนอข ้อมูลสําหรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
คําอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล การนํ าเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตส่งเสริมและพ ัฒนาการเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Agricultural Extension and Development
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. เสริมความรู ้และประสบการณ์เพิม
่ เติมจากการศึกษา โดยระบบการศึกษาทางไกล
2. พัฒนาให ้มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีเจตคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การประกอบวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู ้นํ าทางวิชาการในวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
4. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
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5. พัฒนาความคิดสร ้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบและทักษะการแก ้ปั ญหาในการส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร
6. เพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ความรู ้ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ให ้มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีเจตคติทด
ี่ ใี นการเป็ นนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเสริมสร ้างและพัฒนา
ภาวะผู ้นํ าทางวิชาการ การสร ้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานเป็ นทีม การพัฒนาความคิด
สร ้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบ ทักษะการแก ้ปั ญหา การเสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสําหรับ
นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management for Cooperative Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการ อุดมการณ์ วิธก
ี ารสหกรณ์ หน ้าทีแ
่ ละโครงสร ้างของ
สหกรณ์
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เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด กระบวนการและเทคนิคการบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

3. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวิเคราะห์และการใช ้ตัวแบบในการวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ
อย่างมีประสิทธิผล
4. เพือ
่ ให ้สามารถนํ าความรู ้ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับหน ้าทีก
่ ารบริหารธุรกิจสหกรณ์มาประยุกต์ใช ้ประโยชน์ได ้
ในทางปฏิบต
ั ิ
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับหลักการ อุดมการณ์ วิธก
ี ารสหกรณ์ หน ้าทีแ
่ ละโครงสร ้างของสหกรณ์ แนวคิดกระบวนการ
และเทคนิคของการบริหารเชิงกลยุทธ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับการกําหนดนโยบายและเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ การกําหนดและ
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับต่างๆ แนวคิดและเทคนิคทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การบริหาร
ธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์
92712 การบ ัญชีและการเงินเพือ
่ การบริหารสหกรณ์

(6 หน่วยกิต)

Accounting and Finance for Cooperatives Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการบัญชีและบริหารการเงินของสหกรณ์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ิ และทุนของสหกรณ์
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในการบริหารสินทรัพย์ หนีส
้ น
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการวางแผนทางการเงินและการควบคุมทางการเงินของสหกรณ์
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการการเงินและการบัญชีสหกรณ์ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทาง
ิ และทุนของสหกรณ์ การวางแผนและการควบคุมทางการบัญชีและการเงิน
การเงิน การบริหารสินทรัพย์ หนีส
้ น
ของสหกรณ์
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92713 สถิตแ
ิ ละการวิจ ัยทางสหกรณ์

(6 หน่วยกิต)

Statistics and Research in Cooperatives
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วการวิจัยและสถิตเิ พือ
่ การวิจัยทางสหกรณ์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวิจัยทางสหกรณ์
3. เพือ
่ ให ้สามารถนํ าความรู ้ทางสถิตแ
ิ ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช ้เพือ
่ การวิจัยทางสหกรณ์
คําอธิบายชุดวิชา
หลักการสถิต ิ ระเบียบวิธแ
ี ละกระบวนการวิจัยทางสหกรณ์ การวิจัยประเภทต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาสหกรณ์ สถิต ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวิเคราะห์ข ้อมูลในการวิจัยทางสหกรณ์ การเขียนโครงการ
ึ ษาผลการวิจัยทางด ้านต่างๆ ทีจ
วิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รูปแบบและการนํ าเสนอผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ กรณีศก
่ ะ
นํ ามาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์
92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์

(6 หน่วยกิต)

