
 
แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  ฉบับ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

----------------------- 
 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี  6 
พฤษภาคม พ.ศ 2557 และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 

2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม ครั้งท่ี.....      
เม่ือวันท่ี....... เดือน...........พ.ศ.......... 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้  เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 เปนตนไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1 เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธกิาร 
4.2 จากผลการวิจัยสถาบัน ซ่ึงสํารวจความคิดเห็นของนิสิตปจจุบัน มหาบัณฑิต และผูใชบัณฑิต   

 มีขอเสนอแนะวา ควรเนนใหมหาบัณฑิต มีความรูพ้ืนฐานดานการเงินและบัญชี และควรเปดรายวิชา    
     ใหมๆ  
4.3 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาเอกบังคับและกลุมวิชาเอกเลือกใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัฒนของระบบ  
     เศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหภูมิภาคตางๆ   

 มีการเชื่อมโยงกันอยางรวดเร็วไรพรมแดนอันสงผลกระทบตอการจัดการดานธุรกิจการเกษตรของไทย  
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 แผน ก แบบ ก 2  
     - ลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากไมนอยกวา 38 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
     - ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอก จากไมนอยกวา 26 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
     - ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอกเลือก จากไมนอยกวา 6 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
5.2 แผน ข 
     - ลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากไมนอยกวา 38 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
     - ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอก จากไมนอยกวา 32 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
     - ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอกเลือก จากไมนอยกวา 12 หนวยกิตเปนไมนอยกวา 10 หนวยกิต        
5.3 ปรับปรุงรายวิชา  จํานวน 1 วิชา คือ 

01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
  5.4 เปดรายวิชาใหม  จํานวน 1 วิชา คือ  
  01120551  ธุรกิจเกษตรสีเขียว           3(3-0-6)  
 
 
 
 
 

 1 



 
5.5  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต -ลดจํานวนหนวยกิต 
ก. วิชาเอก                                            26 หนวยกิต ก.   วิชาเอก                                          24 หนวยกิต -ลดจํานวนหนวยกิต 
- สัมมนา                                                2 หนวยกิต 
   01120597 สัมมนา                                            1, 1 

- สัมมนา                                                2 หนวยกิต 
   01120597 สัมมนา                                            1, 1 

 

- วิชาเอกบังคับ                                       18 หนวยกิต 
   01120511  กระบวนการการจัดการธุรกิจ            3(3-0-6) 
                   การเกษตร                  
   01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร                3(3-0-6) 

- วิชาเอกบังคับ                                      18 หนวยกิต 
   01120511  กระบวนการการจัดการธุรกิจ            3(3-0-6) 
                   การเกษตร  
   01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร               3(3-0-6) 

 
 
 
-ปรับปรุงรายวิชา 

   01120561  กลยุทธทางการจัดการ                    3(3-0-6) 
                   ธุรกิจการเกษตร          

   01120561  กลยุทธทางการจัดการ                    3(3-0-6) 
                   ธุรกิจการเกษตร          

 

   01120581  คณิตศาสตรประยุกตใน                   3(3-0-6) 
         การจัดการธุรกิจการเกษตร 

   01120581  คณิตศาสตรประยุกตใน                  3(3-0-6) 
                   การจัดการธุรกิจการเกษตร 

 
 

   01120582  สถิติประยุกตใน                            3(3-0-6) 
                   การจัดการธุรกิจการเกษตร        

    
 
  01120542  การจัดการธุรกิจการเกษตร               3(3-0-6) 
                  ทางการบัญชีและการเงิน           

-ยายไปเปนวิชาเอก
เลือก 
-ยายมาจากวิชาเอก
เลือก  

   01120591  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                 3(3-0-6) 
                   การเกษตร           

  01120591  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                  3(3-0-6) 
                  การเกษตร           

 

-   วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา                6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในสาขาหรือนอกสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 6 
หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี ้
    01120512  การจัดการระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
                    สําหรับธุรกิจการเกษตร            
    01120513  การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชน           3(3-0-6) 
                    และอุตสาหกรรมชนบท            
    01120521  เศรษฐศาสตรการแปรรูป                3(3-0-6) 
       สินคาเกษตร             
    01120522  เศรษฐศาสตรการพัฒนา                 3(3-0-6) 
                    เทคโนโลยีในระบบธุรกิจ 
                    การเกษตร             
    01120532  ธุรกิจการเกษตรระหวาง                 3(3-0-6) 
                    ประเทศ              
    01120541  การลงทุนโครงการธุรกิจ                 3(3-0-6) 
                    การเกษตร              

-   วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา                4 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในสาขาหรือนอกสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 4 
หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี ้
    01120512  การจัดการระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
                    สําหรับธุรกิจการเกษตร            
    01120513  การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชน           3(3-0-6) 
                    และอุตสาหกรรมชนบท            
    01120521  เศรษฐศาสตรการแปรรูป                3(3-0-6) 
                    สินคาเกษตร   
    01120522  เศรษฐศาสตรการพัฒนา                3(3-0-6) 
                    เทคโนโลยีในระบบธุรกิจ 
                    การเกษตร             
    01120532  ธุรกิจการเกษตรระหวาง                 3(3-0-6) 
                    ประเทศ              
    01120541  การลงทุนโครงการธุรกิจ                3(3-0-6) 
                    การเกษตร              

-ลดจํานวนหนวยกิต 
 
 
 

    01120542  การจัดการธุรกิจการเกษตร             3(3-0-6) 
                    ทางการบัญชีและการเงิน  
 
 
 
   01120596  เร่ืองเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร         3(3-0-6) 
   01120598  ปญหาพิเศษ                 1-3 
 

     
 
   01120551  ธุรกิจเกษตรสีเขียว                        3(3-0-6) 
   01120582  สถิติประยุกตใน                           3(3-0-6) 
                   การจัดการธุรกิจการเกษตร   
   01120596  เร่ืองเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร         3(3-0-6) 
   01120598  ปญหาพิเศษ                 1-3      

- ยายไปเปนวิชาเอก  
  บังคับ  
- เปดรายวิชาใหม 
- ยายมาจากวิชาเอก 
  บังคับ 

ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา                      12  หนวยกิต ข.   วิทยานิพนธ ไมนอยกวา                       12 หนวยกิต  
   01120599                             1-12วิทยานิพนธ      01120599                             1-12วิทยานิพนธ    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

แผน ข แผน ข  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต -ลดจํานวนหนวยกิต 
ก.   วิชาเอก                                          32 หนวยกิต ก.   วิชาเอก                                          30 หนวยกิต -ลดจํานวนหนวยกิต 
- สัมมนา                                                2 หนวยกิต 
   01120597   สัมมนา                                          1, 1 

- สัมมนา                                                2 หนวยกิต 
   01120597   สัมมนา                                          1, 1 

 
 

- วิชาเอกบังคับ                                       18 หนวยกิต 
   01120511  กระบวนการการจัดการธุรกิจ            3(3-0-6) 
                   การเกษตร             
   01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร                3(3-0-6) 

- วิชาเอกบังคับ                                      18 หนวยกิต 
   01120511  กระบวนการการจัดการธุรกิจ            3(3-0-6) 
                   การเกษตร             
   01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร               3(3-0-6) 

 
 
 
-ปรับปรุงรายวิชา 

   01120561  กลยุทธทางการจัดการธุรกิจ              3(3-0-6) 
                   การเกษตร             

   01120561  กลยุทธทางการจัดการธุรกิจ             3(3-0-6) 
                   การเกษตร             

 

   01120581  คณิตศาสตรประยุกตใน                   3(3-0-6) 
                   การจัดการธุรกิจการเกษตร                   

   01120581  คณิตศาสตรประยุกตใน                 3 (3-0-6) 
                   การจัดการธุรกิจการเกษตร                   

 

   01120582  สถิติประยุกตใน                            3(3-0-6) 
                   การจัดการธุรกิจการเกษตร                

    
 

-ยายไปเปนวิชาเอก
เลือก 
 

    
 
