3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 แผน ก แบบ ก 2
3.1.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) วิชาเอก
ไมนอยกวา
24
หนวยกิต
- สัมมนา
2
หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
18
หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
4
หนวยกิต
2) วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
3.1.1.3 รายวิชา
1) วิชาเอก
ไมนอยกวา
24
หนวยกิต
- สัมมนา
2
หนวยกิต
01120597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
18 หนวยกิต
3(3-0-6)
01120511** การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม
(Modern Agribusiness Entrepreneurship Development)
01120531 การตลาดธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Marketing)
01120542 การจัดการธุรกิจการเกษตรทางการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
(Agribusiness Accounting and Financial Management)
01120561 กลยุทธทางการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Strategic Management)
01120582 สถิติประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Statistics in Agribusiness Management)
01120591 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Agribusiness)
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- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
4
หนวยกิต
ให นิ สิ ตเลื อกเรีย นวิชาในระดับ ปริญ ญาโท (ระดับ 500) ในสาขาวิช าเดียวกันหรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตสําหรับการเกษตรและสิ่งแวดลอม ในคณะเศรษฐศาสตร ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาและไดรับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
01120512 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Management Information System for Agribusiness)
01120513 การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท
3(3-0-6)
(Community – based Agribusiness Development and
Rural Industrialization)
01120521 เศรษฐศาสตรการแปรรูปสินคาเกษตร
3(3-0-6)
(Economics of Agricultural Processing)
01120522 เศรษฐศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
(Economics of Technological Development in Agribusiness System)
01120532 ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Agribusiness)
01120541 การลงทุนโครงการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Project Investment)
01120551 ธุรกิจเกษตรสีเขียว
3(3-0-6)
(Green Agribusiness)
01120581 คณิตศาสตรประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics in Agribusiness Management)
01120596 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Agribusiness)
01120598 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
2) วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
01120599 วิทยานิพนธ
(Thesis)

12 หนวยกิต
1-12
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3.1.2 แผน ข
3.1.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร
1) วิชาเอก
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
- สัมมนา
2
หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
18
หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
10
หนวยกิต
2) การศึกษาคนควาอิสระ
6
หนวยกิต
3.1.2.3 รายวิชา
1) วิชาเอก
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
- สัมมนา
2
หนวยกิต
01120597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
18 หนวยกิต
01120511** การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Agribusiness Entrepreneurship Development)
01120531 การตลาดธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Marketing)
01120542 การจัดการธุรกิจการเกษตรทางการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
(Agribusiness Accounting and Financial Management)
01120561 กลยุทธทางการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Strategic Management)
01120582 สถิติประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Statistics in Agribusiness Management)
01120591 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Agribusiness)
- วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
10
หนวยกิต
ให นิ สิ ตเลื อกเรีย นวิชาในระดับ ปริญ ญาโท (ระดับ 500) ในสาขาวิช าเดียวกันหรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตสําหรับการเกษตรและสิ่งแวดลอม ในคณะเศรษฐศาสตร ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจ
ของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาและ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
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01120512 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Management Information System for Agribusiness)
01120513 การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท
3(3-0-6)
(Community – based Agribusiness Development and
Rural Industrialization)
01120521 เศรษฐศาสตรการแปรรูปสินคาเกษตร
3(3-0-6)
(Economics of Agricultural Processing)
01120522 เศรษฐศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
(Economics of Technological Development in Agribusiness System)
01120532 ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Agribusiness)
01120541 การลงทุนโครงการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Project Investment)
01120551 ธุรกิจเกษตรสีเขียว
3(3-0-6)
(Green Agribusiness)
01120581 คณิตศาสตรประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics in Agribusiness Management)