Production and Marketing Administration in Cooperatives
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ ความสําคัญของการตลาด
ในระบบเศรษฐกิจ การวางแผนและจัดองค์กรการตลาด กลยุทธ์การตลาด
2. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในวิเคราะห์การผลิต การตลาดและการวางแผนการผลิตและการตลาดของ
สหกรณ์
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์การบริหารการผลิตและการตลาดสําหรับการบริหารสหกรณ์
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดทัว่ ไปของการผลิต และการตลาดของสหกรณ์ ความสําคัญของการตลาดสหกรณ์ในระบบธุรกิจ
การวางแผนและการจัดการการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ กลยุทธ์การตลาด และการผลิต การนํ าแนวคิด
การผลิตและการตลาดมาใช ้กับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ โครงสร ้างการดําเนินงานและวิถก
ี ารตลาดทีส
่ าํ คัญของ
สหกรณ์ สถาบันและองค์กรทางการตลาด การจัดการตลาดสินค ้าทัง้ ในและต่างประเทศของสหกรณ์ นโยบาย
ทางการค ้า กฎระเบียบข ้อปฏิบัต ิ มาตรการในการจัดการสินค ้าทัง้ ด ้านการส่งออกและการนํ าเข ้า ผลกระทบ
ปั ญหาและแนวทางบริหารพัฒนาตลาดสินค ้าของสหกรณ์ทงั ้ ภายในและภายนอกประเทศ และการจัดการการตลาด
ของสหกรณ์
92715 การบริหารทร ัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

(6 หน่วยกิต)

Human Resources Administration in Cooperatives
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักและแนวคิคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
2. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ การพัฒนาบุคคลในสหกรณ์ได ้
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คําอธิบายชุดวิชา
หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ขอบเขตและหน ้าทีก
่ ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ โดยเริม
่ ตัง้ แต่การวางแผนบุคลากร การจัดคนเข ้าทํางาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัตงิ าน
การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพและความปลอดภัย
กฎหมายและองค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม สังคม และการเมืองการปกครอง
ั
92718 สมมนาการบริ
หารธุรกิจสหกรณ์

(6 หน่วยกิต)

Seminar on Cooperatives Business Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับสภาพปั ญหาของการบริหารธุรกิจสหกรณ์
2. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ทางด ้านการบริหารการสัมมนาบริหารธุรกิจสหกรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ทางด ้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์มาใช ้ในการพัฒนา
สหกรณ์ด ้านต่างๆ
คําอธิบายชุดวิชา
ศึกษา ค ้นคว ้า และแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย
่ วกับสภาพปั ญหาการดําเนินงาน การบริหารจัดการสหกรณ์
ของไทย การวิเคราะห์ปัญหาในเชิงปฏิบต
ั แ
ิ ละการวางแนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใช ้หลักการและวิธก
ี ารบริหาร
จัดการด ้านต่างๆ มาประยุกต์กับการบริหารสหกรณ์
92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจสหกรณ์)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Cooperatives Business Administration)
ว ัตถุประสงค์
ึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช ้
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการนํ าแนวคิด ทฤษฎี และวิธก
ี ารทีศ
่ ก
2. เพือ
่ ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปั ญหาสหกรณ์ ในหัวข ้อทีเ่ ป็ นประเด็นปั ญหาต่อการสหกรณ์และ/หรือ
หัวข ้อทีน
่ ักศึกษาสนใจเป็ นพิเศษและเกีย
่ วข ้องกับงานทีป
่ ฏิบต
ั ิ
คําอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาสหกรณ์ การวิเคราะห์หรือวิจัยปั ญหา การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย
การวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทําการวิเคราะห์หรือวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูล ตลอดจน
การนํ าเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือวิจัย
92795 วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจสหกรณ์)
Thesis (Cooperatives Business Administration)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทําวิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์

(12 หน่วยกิต)
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6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นํ าเสนอข ้อมูลสําหรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ เผยแพร่
คําอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล การนํ าเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ เผยแพร่
92796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตบริหารธุรกิจสหกรณ์

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Cooperatives Business Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ เสริมสร ้างความรู ้และประสบการณ์เพิม
่ เติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
2. เพือ
่ พัฒนาบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีทศ
ั นคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การประกอบอาชีพส่งเสริมการสหกรณ์
3. เพือ
่ ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู ้นํ าทางวิชาการในวิชาชีพสหกรณ์
4. เพือ
่ ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะ
5. เพือ
่ พัฒนาทักษะการแก ้ปั ญหาได ้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู ้บริหารสหกรณ์
6. เพือ
่ เพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสมสําหรับนักบริหารสหกรณ์
คําอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์และการจัดองค์การ การประยุกต์ความรู ้ทางด ้านการบริหารจัดการสหกรณ์เพือ
่ การประกอบใน
วิชาชีพ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารสหกรณ์ การพัฒนาตนเองให ้มีบค
ุ ลิกทีเ่ หมาะสม
สําหรับการเป็ นนั กบริหารสหกรณ์และมีทศ
ั นคติทด
ี่ ต
ี อ
่ วิชาชีพ การเสริมสร ้างและพัฒนาภาวะผู ้นํ าในวิชาชีพ
การสร ้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะ การพัฒนาทักษะการแก ้ปั ญหาทาง
การบริหารสหกรณ์ รวมทัง้ การเสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสมสําหรับนักบริหารสหกรณ์
95709 หล ักการจ ัดการทร ัพยากรเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Principle of Agricultural Resources Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และความเข ้าใจในหลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ
่ การดําเนินงานด ้านการเกษตร
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถจัดการทรัพยากรเกษตรได ้ได ้อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
คําอธิบายชุดวิชา
ความหมายและแนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการทรัพยากรเกษตร กระบวนการจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรเกษตรระดับมหภาคและระดับจุลภาค สารสนเทศเพือ
่ การจัดการทรัพยากรเกษตร การจัดการทรัพยากร
เกษตรอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต ้ข ้อจํากัดของทรัพยากร การวิเคราะห์และเลือกใช ้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม กฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย
่ วกับการจัดการทรัพยากรเกษตร
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อมและสังคม การประยุกต์หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ
่ การ
ดําเนินงานด ้านการเกษตร
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95710 วิธวี จ
ิ ัยทางการจ ัดการทร ัพยากรเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Research Methodology in Agricultural Resources Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ในการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้ทางการวิจัยไปใช ้ในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร กระบวนการวิจัย ประเภทและวิธก
ี ารวิจัยทางการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม สถิตเิ พือ
่ การวิจัย การประยุกต์ใช ้สถิตและวิธก
ี าร
วิจัยในการวิจัยทางด ้านการจัดการทรัพยากรเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม ตัวอย่างและ
เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม
95711 การจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

(6 หน่วยกิต)

Resources Management for Crop Production
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจในการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้ด ้านการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืชอย่างเป็ นระบบ
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถนํ าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช ้ในการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
คําอธิบายชุดวิชา
ทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืชและการจัดการ ระบบการผลิต การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกีย
่ ว มาตรฐาน
ระบบการผลิต การจัดการการตลาด การวิเคราะห์ทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืชให ้สอดคล ้องกับสิง่ แวดล ้อม สังคม เศรษฐกิจ กฎระเบียบ ข ้อบังคับและ
มาตรฐาน อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
ั
95712 สมมนาการจ
ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Resources Management for Crop Production
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้เกีย
่ วกับการสัมมนาทางวิชาการด ้านการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา และเขียนบทความทางวิชาการ
ด ้านการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการนํ าเสนอผลงานทางวิชาการด ้านการจัดการทรัพยากร
เพือ
่ การผลิตพืช
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ
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คําอธิบายชุดวิชา
กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําโครงการสัมมนา การกําหนดประเด็นและหัวข ้อสัมมนา
ทางวิชาการ การศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือ
้ หาวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่
่ เพือ
ผลงานทางวิชาการ การจัดทําสือ
่ นํ าเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ
การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบน
ั ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช การนํ าเสนอและอภิปรายใน
หัวข ้อทีน
่ ่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตพืช
ั
95713 การจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตสตว์

(6 หน่วยกิต)

Resources Management for Animal Production
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจในการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้ด ้านการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์อย่างเป็ นระบบ
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถนํ าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช ้ในการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
คําอธิบายชุดวิชา
การจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์ทงั ้ ภายในและภายนอกฟาร์ม ตัง้ แต่การวางแผน การดําเนินการ
การติดตามและการประเมินผล ทัง้ ทางด ้านพันธุ์ อาหาร สุขาภิบาล ตลอดจนการจัดการผลผลิต ภูมป
ิ ั ญญา
กฎระเบียบ ข ้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ให ้การผลิตสัตว์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงสิง่ แวดล ้อม คุณธรรมและจริยธรรม
ั
95714 สมมนาการจ
ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การผลิตสว์ั