   01120591  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                 3(3-0-6) 
                   การเกษตร               

   01120542  การจัดการธุรกิจการเกษตร              3(3-0-6) 
                   ทางการบัญชีและการเงิน           
   01120591  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                 3(3-0-6) 
                   การเกษตร             

-ยายมาจากวิชาเอก
เลือก 
 

-   วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา              12 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในสาขาหรือนอกสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 12 
หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี ้
    01120512  การจัดการระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
                    สําหรับธุรกิจการเกษตร                 
    01120513  การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชน           3(3-0-6) 
                    และอุตสาหกรรมชนบท                
    01120521  เศรษฐศาสตรการแปรรูป                3(3-0-6) 
       สินคาเกษตร             
    01120522  เศรษฐศาสตรการพัฒนา                 3(3-0-6) 
                    เทคโนโลยีในระบบธุรกิจ 
                    การเกษตร             
    01120532  ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ       3(3-0-6)       
    01120541  การลงทุนโครงการธุรกิจ                 3(3-0-6) 
                    การเกษตร              

-   วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา              10 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในสาขาหรือนอกสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 10 
หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี ้
    01120512  การจัดการระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
                    สําหรับธุรกิจการเกษตร               
    01120513  การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชน           3(3-0-6) 
                    และอุตสาหกรรมชนบท                    
    01120521  เศรษฐศาสตรการแปรรูป                3(3-0-6) 
                    สินคาเกษตร                 
    01120522  เศรษฐศาสตรการพัฒนา                3(3-0-6) 
                    เทคโนโลยีในระบบธุรกิจ 
                    การเกษตร             
    01120532  ธุรกิจการเกษตรระหวาง ประเทศ      3(3-0-6)                  
    01120541  การลงทุนโครงการธุรกิจ                3(3-0-6) 
                    การเกษตร              

-ลดจํานวนหนวยกิต 
 
 
 
 

    01120542  การจัดการธุรกิจการเกษตร             3(3-0-6) 
                    ทางการบัญชีและการเงิน           

     
 
    01120551  ธุรกิจเกษตรสีเขียว                       3(3-0-6)    

-ยายไปเปนวิชาเอก
บังคับ 
-เปดรายวิชาใหม 

     
    
   01120596    เร่ืองเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร       3(3-0-6) 
   01120598  ปญหาพิเศษ                 1-3 

    01120582  สถิติประยุกตใน                          3(3-0-6)     
                    การจัดการธุรกิจการเกษตร                 
   01120596    เร่ืองเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร       3(3-0-6) 
   01120598  ปญหาพิเศษ                 1-3 

-ยายมาจากวิชาเอก
บังคับ 
 

ข. การศึกษาคนควาอิสระ                            6 หนวยกิต ข. การศึกษาคนควาอิสระ                            6 หนวยกิต  
   01120595  การศึกษาคนควาอิสระ                   3,3    01120595  การศึกษาคนควาอิสระ                   3,3  
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6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน  หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

6.1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. วิชาเอก 
- สัมมนา 

      - วิชาเอกบังคับ 
      - วิชาเอกเลือก 

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต ไมนอยกวา  26    หนวยกิต
   2     หนวยกิต 
                  18     หนวยกิต 
ไมนอยกวา      6     หนวยกิต 

ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
                    2 หนวยกิต 
                 18   หนวยกิต 
ไมนอยกวา      4 หนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ    ไมนอยกวา  12  หนวยกิต ไมนอยกวา     12    หนวยกิต ไมนอยกวา    12   หนวยกิต 
หนวยกิตรวม ไมนอยกวา  36  หนวยกิต ไมนอยกวา     38    หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 
6.2 แผน ข 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
1. วิชาเอก 

 - สัมนา 
  - วิชาเอกบังคับ 
 - วิชาเอกเลือก 

 ไมนอยกวา    32     หนวยกิต 
                   2     หนวยกิต 
                 18     หนวยกิต 
ไมนอยกวา    12     หนวยกิต 

ไมนอยกวา     30   หนวยกิต 
        2               หนวยกิต 

                  18   หนวยกิต 
ไมนอยกวา     10   หนวยกิต 

2. การศึกษาคนควาอิสระ   ไมนอยกวา     3    หนวยกิต
และไมเกิน  6    หนวยกิต 

                   6     หนวยกิต                     6   หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา  36 หนวยกิต ไมนอยกวา    38   หนวยกิต ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

 
 
7. หลักสูตร  
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร   25510021108391 

    ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
    ภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Agribusiness  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) 
ชื่อยอ           วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) 
ชื่อเต็ม          Master of Science (Agribusiness) 

   ชื่อยอ            M.S. (Agribusiness) 
3. วิชาเอก 

ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป  
5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเขาศึกษา  รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

มคอ.2  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร  

สถานภาพของหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาธุรกิจการเกษตร 
- เร่ิมใชมาตั้งแตปการศึกษา 2545 
- ปรับปรุงคร้ังสุดทายเมื่อปการศึกษา 2555 

     การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ  
-  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ในการประชุมคร้ังที ่4/2560 

เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

-  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม คร้ังที่.........เมื่อวันที่..........  
เดือน ......................... พ.ศ......................... 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
          ป พ.ศ. 2561 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) ผูประกอบการ/นักธุรกิจการเกษตร  
(2) นักวิจัยและนักวิชาการทางธุรกิจการเกษตร 
(3) อาจารย  
(4) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(5) นักพัฒนาธุรกิจ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุ: นาย/นาง/นางสาว) 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา จาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1. 3-1005-04496-99 -2 ผูชวยศาสตราจารย นายกัมปนาท  เพ็ญสุภา Ph.D. Regional and Rural Development Planning Asian Institute of Technology  2546 
   วท.ม. เศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536 
   วท.บ. ศึกษาศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532 
2. 0-0000-03249-27-5 อาจารย นายเดชรัต  สุขกําเนิด Ph.D. Planning and Development Aalborg University, Denmark. 2548 
   M.A. Agricultural and Rural Development Institute of Social Studies, Netherlands.  2540 
   วท.ม. เศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2535 
   วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2532 
3. 3-5099-00709-69-1 อาจารย นายมนตชัย  พินิจจิตรสมุทร ปร.ด. เศรษฐศาสตรพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2551 
   บธ.ม. การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  2543 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  2533 
4. 3-9010-00206-76-5 รองศาสตราจารย นายวินัย  พุทธกูล Ph.D. Agricultural Education University of Missouri- Columbia, U.S.A. 2537 
   M.S. Agricultural  Economics University of Missouri-Columbia, U.S.A.  2537 
   M.S. Community Development University of Missouri-Columbia, U.S.A. 2535 
   วท.บ. เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525 
5. 3-5599-00036-85-9 ผูชวยศาสตราจารย นายอภิชาต  ดะลุณเพธย     Ph.D. Economics University of Tennessee, Knoxville, U.S.A. 2545 
   วท.ม. เศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 
   วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2530 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

เฉพาะในสถาบัน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
             จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจโลก เชน การ
รวมตัวของกลุมประเทศเปนกลุมเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้น ไดสรางแรงผลักดันใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเชิง
พลวัตร  ตลอดจนสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานโอกาสและภัย
คุกคามกลายเปนสิ่งท่ีตองทําอยางเรงดวนและเปนระบบ  จะเห็นไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 8 จนถึงฉบับท่ี 12 ไดมุงเนน “คน”ในฐานะท่ีเปนหัวใจในการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยดําเนินการผานการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ซ่ึงการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาให
กลมกลืนกับเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนคือหนึ่งในแนวทางหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันจะเปนฐาน
รากสําคัญในเศรษฐกิจฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค 

        เนื่องจากธุรกิจการเกษตรของไทยตองไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได การผลิตบุคคลากรเพ่ือรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งตอ
ภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัย เพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของประเทศท่ีปรับเปลี่ยนไปสูการพัฒนาแบบองครวม จึงไดทําการการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรข้ึน ใหสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีใหความสําคัญแกบุคคลากรในภาคธุรกิจการเกษตรและการ
สรางนวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตร 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
             (1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยท่ีไมทําลาย
สิ่งแวดลอมและชุมชน 