01120596 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Agribusiness)
01120598 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
2) การศึกษาคนควาอิสระ
01120595 การศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study)
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6 หนวยกิต
3,3

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (120)
หมายถึง สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังตอไปนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาธุรกิจการเกษตรทั่วไป
2 หมายถึง กลุมวิชาการผลิตและการแปรรูปทางธุรกิจการเกษตร
3 หมายถึง กลุมวิชาการตลาดทางธุรกิจการเกษตร
4 หมายถึง กลุมวิชาบัญชีและการเงินทางธุรกิจการเกษตร
5 หมายถึง กลุมวิชาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธุรกิจการเกษตร
6 หมายถึง กลุมวิชากลยุทธทางธุรกิจการเกษตร
8 หมายถึง กลุมวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย การศึกษาคนควาอิสระ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ
และวิทยานิพนธ
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
01120511** การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Agribusiness Entrepreneurship Development)
แนวคิดทางธุรกิจการเกษตร บทบาทและความสําคัญของธุรกิจการเกษตร การพัฒนาความเปน
ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ การเกษตร การใช แ นวคิ ด เชิ ง ออกแบบในธุ ร กิ จ การเกษตร นวั ต กรรมรู ป แบบธุ ร กิ จ
การเกษตร การมองอนาคตธุรกิจการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
ของผูประกอบการธุรกิจการเกษตร
Concept of agribusiness, role and importance of agribusiness, agribusiness
entrepreneurship development, design thinking in agribusiness, agribusiness business model
innovation, agribusiness foresight, agribusiness management, ethics and corporate social
responsibility for agribusiness entrepreneurs.
01120512 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Management Information System for Agribusiness)
ความหมายและความสําคัญของการจัดการระบบสารสนเทศตอธุรกิจการเกษตร แนวคิด เกี่ยวกับ
การจัดการระบบสารสนเทศ การออกแบบ การวางแผน การจัดการโครงการระบบ สารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงาน การวิจัยและการพัฒนา กรณีศึกษา มีการนอกสถานที่
Definition and importance of management information system in agribusiness.
Concept of management information system. Design, planning, and management information
system project for operation research and development. Case studies. Field trip required.
01120513 การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท
3(3-0-6)
(Community – based Agribusiness Development and Rural Industrialization )
ความหมายและความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ เกษตรชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรมชนบทในการพั ฒ นา
การเกษตรและชนบท ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเชิงสถาบันการรวมกลุมของเกษตรกร การสรางมูลคา เพิ่มในสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรมชนบท ระบบการจัดการสําหรับธุรกิจเกษตรชุมชน บทบาท ของรัฐในการพัฒนาธุรกิจ
เกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท กรณีศึกษามีการศึกษานอกสถานที่
Definition and importance of community-based agribusiness enterprise and rural
industrialization in agricultural and rural development. Theory of institutional economics.
Formation of farmer group. Creation of value added in agricultural products and rural
industrialization. Management system for community-based agribusiness enterprise.
Government roles on community-based agribusiness enterprise development and rural
industrialization. Case studies. Field trip required.
**
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01120521 เศรษฐศาสตรการแปรรูปสินคาเกษตร
3(3-0-6)
(Economics of Agricultural Processing)
การประยุกตหลัก ทฤษฎี และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรกับการจัดการอุตสาหกรรมการ แปรรูป
สินคาเกษตร การจัดการวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป การจัดการแปรรูปและการจัดการตลาด สินคาเกษตรแปรรูป
การประกันคุณภาพ การวิจัยและการพัฒนา และการศึกษาความเปนไปได ของการลงทุนในอุตสาหกรรมแปร
รูปสินคาเกษตร
Application of concept, theory and economic tools in management of agricultural
processing industry. Raw material procurement. Processing and marketing management. Quality
assurance. Research and development, and feasibility study of investment in agricultural
processing industry.
01120522 เศรษฐศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Economics of Technological Development in Agribusiness System)
ประโยชน ของการพั ฒ นาเทคโนโลยีในระบบธุรกิจ การเกษตร ระดับ เทคโนโลยี การเลือก ใช
เทคโนโลยี นวัตกรรมการเผยแพรและการถายทอดเทคโนโลยีในระบบธุร กิจ การ เกษตร ผลกระทบและ
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีในหนวยธุรกิจการเกษตรและระบบธุรกิจ การเกษตร กรณีศึกษา มีการศึกษา
นอกสถานที่
Usefulness of technological development in agribusiness system. Level of
technology, technological selection, and diffusion of technology in agribusiness system. The
impact of technological development and policies on agribusiness firms and agribusiness
system. Case studies. Field trip required.
