




 

  

 

3 

8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) อาจารยและนักวิชาการในสถานศึกษา 

(2) นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันวิจัย 

(3) เจาหนาท่ีวิเคราะหและท่ีปรึกษาในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

(4) ผูประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
 

3.1  หลักสูตร 
 

3.1.1  แบบ 1.1 

   3.1.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

  3.1.1.2  โครงสรางหลักสูตร  
 

ก) วิชาเอก ไมนอยกวา    10 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
 

    -  สัมมนา       4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)  

    -  วิชาเอกบังคับ 6  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

 ข) วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 3.1.1.3  รายวิชา 
 

ก) วิชาเอก ไมนอยกวา   10 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
 

    -  สัมมนา       4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)  

 01119697  สัมมนา           1,1,1,1 

  (Seminar) 

    -  วิชาเอกบังคับ      6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01119681  การวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันสูงในทางเศรษฐศาสตรเกษตร  3(3-0-6) 

    และทรัพยากร  

    (Advanced Quantitative Analysis in Agricultural and  

    Resource Economics) 

 01119691  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร     3(3-0-6)  

            (Advanced Research Methodologies in Agricultural  

    and Resource Economics) 

 
 

 ข) วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 

 01119699  วทิยานิพนธ     1-48 

  (Thesis) 
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3.1.2  แบบ 2.1 

   3.1.2.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

  3.1.2.2  โครงสรางหลักสูตร  
 

ก) วิชาเอก ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 
 

    -  สัมมนา               4    หนวยกิต   

    -  วิชาเอกบังคับ         6    หนวยกิต  

   -  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา   2    หนวยกิต 

 ข) วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

 3.1.2.3  รายวิชา 
 

    -  สัมมนา       4 หนวยกิต   

 01119697  สัมมนา        1,1,1,1 

  (Seminar) 

    -  วิชาเอกบังคับ 6 หนวยกิต  

   01119681  การวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันสูงในทางเศรษฐศาสตรเกษตร  3(3-0-6) 

    และทรัพยากร  

    (Advanced Quantitative Analysis in Agricultural and  

    Resource Economics) 

 01119691  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร     3(3-0-6)  

            (Advanced Research Methodologies in Agricultural  

    and Resource Economics) 
 

   -  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา   2    หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาไมนอยกวา 2 หนวยกิต  ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้  ท้ังนี้นิสิตสามารถ

เลือกเรียนรายวิชาระดับ 500 ท่ีสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ  ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก โดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

 01119621**การวิเคราะหเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตรและอาหาร          3(3-0-6) 

   (Analysis of Agricultural and Food Production Economics) 

   01119631**การวิเคราะหตลาดและราคาสินคาเกษตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Agricultural Market and Price Analysis)  

   01119651  การวิเคราะหการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรเกษตร               3(3-0-6) 

    (Analysis of Agricultural Resource Conservation and  

    Development)  

 

**รายวิชาปรับปรุง    
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   01119682* เศรษฐมิติข้ันสูงเพ่ือการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตร         3(3-0-6) 

                                          และทรัพยากร                                                            

                                         (Advanced Econometrics in Agricultural and Resource  

    Analysis)  

   01119696 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  1-3 

   (Selected Topics in Agricultural and Resource Economics) 

   01119698 ปญหาพิเศษ                            1-3  

   (Special Problems) 
 

 ข) วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

 01119699  วิทยานิพนธ     1-36 

  (Thesis) 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวชิาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบดวย เลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

      เลขลําดับท่ี   1-2 (01)  หมายถึง   วิทยาเขตบางเขน 

 เลขลําดับท่ี  3- 5 (119) หมายถึง    สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

      เลขลําดับท่ี 6   หมายถึง     ระดับชั้นป 

 เลขลําดับท่ี 7   มีความหมายดังตอไปนี้  

2 หมายถึง  กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการผลิตและการจัดการฟารม 

3 หมายถึง  กลุมวิชาการตลาดและราคาสินคาเกษตร 

5 หมายถึง  กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

8 หมายถึง  กลุมวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

9 หมายถึง  กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

      เลขลําดับท่ี  8         หมายถึง    ลําดับวิชาในแตละกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

*รายวิชาเปดใหม  **รายวิชาปรับปรุง 
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา  
 

01119621** การวิเคราะหเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 

                (Analysis of Agricultural and Food Production Economics) 
 

 คุณสมบัติของฟงกชันการผลิต ฟงกชันตนทุน และฟงกชันกําไร ทฤษฎีภาวะควบคู แบบจําลอง

การตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีเหมาะสม ผลิตภาพการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทาง

การเกษตรและอาหาร ขอมูลและประเด็นเก่ียวกับปญหาการวัดคาในเศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร การ

ประมาณคาเทคโนโลยีการผลิตโดยใชเศรษฐมิติ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอาหาร 

การวิเคราะหตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและสภาวการณท่ีไมแนนอนใน

การผลิตทางการเกษตรและอาหาร 
 

 Properties of production function, cost function, and profit function. Duality 

theory. Optimal agricultural and food production-decision model. Productivity and efficiency 

analysis in agricultural and food production. Data and measurement issues in agricultural 

production economics. Econometric estimation of production technologies. Technological 

change in agricultural and food production. Input-output table analysis. Decisions under risks 

and uncertainties in agricultural and food production.   

 

01119631** การวิเคราะหตลาดและราคาสินคาเกษตรข้ันสูง    3(3-0-6) 

                 (Advanced Agricultural Market and Price Analysis) 
 

        กรอบแนวคิดทฤษฎีของอุปสงคและอุปทาน การวัดอุปสงคสินคาเกษตรและปจจัยการผลิต การ

วัดอุปทานของฟารม แบบจําลองอุปทานอุปสงคทิศทางเดียวและเก่ียวเนื่อง การประเมินและพยาการณราคา

สินคาเกษตรระยะยาว การวิเคราะหสินคาเชิงพ้ืนท่ีและการคา การวิเคราะหความเปนฤดูกาลของราคาสินคา

เกษตร การประยุกตใชแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหนโยบายการตลาดเกษตร 
 

        Theoretical concepts of demand and supply. Measuring demand for agricultural 

products and input. Measuring farm supply. Recursive and simultaneous supply-demand 

models. Long-term agricultural product prices projection and forecast. Spatial commodity 

analysis and trade. Seasonal agricultural product price analysis. Application of models to 

agricultural marketing policy analysis.  

 
 
 
 
 
 

**รายวิชาปรับปรุง 
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01119651 การวิเคราะหการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6) 

               (Analysis of Agricultural Resource Conservation and Development)                
    

          ประเด็นเชิงนโยบายและแนววิเคราะหของการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรเกษตร หลักคิดดาน
ความยั่งยืนของทุนทางธรรมชาติ ระบบพลวัติในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรเกษตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
เชิงพลวัติดานเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  เทคนิคการวิเคราะหระดับเหมาะสมเชิงพลวัติสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร การประยุกตแบบจําลองเชิงพลวัติกับประเด็นการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรเกษตรใน
บริบทเชิงพ้ืนท่ีและภูมิภาค 

          Policy and methodological issues in agricultural resource conservation and 
development. Sustainability principle of natural capital. Dynamic system in agricultural 
resource conservation and development. Dynamic economic theory for agriculture and 
natural resources. Dynamic optimization techniques for management of agricultural 
resources. Application of dynamic economic model on agricultural resource conservation and 
development in local and regional context. 

 

01119681 การวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันสูงในทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร        3(3-0-6) 

 (Advanced Quantitative Analysis in Agricultural and Resource Economics) 
 

 การใชโมเดลซิมูเลชั่นประกอบการตัดสินใจของหนวยธุรกิจการผลิตทางเกษตรและการจัด การ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาการสรางและการวิเคราะหโมเดลซิมูเลชั่นท่ีเหมาะสม การวิเคราะหโปรแกรมม่ิง

ทางการผลิตภายใตเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

 Use of simulation models as a tool in decision making of production firms and 

agricultural and resource  management. Problems on construction and analysis of 

appropriate simulation models. Programming analysis of production under changing 

economic conditions. 