  (2) การสงเสริม การรวมกลุม และการสรางเครือขายของวิสาหกิจชุมชนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจการเกษตรมุงสูสังคม (Social Enterprise) 
             (3) จากการเปดเสรีทางการคาภายใตกรอบขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขอตกลง
การคาโลกท่ีกระทบตอการพัฒนารูปแบบธุรกิจการเกษตรขามวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             (1) มุงสรางองคความรูอยางเปนระบบดวยการบูรณาการความรูดานเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ 
และการวิจัยในการจัดการสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ  
             (2) พัฒนาบุคลากรสูสังคมแหงการเรียนรูในระบบเศรษฐกิจท่ีมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
             (3) หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง 
             (4) หลักสูตรตองมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังภายในและตางประเทศ 
             (5) หลักสูตรตองมีแนวทางในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
การเกษตร 
            (6) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และความสามารถในการจัดการธุรกิจ
การเกษตรท่ีมีความซับซอน โดยใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร สถิติ เศรษฐศาสตร และระเบียบวิธีวิจัย 
            (7) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมดวยจิตสาธารณะ 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
              การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรนี้ มุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ สรางและพัฒนาองคความรูท่ีหลากหลาย สรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม มีจิตสํานึก
เพ่ือสวนรวม รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
พันธกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร         

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน      

ไมมี  
      13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน             

 ไมมี  
      13.3 การบริหารจัดการ    

ไมมี  
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา 
     เปนศาสตรเชิงประยุกตท่ีครอบคลุมความรูดานธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร การจัดการและการวิจัย 
มาพัฒนาเปนหลักสูตรท่ีทันสมัยใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท้ังของประเทศไทยและของโลก 
 

1.2 ความสําคัญ 
1.2.1 ความรูทางธุรกิจการเกษตรมีความจําเปนท่ีจะตองนํามาใชในการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ

การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของประเทศ อันเนื่องมาจากภาคเกษตรมีการ
พัฒนามากข้ึนในปจจุบัน 

1.2.2 ความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางธุรกิจการเกษตรมีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับ
การขยายโอกาสทางธุรกิจของหนวยงานธุรกิจการเกษตรใหมีความสามารถในการแขงขันมากข้ึน ท้ัง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ ภายใตกรอบขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการคาโลก  

1.2.3 ในสถานการณท่ีตลาดแรงงานของภาคธุรกิจการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  จึง
จําเปนตองผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และพัฒนาใหมีคุณลักษณะ รวมท้ังสมรรถนะในการนํา
ความรูไปประยุกตใชและปรับตัวไดในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง   
  

     1.3 วัตถุประสงค 
         1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหพัฒนาองคความรูทางวิชาการและการวิจัยไปประยุกตใชไดตาม
สถานการณจริง 
          1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) 
อยางนอยทุกๆ 5 ปใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยศึกษาความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

- ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงและความตองการ
ของประเทศและภูมิภาค 

 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและภูมิภาค 

- ติดตามและศึกษาความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

- รายงานผลการสํารวจความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ
พอใจของผูใชบัณฑิต 

 
- พัฒนาดานการเรียนการสอนเพ่ือให

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูและ
ทักษะท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 

- สนับสนุนบุคลากรและนิสิตใหมีการ
พัฒนาองคความรูในสาขาน้ี 

- สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานและเชิญ
ผูเช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษ 

- ฝกทักษะการวิเคราะหใหผูเรียน
สามารถประยุกตใชไดจริง  

- มีรายงานการศึกษาดูงาน 
- มีรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- มีผูเช่ียวชาญในสาขาธุรกิจ

การเกษตร ไมต่ํากวา 2 คนตอ
ภาคการศึกษามาบรรยายพิเศษ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ    
    ระบบทวิภาค   
 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน                     
    ไมมี 
 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค         
     ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
              นอกวัน-เวลาราชการ  
                          วันจันทร-วันศุกร เวลา 18.00 - 21.00 น. 
                          วันเสาร-วันอาทิตย เวลา 09.00 – 17.00 น.  
         ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
         ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา            
          นิสิตมีความรูพ้ืนฐานดานเศรษฐศาสตรและดานคณิตศาสตร ท่ีหลากหลาย 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3  
    กําหนดใหนิสิตเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค และวิชาคณิตศาสตร สําหรับนิสิตท่ีมีความรูพ้ืนฐานดาน

เศรษฐศาสตรและดานคณิตศาสตร ไมเพียงพอกอนการเขาศึกษา  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

          
          แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีจะรับ จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม จบการศึกษา 
2560 18 - 18  

คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรป
ละ 18 คน เริ่มจบปการศึกษา 2562 

2561 18 18 36 

2562 18 18 36 

2563 18 18 36 

2564 18 18 36 
 

แผน ข 
   

  

ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีจะรับ จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม จบการศึกษา 

2560 42 - 42  
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรป
ละ 42 คน เริ่มจบปการศึกษา 2562 

2561 42 42 84 

2562 42 42 84 

2563 42 42 84 

2564 42 42 84 
 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประมาณการรายรับ/บาท 6,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 48,000,000 
รวมรายรับ/บาท 6,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 48,000,000 

 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบดําเนินงาน/บาท 1,500,000 4,646,525 4,646,525 4,646,525 4,646,525 20,086,100 
2. งบอุดหนุน/บาท 1,500,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 10,204,000 

รวม 1+2 3,000,000 6,822,525 6,822,525 6,822,525 6,822,525 30,290,100 
จํานวนนิสิต (คน) 60 120 120 120 120 540 
คาใชจายตอหัวนิสิต (บาท/คน) 50,000 56,854 56,854 56,854 56,854 56,092 

 

2.7  ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรยีนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน  
3.1  หลักสูตร 
 

 3.1.1 แผน ก  แบบ ก 2 
 3.1.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา     36  หนวยกิต  

  3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
1) วิชาเอก  ไมนอยกวา 2 4 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 
        01120511    กระบวนการการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                           (Agribusiness Management Process)       

   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) 
        01120581    คณิตศาสตรประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                              (Applied Mathematics in Agribusiness Management) 
                 01120591    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
                                       (Research Methodology in Agribusiness) 
  
 
 
 
 
 

∗∗ ปรับปรุงรายวิชา 
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       - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา         4   หนวยกิต 
       ใหเลือกเรียนในสาขาหรือนอกสาขาท่ีเก่ียวของ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาดังตอไปนี้ 
                    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) 
             01120582   สถิติประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                                    (Applied Statistics in Agribusiness Management) 
             01120596  เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                                  (Selected Topics in Agribusiness) 
             01120598  ปญหาพิเศษ                                                         1 -3                
                                  (Special Problems) 
 

 2) วิทยานิพนธ ไมนอยกวา                  12 หนวยกิต 
    01120599   วิทยานิพนธ               1-12 
                       (Thesis)    
  

 3.1.2  แผน ข 
   3.1.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา           36 หนวยกิต 
   3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร  

   1) วิชาเอก   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
- สัมมนา                            2 หนวยกิต  
- วิชาเอกบังคับ   1 8 หนวยกิต  
- วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา     1 0 หนวยกิต  

2) การศึกษาคนควาอิสระ            6 หนวยกิต  

∗ เปดรายวิชาใหม 
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            3.1.2.3 รายวิชา 
     1) วิชาเอก  ไมนอยกวา         30 หนวยกิต    

- สัมมนา                                                 2      หนวยกิต 
  01120597 สัมมนา  1,1 
                  (Seminar) 

                         - วิชาเอกบังคับ           18 หนวยกิต  
       01120511   กระบวนการการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                           (Agribusiness Management Process)   