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Resources Management for Animal Production
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้เกีย
่ วกับการสัมมนาทางวิชาการด ้านการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา และเขียนบทความทางวิชาการ
ด ้านการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการนํ าเสนอผลงานทางวิชาการด ้านการจัดการทรัพยากร
เพือ
่ การผลิตสัตว์
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ
คําอธิบายชุดวิชา
กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําโครงการสัมมนา การกําหนดประเด็นและหัวข ้อสัมมนา
ทางวิชาการ การศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือ
้ หาวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่
่ เพือ
ผลงานทางวิชาการ การจัดทําสือ
่ นํ าเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ
การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบน
ั ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์ การนํ าเสนอและอภิปรายใน
หัวข ้อทีน
่ ่าสนใจในทางการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การผลิตสัตว์

11
95715 การจ ัดการธุรกิจการเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Agribusiness Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้ด ้านการจัดการธุรกิจการเกษตร
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู ้เพือ
่ ใช ้ในการจัดการธุรกิจการเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการการจัดการ
การจัดการของผู ้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการ การตลาด การเงิน การผลิต/การปฏิบต
ั ก
ิ าร
และทรัพยากรมนุษย์ การจัดทําแผนธุรกิจการเกษตรโดยคํานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าใน
ธุรกิจการเกษตร คุณธรรม จริยธรรม สังคม สิง่ แวดล ้อม และการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างยัง่ ยืน
ั
95716 สมมนาการจ
ัดการธุรกิจการเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Agribusiness Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้เกีย
่ วกับการสัมมนาทางวิชาการด ้านการจัดการธุรกิจการเกษตร
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา และเขียนบทความทางวิชาการ
ด ้านการจัดการธุรกิจการเกษตร
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการนํ าเสนอผลงานทางวิชาการด ้านการจัดการธุรกิจ
การเกษตร
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ
คําอธิบายชุดวิชา
กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําโครงการสัมมนา การกําหนดประเด็นและหัวข ้อสัมมนา
ทางวิชาการ การศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือ
้ หาวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่
่ เพือ
ผลงานทางวิชาการ การจัดทําสือ
่ นํ าเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ
การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบน
ั ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการธุรกิจการเกษตร การนํ าเสนอและอภิปรายในหัวข ้อทีน
่ ่าสนใจ
ทางการจัดการธุรกิจการเกษตร
95717 การจ ัดการทร ัพยากรเพือ
่ การป่าไม้

(6 หน่วยกิต)

Resource Management for Forestry
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้เชิงเศรษฐกิจ
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เชิงอนุรักษ์
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้เพือ
่ การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้อย่างยั่งยืน
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถนํ าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช ้ในการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้
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คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและความรู ้พืน
้ ฐานด ้านการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เพือ
่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และ
ความยั่งยืน วนวัฒนวิธ ี การจัดการสวนป่ าไม ้ การจัดการเพือ
่ นั นทนาการในพืน
้ ทีธ่ รรมชาติ การจัดการท่องเทีย
่ วเชิง
นิเวศ การป่ าไม ้ชุมชน การจัดการระบบนิเวศ การรับรองป่ าไม ้ นโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง การประเมินมูลค่า
สิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้ การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุนด ้านการป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม การจัดการความรู ้เพือ
่ การจัดการ
สิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ทีจ
่ ําเป็ นในการจัดการทรัพยากรเพือ
่ การป่ าไม ้
ั
95718 สมมนาการจ
ัดการทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Forest Resources and Environment Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้เกีย
่ วกับการสัมมนาทางวิชาการด ้านการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และ
สิง่ แวดล ้อม
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา และเขียนบทความทางวิชาการ
ด ้านการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการนํ าเสนอผลงานทางวิชาการด ้านการจัดการทรัพยากร
ป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ
คําอธิบายชุดวิชา
กระบวนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําโครงการสัมมนา การกําหนดประเด็นและหัวข ้อสัมมนา
ทางวิชาการ การศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือ
้ หาวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการและเผยแพร่
่ เพือ
ผลงานทางวิชาการ การจัดทําสือ
่ นํ าเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ
การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบน
ั ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการธุรกิจการเกษตร การนํ าเสนอและอภิปรายในหัวข ้อทีน
่ ่าสนใจ
ทางการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม
95719 ปัญหาพิเศษทางการจ ัดการทร ัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม

(6 หน่วยกิต)

Special Problem in Forest Resources and Environment Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพือ
่ ใช ้เป็ นกรอบในการทําปั ญหาพิเศษ
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาค ้นคว ้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนือ
้ หาในประเด็นทีอ
่ ยูใ่ น
ความสนใจด ้านทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียบเรียงรายงานหรือการสร ้างผลงานทางวิชาการ
คําอธิบายชุดวิชา
การเขียนโครงการปั ญหาพิเศษ กระบวนการในการทําปั ญหาพิเศษ การศึกษาค ้นคว ้า การวิเคราะห์
การสังเคราะห์เนือ
้ หาในประเด็นปั ญหาพิเศษทีอ
่ ยูใ่ นความสนใจด ้านทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม การเรียบเรียง
และจัดทํารายงานหรือผลงานทางวิชาการอืน
่ ๆ
หมายเหตุ

เป็ นชุดวิชาสําหรับผู ้ทีเ่ ลือกศึกษากลุม
่ วิชาการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม แล ้วต ้องการจํานวนหน่วยกิตทางด ้าน
การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม อย่างน ้อย 15 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนชุดวิชานีเ้ พิม
่ เติมอีก 1 ชุดวิชา
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95720 การเกษตรเพือ
่ การจ ัดการทร ัพยากร

(6 หน่วยกิต)

Agriculture for Resources Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีพน
ื้ ฐานความรู ้ทางการเกษตรเพือ
่ การจัดการทรัพยากร
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีความรู ้ด ้านการจัดการการผลิตทางการเกษตร
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีพน
ื้ ฐานความรู ้ด ้านการจัดการทรัพยากรป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีพน
ื้ ฐานความรู ้ด ้านธุรกิจการเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
การเกษตรของไทยและของโลก เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรเกษตร เทคโนโลยีและการจัดการ
การผลิตพืช การผลิตสัตว์ สิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้และสิง่ แวดล ้อม และธุรกิจการเกษตร
95794 วิทยานิพนธ์ (การจ ัดการทร ัพยากรเกษตร)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Agricultural Resources Management)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทําวิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นํ าเสนอข ้อมูลสําหรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ เผยแพร่
คําอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสํารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล การนํ าเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนํ าเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ เผยแพร่
95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจ ัดการทร ัพยากรเกษตร)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Agricultural Resources Management)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรู ้ด ้วยกระบวนการศึกษาวิจัยในด ้าน
การจัดการทรัพยากรเกษตร
2. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถศึกษาค ้นคว ้าหรือวิจัยปั ญหาการจัดการทรัพยากรเกษตรได ้
คําอธิบายชุดวิชา
โครงสร ้างและรูปแบบการค ้นคว ้าอิสระ การเลือกประเด็นค ้นคว ้าหรือหัวข ้อปั ญหาด ้านการจัดการทรัพยากร
เกษตร การศึกษาค ้นคว ้าหรือวิจัยปั ญหา การเขียนข ้อเสนอโครงการ การเสนอโครงการ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่
เกีย
่ วข ้อง การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การเขียนรายงานและเสนอผลการศึกษาค ้นคว ้าหรือวิจัย
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95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตการจ ัดการทร ัพยากรเกษตร

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Agricultural Resources Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ เสริมสร ้างทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การจัดการทรัพยากรเกษตร
2. เพือ
่ พัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู ้นํ า มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการทํางานร่วมกัน
3. เพือ
่ เพิม
่ พูนทักษะและประสบการณ์การจัดการทรัพยากรเกษตร
4. เพือ
่ เพิม
่ พูนคุณธรรม และจริยธรรมด ้านการจัดการทรัพยากรเกษตร
คําอธิบายชุดวิชา
การบูรณาการความรู ้ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเพือ
่ การประกอบอาชีพ การวิเคราะห์เพือ
่ การจัดการ
ทรัพยากรเกษตรในการดําเนินงานเฉพาะด ้าน การพัฒนาตนเองให ้มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีทัศนคติทด
ี่ ี
การเสริมสร ้างและพัฒนาภาวะผู ้นํ า การสร ้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะ
การพัฒนาทักษะการจัดการทรัพยากรเกษตร รวมถึงการเสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
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