01120531 การตลาดธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Marketing)
โครงสรางตลาดธุรกิจการเกษตร สภาพแวดลอมทางการตลาดธุรกิจการเกษตร พฤติกรรม
ผูบริโภค การวิจัยการตลาดธุรกิจการเกษตรและการคาดคะเนอุปสงค การวางแผนการตลาด การประยุกตใช
กลยุทธสวนประสมการตลาดในธุรกิจการเกษตร การแบงสวนตลาดธุรกิจการเกษตร การกําหนดราคาของ
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในระบบยอยของธุรกิจการเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตรแบบ
องครวม
Agribusiness market structure. Agribusiness marketing environment. Consumer
behavior. Agribusiness marketing research and demand forecasting. Marketing planning.
Applying marketing mix strategies in agribusiness. Agribusiness market segmentation. Price
determination of agricultural and agro-industrial products in subsections of agribusiness. Holistic
agribusiness marketing.
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01120532 ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Agribusiness)
รูปแบบการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ดานประโยชนเปรี ยบเทียบ นโยบายและมาตรการทางการค าของประเทศผูสงออกและ ประเทศผูนํ าเข า
ขอตกลงมาตรฐานสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรระหวาง ประเทศ ขอตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
International trade pattern of agricultural and agro-industrial products. Changes in
comparative advantage. Trade policy and major trade of exporting and importing countries.
International agreements of standard on agricultural commodities and agro-industrial products.
Agreement between countries related to agricultural commodities and agro-industrial products.
01120541 การลงทุนโครงการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Project Investment)
การลงทุ น ในโครงการธุ ร กิ จ การเกษตร ความเป น ไปได ข องโครงการทางด า นการจั ด การ
การตลาด การผลิต การจัดหา การแปรรูป การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและ ประเมิน
ความเปนไปไดทางการเงินและการลงทุน และปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงการลงทุนทาง ธุรกิจการเกษตร
กรณีศึกษา
Investment in agribusiness projects. Feasibility of management, marketing,
production, procurement, processing, financing, and managerial accounting. Financial analysis
and appraisal of investment and factors effecting agribusiness projects. Case studies.
01120542 การจัดการธุรกิจการเกษตรทางการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
(Agribusiness Accounting and Financial Management)
บทบาทของการบัญชีและการเงินในการจัดการธุรกิจการเกษตร การจัดทําและวิเคราะห งบดุล
งบรายได-รายจาย และงบกระแสเงินสดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะหตนทุนการผลิต การวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน ตนทุนของเงินทุน และผลตอบแทนและความเสี่ยง ในธุรกิจการเกษตร
Roles of accounting and finance in agribusiness management. Preparation and
analysis of balance sheet, income statement and cash flow statement in agribusiness. Cost
analysis, financial performance analysis and risk and return in agribusiness.
01120551 ธุรกิจเกษตรสีเขียว
3(3-0-6)
(Green Agribusiness)
ความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ การเกษตรสี เ ขี ย ว บทบาทและความสั ม พั น ธ ข องสิ่ งแวดล อ มกั บ ระบบ
เศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตร ทฤษฎีความยั่งยืนในการจัดการธุรกิจการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร
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ภายใตการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งในดานผลกระทบและแนวทางการปรับตัว
คารบอนฟุต พริ้นทและวอเทอรฟุตพริ้นทในการทําธุรกิจการเกษตร นวัตกรรมสีเขียวสําหรับการจัดการธุรกิจ
อยางยั่งยืน การสรางมูลคาเพิ่มและความไดเปรียบเชิงแขงขันจากธุรกิจเกษตรสีเขียว กรณีศึกษา การจัดการ
ธุรกิจเกษตรสีเขียวในตางประเทศ
Importance of green agribusiness. Roles and relationship between environment and
economy – agribusiness. Sustainability concept for agribusiness management. Agribusiness
management under climate change and climate variation both impacts and adaptation
strategies. Carbon footprint and Water footprint in agribusiness. Green innovation for a
sustainable agribusiness. Creating value and gaining the competitive advantage from green
agribusiness. Case study of green agribusiness in foreign countries.