        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) 
        01120581   คณิตศาสตรประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                    (Applied Mathematics in Agribusiness Management) 
                 01120591    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
                                              (Research Methodology in Agribusiness) 
                  - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา    10 หนวยกิต  
                          ใหเลือกเรียนในสาขาหรือนอกสาขาท่ีเก่ียวของ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต จากตัวอยาง
รายวิชาดังตอไปนี้ 
             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) 

∗∗ ปรับปรุงรายวิชา 
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             011205513

∗   ธุรกิจเกษตรสีเขียว  3(3-0-6) 
                       (Green Agribusiness) 
               01120582    สถิติประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                       (Applied Statistics in Agribusiness Management) 
            01120596   เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
                                   (Selected Topics in Agribusiness) 
             01120598   ปญหาพิเศษ                                                     1-3               
                  ( Special Problems) 
 

 2) การศึกษาคนควาอิสระ                       6 หนวยกิต 
  01120595  การศึกษาคนควาอิสระ 3,3        

(Independent Study) 
 
 

   ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประกอบดวย
เลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2 (01)  หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขลําดับท่ี 3-5 (120)   หมายถึง สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
เลขลําดับท่ี 6   หมายถึง ระดับชั้นป 
เลขลําดับท่ี 7   มีความหมายดังตอไปนี้ 

 1 หมายถึง กลุมวิชาธุรกิจการเกษตรท่ัวไป  
 2 หมายถึง กลุมวิชาการผลิตและการแปรรูปทางธุรกิจการเกษตร  
 3 หมายถึง กลุมวิชาการตลาดทางธุรกิจการเกษตร 

 4 หมายถึง กลุมวิชาบัญชีและการเงินทางธุรกิจการเกษตร  
 5 หมายถึง กลุมวิชาทรัพยากร และสิ่งแวดลอมทางธุรกิจการเกษตร  

 6 หมายถึง กลุมวิชากลยุทธทางธุรกิจการเกษตร  
 8 หมายถึง กลุมวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร  

 9 หมายถึง กลุมวิจัย การศึกษาคนควาอิสระ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และ
วิทยานิพนธ 

 เลขลําดับท่ี 8  หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ รายวิชาเปดใหม 
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3.1.3 แผนการศึกษา 
              3.1.3.1 ตัวอยางแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
 

  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
01120511   กระบวนการการจัดการธุรกิจการเกษตร                         3(3-0-6) 
01120531   การตลาดธุรกิจการเกษตร                  3(3-0-6) 
01120581   คณิตศาตรประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
                 วิชาเอกเลือก                                                                      2( - - ) 
    รวม      11( - - ) 

      

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
01120542  การจัดการธุรกิจการเกษตรทางการบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 
01120561 กลยุทธทางการจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
01120591 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร                                        3(3-0-6) 
01120597    สัมมนา                                                                            1 
                                                                          รวม       10(9-0-18) 

      จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
01120597   สัมมนา 1  
01120599   วิทยานิพนธ                   5  
                 วิชาเอกเลือก                                                                  2( - - ) 
                                                                    รวม      8( - - )  

       

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 2  
01120599    วิทยานิพนธ    7 
   รวม    7 
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3.1.3.2 ตัวอยางแผนการศึกษา แผน ข 

 

    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
01120511     กระบวนการการจัดการธุรกิจการเกษตร            3(3-0-6) 
01120531     การตลาดธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
01120581     คณิตศาตรประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
                  วิชาเอกเลือก                                                                 2( - - ) 
                                                                                       รวม    11( - - ) 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
01120542  การจัดการธุรกิจการเกษตรทางการบัญชีและการเงิน  3(3-0-6) 
01120561    กลยุทธทางการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
01120591    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร           3(3-0-6) 
01120597    สัมมนา                                                                          1 
                                                                    รวม   10(10-0-18) 

    

                                                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1      
01120595    การศึกษาคนควาอิสระ    3 
01120597    สัมมนา                                                                           1 
    วิชาเอกเลือก      8( - -  )  
   รวม   12( - -  ) 

     

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  2  
01120595    การศึกษาคนควาอิสระ     3 
   รวม     3 
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         3.1.4 คําอธิบายรายวิชา  
  
01120511   กระบวนการการจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
  (Agribusiness Management Process) 

แนวคิดทางธุรกิจการเกษตร บทบาทและความสําคัญ โครงสรางของระบบธุรกิจการเกษตร 
กระบวนการจัดการงานทางธุรกิจการเกษตร การจัดองคกรและภาวะผูนําในองคกร จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจการเกษตร  การวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจ กระบวนการวางแผนธุรกิจ
และงบประมาณ กรณีศึกษา 

Concept of agribusiness, role and importance, structure of agribusiness system, 
agribusiness management process, organization management and leadership, ethics and 
corporate social responsibility (CSR) for agribusiness entrepreneurs, problem analysis and 
decision making, business plan procedure and budgeting. Case studies. 
 
01120512   การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
  (Management Information System for Agribusiness) 

ความหมายและความสําคัญของการจัดการระบบสารสนเทศตอธุรกิจการเกษตร  แนวคิด เก่ียวกับ
การจดัการระบบสารสนเทศ  การออกแบบ  การวางแผน  การจัดการโครงการระบบ สารสนเทศเพ่ือการ
ดําเนินงาน  การวิจัยและการพัฒนา  กรณีศึกษา  มีการนอกสถานท่ี 

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 )  
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบทในการพัฒนา การเกษตร

และชนบท  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเชิงสถาบันการรวมกลุมของเกษตรกร  การสรางมูลคา เพ่ิมในสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมชนบท  ระบบการจัดการสําหรับธุรกิจเกษตรชุมชน  บทบาท ของรัฐในการพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชน
และอุตสาหกรรมชนบท  กรณีศึกษามีการศึกษานอกสถานท่ี  

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  การจัดการวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป  การจัดการแปรรูปและการจัดการตลาด สินคาเกษตรแปรรูป  
การประกันคุณภาพ  การวิจัยและการพัฒนา และการศึกษาความเปนไปได ของการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตร 

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) 

ประโยชนของการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบธุรกิจการเกษตร ระดับเทคโนโลยี การเลือก ใช
เทคโนโลยี  นวัตกรรมการเผยแพรและการถายทอดเทคโนโลยีในระบบธุรกิจการ เกษตร  ผลกระทบและนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีในหนวยธุรกิจการเกษตรและระบบธุรกิจ การเกษตร  กรณีศึกษา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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    กล
ยุทธสวนประสมการตลาดในธุรกิจการเกษตร การแบงสวนตลาดธุรกิจการเกษตร  การกําหนดราคาของสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในระบบยอยของธุรกิจการเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตรแบบ    องค
รวม 

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. 
01120532  ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
       (International Agribusiness) 

∗∗ ปรับปรุงรายวิชา 
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รูปแบบการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรระหวางประเทศ  การเปลี่ยนแปลง

ดานประโยชนเปรียบเทียบ  นโยบายและมาตรการทางการคาของประเทศผูสงออกและ ประเทศผูนําเขา  
ขอตกลงมาตรฐานสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรระหวาง ประเทศ  ขอตกลงระหวางประเทศ
เก่ียวกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

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) 

การลงทุนในโครงการธุรกิจการเกษตร  ความเปนไปไดของโครงการทางดานการจัดการ  การตลาด  
การผลิต  การจัดหา  การแปรรูป  การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ  การวิเคราะหและ ประเมินความเปนไป
ไดทางการเงินและการลงทุน และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโครงการลงทุนทาง 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   งบ
รายได-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. 
 