 

01119682* เศรษฐมิติข้ันสูงเพ่ือการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร                  3(3-0-6) 

                (Advanced Econometrics in Agricultural and Resource Analysis)                                                                      

                 หลักการในการสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติ ความเอนเอียงท่ีเกิดจากการวิเคราะห การ

แกปญหาโดยการใชเครื่องมือการจับคูดวยคะแนนความเอนเอียง การแกปญหาคาคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ

กับตัวแปรอิสระในแบบจําลอง ดวยวิธีวิเคราะหกําลังสองนอยสุด 2 ข้ันตอน และ วิธีเจอเนอรัลเมธเธิดออฟ

โมเมนต  แนวคิดในการวิเคราะหโดยวิธีภาวะความนาจะเปนสูงสุด แบบจําลองหลายทางเลือก ไดแก 

แบบจําลองมัลติโนเมียลโลจิต และแบบจําลองโลจิตแบบเรียงลําดับ แบบจําลองสําหรับขอมูลไมครบถวน ไดแก  

 
 
 
 

*  รายวิชาเปดใหม 
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แบบจําลองโทบิต และแบบจําลองทรั๊งเครทรีเกรสชัน  แบบจําลองสําหรับขอมูลอนุกรมเวลา ประกอบไปดวย 

แบบจําลองออโตรีเกรสซีฟ ดิสทิบิวชัน แลค แบบจําลองเออเรอคอเรคชัน แบบจําลองเวคเตอรออโตรีเกรสชัน

แบบจําลองเวคเตอรเออเรอคอเรคชัน 
 

 Concept of econometric modeling. Bias from econometric analysis. Reducing the 

bias by using Propensity Score Matching. Solving the endogeneity problem by Two-stage 

least square and General method of moment. Concept of Maximum likelihood method. 

Multiple choice models including Multinomial logit model and Ordered logit model. Model 

for censored data including Tobit model and Truncated regression model. Models for time-

series data which are Autoregressive distributed lag model, Error correction model, Vector 

autoregression model, Vector error correction model. 

 

01119691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 3(3-0-6) 

  (Advanced Research Methodologies in Agricultural and Resource Economics)   

  ปรัชญา หลักพ้ืนฐานสําคัญและกระบวนการดําเนินงานวิจัยข้ันสูงทางเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ทรัพยากร   การพัฒนาโครงรางการวิจยั   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคนิคการประมวลผล  การสืบคน

ขอมูลและการวิเคราะหผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการและการนําเสนอ การอภิปราย 

ผลงานวิจัย  การจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสาร วิชาการ      
 

   Philosophy, fundamental concept,  and methods in advanced research in 

agricultural  and resource economics, development of research proposals, uses of 

information technologies, and data processing techniques and analysis. Group discussion, 

report, and academic paper preparation for  presentation and publication. 

 

01119696 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  1-3 

 (Selected Topics in Agricultural and Resource Economics) 
 

  เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรในระดับปริญญาเอก หัวเรื่องเปลี่ยนแปลงไป

ในแตละภาคการศึกษา 
 

  Selected topics in agricultural and resource economics at the doctoral degree 

level.  Topics are subject to change each semester. 

 

01119697 สัมมนา 1 

 (Seminar)          

   การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรในระดับ 
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ปริญญาเอก 
 

       Presentation and discussion on interesting topics in agricultural and resource 

economics at the doctoral degree level.  

 
 

01119698  ปญหาพิเศษ                   1-3 

 (Special Problems)  
       

 การศึกษาคนควาทางเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียน

เปนรายงาน 
 

 Study and research in agricultural and resource economics at the doctoral degree 

level and prepare a written report. 

 
 

01119699 วิทยานิพนธ                                       1-48 

 (Thesis)  
           

 วิจัยในระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
 

 Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 
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