01120561 กลยุทธทางการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness Management Strategy)
แนวคิดเศรษฐศาสตรสําหรับกลยุทธ การวิเคราะหตลาด อุตสาหกรรม และสภาพการแขงขัน
การวิเคราะหพลวัตและตําแหนงไดเปรียบเชิงกลยุทธ คณิตศาสตรและทฤษฎีเกมในการตัดสินใจเชิงกลยุ ทธ
ระบบการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
วัตถุประสงค และกลยุทธของธุรกิจการเกษตร การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการดําเนิน
กลยุทธ
Economic concept for strategy. Market, industry and competitive analysis. Analysis
of strategic dynamic and competitive advantage position. Mathematic and game theory in
strategic decision. Strategic management system in agribusiness. Environmental analysis.
Determination of agribusiness corporate vision, missions, objectives, and strategies. Strategy
implementation. Controlling and performance evaluating of strategies.
01120581 คณิตศาสตรประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Appiled Mathematics in Agribusiness Management)
การประยุ กต เ ทคนิ คทางคณิ ตศาสตรในการจัดการทางธุรกิจ การเกษตร แบบจําลองเชิงเสน
แบบจํ าลองการขนส งและมอบหมายงาน แบบจํ าลองการขนถ า ยสิ น ค า แบบจําลองการจั ด การแถวคอย
แบบจําลองการจัดการสินคาคงคลัง ทฤษฎีการตัดสินใจ และเทคนิคการจําลองสถานการณ
Applications of Mathematical Techniques to agribusiness management. Linear
programming, Transportation and Assignment models, Transshipment model, Queuing model,
Inventory model, Decision theory, and Simulation technique
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01120582 สถิติประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Applied Statistics in Agribusiness Management)
การใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะหเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหองคประกอบรวม การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายและสมการถดถอย
แบบพหุคูณ การประมาณคาและการตรวจสอบคุณสมบัติของแบบจําลอง แบบจําลองราคาฮีโดนิค และการใช
แบบจําลองโลจิตและโพรบิท
Using descriptive statistic and statistical analysis for agribusiness management,
hypothesis testing, conjoint analysis, factors analysis, simple and multiple linear regression
analysis, model estimation and diagnostic checking, hedonic price model, and using logit and
probit models.
01120591 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Agribusiness)
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางธุ ร กิ จ การเกษตร จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย ประเด็ น ป ญ หา การกํ า หนด
วัตถุประสงคของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเขาถึงขอมูล การสํารวจและเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล
การเปดเผยขอมูล รูปแบบและการเสนอรายงานโดยอางถึงแหลงขอมูลที่ ถูกตอง
The research methodology in agribusiness. Ethics researcher. Identification of issues,
objectives, hypothesis, data access, survey, data processing, data availability and report
presentation.
01120595 การศึกษาคนควาอิสระ
3
(Independent Study)
การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอที่นาสนใจระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเปนรายงาน
Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compile
into a written report.
01120596 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Agribusiness)
เรื่ องเฉพาะทางธุ ร กิ จ การเกษตรในระดับ ปริญ ญาโทหัว ขอเรื่ องเปลี่ย นแปลงไปในแตล ะภาค
การศึกษา
Selected topics in agribusiness at the master’s degree level. Topics are subject to
change each semester.
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01120597 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจการเกษตรในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in agribusiness at the
master’s degree level.
01120598 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางธุรกิจการเกษตรระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in agribusiness at the master’s degree level and compile into a
written report.
01120599 วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.
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