011205515

∗  ธุรกิจเกษตรสีเขียว 3(3-0 -6) 
  ( Green Agribusiness) 

    ความสําคัญของธุรกิจการเกษตรสีเขียว บทบาทและความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับระบบเศรษฐกิจ
และธุรกิจการเกษตร ทฤษฎีความยั่งยืนในการจัดการธุรกิจการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตรภายใตการ
เปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศโลก ท้ังในดานผลกระทบและแนวทางการปรับตัว คารบอนฟุต  
พริ้นทและวอเทอรฟุตพริ้นทในการทําธุรกิจการเกษตร นวัตกรรมสีเขียวสําหรับการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน การ

∗ รายวิชาเปดใหม 
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สรางมูลคาเพ่ิมและความไดเปรียบเชิงแขงขันจากธุรกิจเกษตรสีเขียว กรณีศึกษา การจัดการธุรกิจเกษตรสีเขียวใน
ตางประเทศ 
  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) 

แนวคิด เศรษฐศาสตรสําหรับกลยุทธ การวิเคราะหตลาด อุตสาหกรรม และสภาพการแขงขัน       
การวิเคราะหพลวัตและตําแหนงไดเปรียบเชิงกลยุทธ คณิตศาสตรและทฤษฎีเกมในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ระบบ
การจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจการเกษตร 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)  

การประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตรในการจัดการทางธุรกิจการเกษตร  แบบจําลองเชิงเสน  
แบบจําลองการขนสงและมอบหมายงาน แบบจําลองการขนถายสินคา แบบจําลองการจัดการแถวคอย  
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 
 
01120582   สถิติประยุกตในการจัดการธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
        (Applied Ststistics in Agribusiness Management) 

การใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะหเพ่ือการจัดการธุรกิจการเกษตร การทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหองคประกอบรวม การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงายและสมการถดถอยแบบ
พหุคูณ การประมาณคาและการตรวจสอบคุณสมบัติของแบบจําลอง แบบจําลองราคาฮีโดนิค และการใช
แบบจําลองโลจิตและโพรบิท 
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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) 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร  จรรยาบรรณนักวิจัย  ประเด็นปญหา  การกําหนด 
วัตถุประสงคของการวิจัย  การ ตั้งสมมติฐาน  การเขาถึงขอมูล  การสํารวจและเก็บขอมูล  การประมวลผลขอมูล  
การเปดเผยขอมูล  รูปแบบและการเสนอรายงานโดยอางถึงแหลงขอมูลท่ี 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) 

การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอท่ีนาสนใจระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเปนรายงาน 
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) 

เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตรในระดับปริญญาโทหัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค
การศึกษา 

Selected topics in agribusiness at the master’s degree level.  Topics are subject to 
change each semester. 
 
01120597  สัมมนา 1  
  (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจการเกษตรในระดับปริญญาโท 
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. 
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01120599  วิทยานิพนธ   1-12 
  (Thesis) 
  วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
  Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
 

 
ลําดับ

ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายกัมปนาท เพ็ญสุภา* 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (ศึกษาศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536 
Ph.D. (Regional and Rural   
  Development Planning),  
  Asian Institute of Technology,  
  2546 
    3-1005-04496-99-2 
 

งานแตงเรียบเรียง 
Investment Potential for Tilapia Production in 
MYANMAR, 2558 
งานวิจัย 
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานการดําเนินธุรกิจสําหรับสถาน

ประกอบการเก็บรักษาขาว, 2558 
2. กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

(Industrial Cluster Development) กลุม
อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง ปที่ 1, 2558 

3. การขอมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพื่อการ
แขงขัน, 2558 

4. การศึกษารูปแบบและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการ
เชื่อมโยงเครือขายทางการเงินของสหกรณ, 2558 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

 

2 นายกัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
อาจารย 
วท .บ.  (เศรษฐศาสตรเกษตร),   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534 
วท  .ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 
Ph.D. (Agricultural and   
  Environmental Economics),  
  University of Giessen, Germany   
  2552 
  3-1018-00581-07-0 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพื้นที่สูง,  
    2558 
2. การมีสวนรวมจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่บางกะเจา  
   จังหวัดสมุทรปราการ, 2558 
3. Highland Poverty and Financial Access of the 
   Households in Mae Sa Watershed Area,  
   Thailand, 2557 
งานวิจัย 
1. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนํา 
   ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใชประโยชน ของ   
   สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปงบประมาณ  
   2558, 2558 
2. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยดานมันสําปะหลัง 
    ในประเทศไทย, 2558 
3. โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพื้นที่สูง, 
    2558 

01120595 
01120598 
01120599 

 

01120595 
01120598 
01120599 

 

 
* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

3 นางกาญจนา  ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533 
B.S. (Business Administration),  
  Utah State University, U.S.A., 2541 
M.B.A. (General Business),  
  Utah State University U.S.A., 2541 
M.S. (Business Information  
  Systems), Utah State University,  
  U.S.A., 2545 
Ph.D. (Economics),  
  Utah State University, U.S.A.,  
  2545 
    3-8099-00492-45-2 

งานแตงเรียบเรียง 
A Study of Government Intervention in Palm Oil 
Market and Anti- Corruption Measures, 2556 
 
งานวิจัย  
1. การศึกษาหวงโซอุปทานไขไกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา, 2559 
2. โครงการการศึกษาหวงโซอุปทานไขไกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา, 2559 
3. โครงการการศึกษาหวงโซอุปทานไขไกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา, 2558 
4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการโซอุปทาน, 

2558 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและ

ยกระดับคุณภาพสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม, 2558 

6. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดสระบุรี) (ภายใตคาใชจายการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ), 2557 

7. ดําเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินคาเกษตร จังหวัด
ชายแดนภาคใตสูธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินคา), 
2556 

01120512 
01120595 
01120598 
01120599 

 

01120512 
01120595 
01120598 
01120599 

 

4 นางกุลภา กุลดิลก 
อาจารย 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539  
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543  
Ph.D. (Agricultural Economics),  
  Newcastle University, UK., 2552 
  3-1009-04571-13-4 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การตัดสินใจสรางโรงงานผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากดวย

กาชชีวภาพในจังหวัดอํานาจเจริญ: กรณีศึกษา ฟาง
ขาว กากมันสําปะหลัง ใบออย และหญาเนเปยร,  
2557 

2. การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตปลากะพงขาวใน
กระชังและบอดินของอําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, 2557 

3. The export competitiveness of the tuna 
industry in Thailand, 2556 

งานวิจัย 
1. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

ระดับปริญญาโทรและปริญญาตรี, 2558 
2. โครงการการเสริมสรางสรรถนะเกษตรกรผูเพาะเล้ียง

สัตวน้ําโดยการจัดองคกรชุมชน:เครือขายปลากะพง
ขาว บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2558 

3. การศึกษาโซอุปทานของระบบธุรกิจปลากะพงขาวใน
จังหวัดฉะเชิงทรา, 2558 

01120542
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

 

01120542
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

5 นายจักรกฤษณ พจนศิลป 
อาจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 
Ph.D. (Agricultural Economics),   
    University of Hohenheim,  
    Germany, 2551 
    3-3499-00590-65-3 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพื้นที่สูง, 

2558 
2. Pesticide use and risk behaviour of Chili and 

Tomato Farmers in Thailand, 2557 
3. Impacts of Climate Variation on Land Use 

Change in Major Fruit Production Area of 
Thailand, 2556 

งานวิจัย 
1. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี, 2558 
2. การศึกษาเพื่อสํารวจสถานการณพื้นฐาน, 2558 
3. โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพื้นที่สูง, 

2558 
4. การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาด

กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง, 2557 

5. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส่ิงแวดลอม และความ
เปราะบางสูความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรใน
ประเทศไทย, 2557  

01120591 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

01120591 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

6 นายณัฐพล พจนาประเสริฐ 
อาจารย  
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540  
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร), 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544  
M.A. (Economics), Hitotsubashi    
   University, Tokyo, Japan, 2550  
Ph.D. (Economics), Hitotsubashi    
   University,Tokyo, Japan, 2554  
   3-1014-00485-63-4 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Return on Maize Research Investment and 

Policy Impact on Maize Production in 
Thailand, 2557 

2. Five decades of Maize breeding development 
in Thailand and step forwards to take part in 
the ASEAN Economics Community (AEC), 2556 

3. The study of guideline and measures to 
stimulate domestic demand for Para Rubber, 
2556 

งานวิจัย 
The study of guideline and measures to 
stimulate domestic demand for Para Rubber,  
2556 

01120532 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

 

01120532 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

7 นายเดชรัต สุขกําเนิด* 
อาจารย 
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
   เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   2532 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535 
M.A. (Agricultural and Rural  
   Development), Institute of  
   Social Studies, Netherlands,   
   2540 
Ph.D. (Planning and  
   Development),   
   Aalborg University, Denmark,  
   2548 
    0-0000-03249-27-5 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การวิเคราะหการจัดกลุมผูบริโภคตามพฤติกรรมที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม, 2558 
2. ปจจัยสวนบุคคลและอิทธิพลของขอมูลที่มีตอ

ความชอบขาวกลองของผูบริโภค, 2558  
3. การวิเคราะหคุณลักษณะทางคุณภาพตามแบบจําลอง

คาโนของการทองเที่ยวตลาดน้ําเขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร, 2558 

4. ความชอบของผูบริโภคไทยตอขาวหอมหุงสุกจาก
แหลงตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 2558 

5. การรับรูขอมูลที่มีตอความยินดีจายของผูบริโภค : 
กรณีศึกษาขาวอินทรีย, 2558 

งานวิจัย 
1. การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติรวมกับ PMOC-

MOC-DOC-POC อยางมีมาตรฐาน, 2557 
2. การพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน

สังคมไทยระดับจังหวัด, 2556 

01120521 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

01120521 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

8 นางธนาภรณ อธิปญญากุล 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 
Ph.D. (Economics), 
   Gottfried Wilhelm Leibniz,  
   University of Hannover,  
   Germany, 2551 
    3-1101-00688-06-7 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Key factors for improving technical efficiency 

of upland rice production, 2557 
2. Determinant of good agricultural practices 

(GAP) Adoption in the Chili Production System 
in Northern Thailand, 2556 

3. Financial analysis of rubber tree and 
sugarcane production in Lao PDR, 2556 

งานวิจัย 
1. การจัดการทําตนทุนการผลิตออยปการเพาะปลูก 

2557/58, 2557 
2. การศึกษาความเปนไดทางเศรษฐกิจของการผลิตพริก

แหงปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2557 
3. การวิจัยและพัฒนาการทําธุรกิจไรออยเพื่อความยั่งยืน

ของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล, 2557 

- 01120595 
01120598 
01120599 
 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

9 นางสาวนงนุช ปรมาคม 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2527 
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

2534 
M.A. (Public Policy and   
  Administration), University of 

Wisconsin–Madison, U.S.A., 2534 
Ph.D. (Agricultural  Economics),  
  Oklahoma State University, U.S.A., 
  2538 
  3-1201-00547-88-9 

งานแตงเรียบเรียง 
1. สถานการณการผลิตไหมเชิงการคาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, 2558  
2. The Effect of Rainmaking Service on Maize, 

Cassava and Sugarcane Yields in Lamtakhong 
River Basin, Nakhon Ratchasima Province, 
Thailand, 2557 

3. Rice Production, Prices and Related Policy in 
Thailand, 2557 

4. Assessing Malaysian Farmers’ Capability, 
Acceptability,and Practicality toward a Rice 
Good AgriculturalPractices Model, 2556 

 

01120541 
01120595 
01120598 
01120599 

 

01120541 
01120595 
01120598 
01120599 

 

10 นางนงนุช อังยุรีกุล 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521 
M.B.A. (Agribusiness Management),     
  University of The Philippines 

System, Philippines, 2523 
     3-1006-02129-48-0 
  

งานแตงเรียบเรียง 
1. โซอุปทานตนน้ําของลําไยสดเพื่อการสงออกภายใต

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2558 
2. การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ป 2554 

กรณีศึกษาสมโอที่ไดสินคาคุมครองส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร, 2556 

3. โอกาสและอุปสรรคของการคาผลไมระหวางประเทศ
และอินโดนีเซียภายใตกรอบประชาคมเศรฐกิจอาเซียน
(AEC), 2556 

งานวิจัย 
1. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี, 2558 
2. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี, 2558 
3. การสังเคราะหโซอุปทานลําไยและทุเรียน สูนโยบาย

สงเสริมภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2557  

01120511 
01120542 
01120595 
01120598 
01120599 

 

01120595 
01120598 
01120599 

 

11 นางสาวนุชนาถ มั่งค่ัง 
ผูชวยศาสตราจารย 
สส.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตร),    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530  
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533 
Ph.D. (Agricultural Economics),  
  University of the Hohenheim,  
  Germany, 2544 
  3-1001-00237-55-3 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การบริหารจัดการปาชุมชนพระพุทธบาทนอย อําเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน, 2559 

2. การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในธุรกิจ
เพาะเล้ียงปลานิลในกระชังในแขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลังการ
เปดประชาคมอาเซียน. 2556 

งานวิจัย 
การการศึกษารูปแบบและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการ
เชื่อมโยงเครือขายทางการเงินของสหกรณ, 2558 

01120595 
01120598 
01120599 

 

01120595 
01120598 
01120599 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

12 นางสาวประพิณวดี ศิริศุภลักษณ 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร),  
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2531 
M.S. (Economic Policy and   
  Planning), Northeastern 
University, U.S.A., 2533 
M.A. (Labor Economics),  
  Northeastern University, U.S.A., 
  2535 
Ph.D. (Labor Economics),  
  Northeastern University, U.S.A.,   
  2539 
   3-1005-01028-53-0 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจจัดการความเส่ียง

ของเกษตรกรผูปลูกขาว, 2556 
2. อุปสงคการบริโภคขาวของไทย, 2556 
3. ยุทธศาสตรขาวไทยการวิจัยและพัฒนาขาวไทยและการ

มองไปขางหนา, 2556 
งานวิจัย 
1. กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสีเขียวเชิง

พื้นที่ของเกาะสมุยภายใตพลวัตของโลก, 2557 
2. โครงการพัฒนาและรวมกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (Cluster OTOP) ประเภทผาและ
เคร่ืองแตงกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557 

3. การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธดานการแขงขันทาง
การตลาดไหมไทยภายใตการคาเสรี, 2556 

4. การตลาดของธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูปจากผาไหมในประเทศ
ไทย, 2556 

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
 

13 นายปติ กันตังกุล  
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2518  
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524  
M.Sc. (Resource Economics),      
  Universiti Pertanian Malaysia,     
  Malaysia, 2530 
Ph.D. (Resource Management and 
  Environmental Studies),  
  Australian National University,   
  Australia, 2543 
   4-1006-00056-39-4 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชปุยอินทรียเคมีของ

เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา, 2558 
2. การสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตพลอยไดจากอุตสาหกรรม

น้ําตาล, 2558 
3. Assessment of Economics Crops Damaged in 

Flooded Area: An Implemented on Chalerm Phra 
Kiat District, Pak Phanang Sub-Watershed, 
Thailand, 2557 

 

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
 

14 นางสาวเพ็ญพร เจนการกิจ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524 
M.S. (Resource Economics),  
  University of Agriculture 
  (Universiti Puttra Malaysia),  
  Malaysia, 2529 
Ph.D. (Resource Economics),   
  University of Rhode Island,  
  U.S.A., 2537 
  0-0000-01535-16-9 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Assessing Household’s Benefit from Flood Risk 

Reduction in Lower Chao Phraya River Basin, 2557 
2. Determinants of Rural Household Food Security 

in Jigjiga District of Ethiopia, 2556 
งานวิจัย 
1. โครงการปริทัศนสถานภาพความรูเร่ืองการจัดการปาไม

ของประเทศไทย, 2557 
2. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการระบบขนสงกาซธรรมชาติทาง
ทอบนบก, 2556 

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

15 นายมนตชัย พินิจจิตรสมุทร* 
อาจารย  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533     
บธ.ม. (การจัดการ), สถาบัน 
   บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2543  
ปร.ด. (เศรษฐศาสตรพัฒนาการ    
   เศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒน 
   บริหารศาสตร, 2551 
   3-5099-00709-69-1 

งานแตงเรียบเรียง 
An Analysis of Inequality of Economic Opportunity 
in Thailand, 2557  
งานวิจัย 
1. การศึกษาอัตราคาธรรมเนียมปอนไฟ และมาตรการ

สงเสริมการผลิตไฟฟาจากชีวมวล, 2558 
2. ดําเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในของ

องคการคลังสินคาและเพื่อรองรับโครงการของรัฐบาล, 
2558 

3. การศึกษาอัตราคาธรรมเนียมปอนไฟ และมาตรการ
สงเสริมการผลิตไฟฟาจากขยะ, 2557 

01120561 
01120595 
01120596 
01120598 
01120599 
 

01120561 
01120595 
01120596 
01120598 
01120599 
 

16 นางสาวรวิสสาข สุชาโต 
อาจารย 
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546  
M.S. (Agricultural and Resource  
  Economics), University of  
  Maryland, U.S.A., 2551 
Ph.D. (Agricultural and Resource  
  Economics), University of  
  Maryland, U.S.A., 2552 
  3-8098-00042-84-6 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การวิเคราะหโครงสราง พฤติกรรม และผลการ

ดําเนินงานของตลาดขาวหอมมะลิบรรจุถุงในประเทศ
ไทย, 2558 

2. ความพอใจตอลักษณะประกันภัยขาวนาปของ
เกษตรกร: กรณีเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดขอนแกน, 
2558 

3. การยอมรับของเกษตรกรในการปลูกออยทดแทนพื้นที่
ปลูกขาวและแนวทางการจัดการอุปทานออยที่
เหมาะสม, 2558 

4. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการความเส่ียงของ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน, 2558 

งานวิจัย 
1. การยอมรับของเกษตรกรในการปลูกออยทดแทนพื้นที ่
   ปลูกขาวและแนวทางการจัดการอุปทานออยที่เหมาะสม, 
   2558 
2. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูประชาคมเศรษฐกิจ 
   อาเซียน (AEC) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ  
   SMEs สูตลาดเวียดนาม, 2558 
3. การพัฒนาสถานประกอบการเปาหมายเพื่อเขาสู 
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใตกิจกรรม 
   เตรียมความพรอมผูประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรม 
   เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน หลักสูตรการพัฒนา 
   ผลิตภัณฑใหมเพื่อเขาสู AEC, 2558 
4. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูประชาคมเศรษฐกิจ 
   อาเซียน (AEC) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑใหมรุก  
   AEC, 2558 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

17 นางเรืองไร  โตกฤษณะ 
รองศาสตราจารย 
ศ.บ. เกียรตินิยมดี,  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514 
M.S. (Economics), 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516 
Ph.D. (Economics), 
  University of Hawaii, U.S.A., 2522 
   3-1004-00006-22-1 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ยุทธศาสตรขาวไทยการวิจัยและพัฒนาขาวไทยและการ

มองไปขางหนา, 2556 
2. Assessment of the Effects of Community 

Expansion and Land Use Transformation on a 
Coastal Area in Thailand, 2557 

3. Spatial analysis for coastal zone change 
related to land utilization, 2557 

 

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
 

18 นางสาววลีรัตน  สุพรรณชาติ 
ผุชวยศาสตราจารย 
B.A. (Economics),    
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 
M.A. (Economics of  
   Development), Australian    
   National University, Australia,  
   2543 
Ph.D. (Economics),  
   Australian National University,  
   Australia, 2553 
   3-1006-01898-42-1 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Agricultural Research System in Thailand: The 

Development, Policies, Institutions, Investment 
Patterns, and Impact Assessment, 2558 

2. Economic Growth and Poverty: Spatial 
Regression Analysis, 2558 

3. Agricultural Research System in Thailand: The 
Development, Policies, Institutions, Investment 
Patterns, and Impact Assessment, 2558 

งานวิจัย 
โครงการคุณูปการงานวิจัยดานสินคาเกษตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีสินคาคือขาว ออย มัน
สําปะหลัง ไก โค ขาวโพดเล้ียงสัตว, 2557  

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
 

19 นายวินัย พุทธกูล* 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร),  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2525 
M.S. (Community Development),  
  University of Missouri-Columbia,  
  U.S.A., 2535 
M.S. (Agricultural  Economics),  
  University of Missouri-Columbia, 
  U.S.A., 2537 
Ph.D. (Agricultural Education),  
  University of Missouri-Columbia, 
  U.S.A., 2537 
  0-0000-03373-98-5 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตน้ํานมดิบของ

เกษตรกรผูเล้ียงโคนมในอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี, 
2557  

2. การศึกษาเปรียบเทียบการคิดตนทุนแบบเดิมกับตนทุน
ฐานกิจกรรม: กรณีศึกษาการผลิตกลองกระดาษลูกฟูก, 
2557 

3. การวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขันในผลิตภัณฑ
ปลานิลแชแข็ง ของ ประเทศไทย, 2556 

งานวิจัย 
1. โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 
2557, 2558 

2. ดําเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในของ
องคการคลังสินคาและเพื่อรองรับโครงการของรัฐบาล, 
2558 

3. การประเมินผลการดําเนินงานของ สบร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557, 2557 

01120581 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

 

01120581 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

20 นายวิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537 
M. (Finance), Royal Melbourne  
  Institute of Technology,  
  Australia, 2539 
Ph.D. (Economics and Finance),   
  Lincoln University, New  
  Zealand, 2549 
   0-0000-03780-25-5 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชปุยอินทรียเคมีของ

เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา, 
2558 

2. Operation and management of the village 
development fund in Champasak province, 
Lao PDR, 2556 

3. The operational efficiency of village 
development fund in Champasak Province, 
Lao PDR, 2556 

งานวิจัย 
1. การประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน), 2557 

2. ขอเสนอเพื่อการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2 ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2557 

01120582 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

01120582 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

21 นายวุฒิ  หวังวัชรกุล 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2519 
M.S. (Economics),  
  University of Malaya, 2522 
Ph.D. (Agricultural Economics),  
  University of the Philippines  
  Los Banos, Philippines, 2527 
   3-1201-01881-62-6 

งานแตงเรียบเรียง 
Operation and management of the village 
development fund in Champasak province, Lao 
PDR, 2556 
งานวิจัย 
1. การออกแบบการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการคัดแยกขาว, 2556 
2. ตัวแบบกําหนดการจํานวนเต็ม และโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อแกปญหาการจัดตารางสอบ, 2556 
3. การจัดการความเส่ียงอยางบูรณาการภายใตความ

แปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย, 2556 

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
 

22 นายศานิต  เกาเอี้ยน 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524 
   3-9204-00586-89-1 

งานแตงเรียบเรียง 
1. อิทธิพลของราคาตอพฤติกรรมการยอมรับคุณภาพ

กาแฟผงสําเร็จรูป, 2556 
2. An analysis on the efficiency of glutinous rice 

production in different cropping systems: 
The case of rainfed area in Northeast 
Thailand, 2556 

งานวิจัย   
1. การจัดการโซอุปทานเพื่อพัฒนาคุณภาพขาวโพดเล้ียง

สัตว, 2557 
2. การวิเคราะหเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูผลิต

ขาวโพดเล้ียงสัตวและขาวโพดฝกสด, 2556 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

23 นายสมศักด์ิ เพรียบพรอม 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2513 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2516 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
  Michigan State University, U.S.A.,  
  2525 
   3-1005-00904-03-4 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การวิเคราะหหวงโซอุปทานและระบบโลจิสติกสการ

ผลิตมะมวงสงออกของสหกรณชมรมชาวสวนมะมวง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2558 

2. การบริหารความเส่ียงในอาชีพและชีวิตของเกษตรกร, 
2556 

3. การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจตลาด
สินคาเกษตรพื้นบานในตําบลหวยใหญ อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี, 2556 

4. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ, 2556 

5. การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนทําสวน
ยางพาราในอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 
2556 

งานวิจัย 
1. โครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตรอุดมศึกษา

สาขาเกษตร 10 ปขางหนา, 2557 
2. ภาพอนาคตงานวิจัยและยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2557 

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
 

24 นางสุวรรณา ประณีตวตกุล 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529 
M.Sc. (Agricultural Systems), 
  Asian Institute of Technology, 
2533 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
  University of Hohenhiem,  
  Germany, 2539 
    3-1015-00794-12-4 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและ

พัฒนาการแกปญหาโรคใบขาวออย จังหวัด
นครราชสีมา, 2558 

2. การประเมินคุณลักษณะการทองเที่ยวชมโลมาอิรวดี 
(Orcaella brevirostris) บริเวณปากแมน้ําบางปะหง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2558 

3. ความพึงพอใจของเกษตรกรตอคุณลักษณะสายพันธุ
พริกตานทานโรค กรณีศึกษา โรคใบหงิกเหลือง, 2558 

4. Non-Sampling Error and Data Quality: What 
Can We Learn from Surveys to Collect Data 
for Vulnerability Measurements?, 2558 

5. Farmers' perceptions and management of 
plant viruses in vegetables and legumes in 
tropical and subtropical Asia, 2558 

งานวิจัย 
1. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยดานมันสําปะหลัง

ในประเทศไทย, 2558 
2. โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพื้นที่สูง, 

2558 
3. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนํา

ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใชประโยชน ของ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปงบประมาณ 
2558, 2558  

01120595 
01120598 
01120599 

 

01120551 
01120595 
01120598 
01120599 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

25 นายสันติ แสงเลิศไสว 
ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540 
M.Eng. (Sanitary Engineering), 
   Unesco-IHE, Institute for water    
   Education, The Netherlands,  
  2545 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 
Ph.D. (Economics), North Carolina  
   State University, U.S.A., 2555 
   3-7105-00979-63-2 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Economic impacts of integrated pest 

management (IPM) farmer field schools (FFS): 
evidence from onion farmers in the 
Philippines, 2558 

2. Do lower yielding farmers benefit from Bt 
corn? Evidence from instrumental variable 
quantile regressions, 2557 

งานวิจัย  
1. การวิเคราะหนโยบายดานภาษีเพื่อลดผลกระทบจาก

การใชสารเคมีการเกษตร, 2557 
2. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอบนบก, 2556  

01120597
01120595 
01120598 
01120599 
 

01120551 
01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

26 นายอภิชาต ดะลุณเพธย* 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2530 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534 
Ph.D. (Economics),  
  University of Tennessee,  
  Knoxville, U.S.A., 2545 
  3-5599-00036-85-9 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ความพึงพอใจและความเต็มใจจายสําหรับคุณลักษณะ

น้ํานมขาวโพด, 2558 
2. ความพึงพอใจและความเต็มใจจายตอคุณลักษณะของ

เคร่ืองด่ืมฟงกชันนัล, 2558 
3. การพยากรณอุปสงคนําเขายางพาราของไทยในจีน, 

2556 
งานวิจัย 
1. โครงการจัดทําดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2558 
2. การประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2557, 2557 
3. โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการคืน

คนดีสูสังคม, 2556 

01120511
01120531 
01120595 
01120596 
01120598 
01120599 

 

01120511 
01120531 
01120595 
01120596 
01120598 
01120599 
 

27 นางอรชส นภสินธุวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538 
M.B.A., Louisiana State University,  
  U.S.A., 2541 
Ph.D. (Food and Resource  
 Economics), University of Florida, 
U.S.A., 2547 
    3-1005-04022-34-6 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Structure of Maize Seed Industry in Thailand, 

2558 
2. เอกลักษณขาวหอมมะลิไทยในตลาดโลก, 2557 
3. การยอมรับขาวพันธุหอมชลสิทธิ์ทนน้ําทวมฉับพลัน

2556 
4. Cost and Return Comparison between Paw 

San Rice and Non-Paw San Rice Production in 
Myanmar, 2558 

5. Profit Inefficiency Among Hybrid Rice Farmers 
in Central Vietnam, 2558 

งานวิจัย 
1. Organize the collection of crop germplasm 

improvement research related direct 
outcomes, 2558 

2. Rice Study Project, 2557 

01120522 
01120595 
01120598 
01120599 
 

01120522 
01120595 
01120598 
01120599 
 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

28 นายอิทธิพงศ  มหาธนเศรษฐ 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร), 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
   Cornell University, U.S.A., 2554 
   3-7097-00070-28-8     

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ประเทศไทยมีอํานาจเหนือตลาดในการสงออกขาวจริง

หรือ, 2556 
2. Thailand’s Market Power in Its Rice Export 

Markets, 2558 
3. Performance of Thailand banks after the 2540 

East Asian financial crisis, 2557 
งานวิจัย  
1. การขอมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพื่อการ

แขงขัน, 2558 
2. การศึกษาขอมูลพื้นฐานการดําเนินธุรกิจสําหรับสถาน

ประกอบการเก็บรักษาขาว, 2558 
3. การศึกษาหวงโซอุปทานสินคารายสาขาที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรี (สินคาเกษตร), 2557  

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 

29 นางอิสริยา บุญญะสิริ 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538 
น.บ. (นิติศาสตร), 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549 
M.A. (Applied Economics), 
  University of Michigan, U.S.A.,     
  2541 
Ph.D. (Economics), 
  Claremont Graduate University,    
  U.S.A., 2545    
  3-1014-02354-17-1 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. Factors Affecting the Decision to Purchase the 

Area Yield Index Insurance Product, 2557  
2. Highland Poverty and Financial Access of the 

Households in Mae Sa Watershed Area, 
Thailand, 2557 

งานวิจัย 
1. พฤติกรรมการบริโภคและความตองการขาวหอมมะลิ

ในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2558 
2. โครงการพัฒนาเคร่ืองชี้วัดขาว, 2558 
3. Thai crop insurance laboratory Scoping study 

and assessment for the planning process of 
an Area based yield crop insurance product 
development, 2557 

01120595 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120598 
01120599 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

30 นางเออวดี เปรมัษเฐียร 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 
Ph.D. (Economics), 
   Utah State University, U.S.A.,  
   2554 
   3-5399-00112-84-9 
 
 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. ผลกระทบของพืชพลังงานตอการจัดสรรปจจัยการ

ผลิตในภาคเกษตร, 2557 
2. แนวโนมการผลิตพืชพลังงานและการปรับตัวของภาค

เกษตรไทย, 2556 
3. The Impacts of Plantation Area Control Policy 

on Food Crop Production, 2557 
4. Trend in Energy Crop Production and 

Agriculture Sector Adjustment, 2556 
งานวิจัย  
1. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี, 2558 
2. ขอเสนอเพื่อการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

2 ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2557 
3. การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานของ

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตแนว
พระราชดําริ, 2557 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

01120595 
01120597 
01120598 
01120599 
 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นายธันวา  จิตตสงวน 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2519 
M.S. (Economics),  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522 
Ph.D. (Economics), 
  University of Hawaii, U.S.A., 2527 
    0-0000-01535-13-6 

งานวิจัย 
1. การจัดการน้ําเสียแบบมีสวนรวมของผูประกอบการ 
   รานคา : กรณีศึกษาตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร, 2559   
2. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ 
   ผูกพันธองคกร: ศึกษากรณีการไฟฟาฝายผลิตแหง 
   ประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล, 2557 
3. การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานของ 
   โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตแนว  
   พระราชดําริ, 2557 
4. การประเมินมูลคาดานนันทนาการเพื่อการลงทุนพัฒนา 
   ดานการทองเที่ยวเขื่อนภูมิพล, 2557 

01120598 01120596 
01120598 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

2 นางนภาภรณ  พรหมชนะ 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524 
    3-1005-00217-45-2 
 

งานวิจัย 
1. การจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจฟางขาวอัดกอน,  
   2558 
2. การเปรียบเทียบการลงทุนทางการเงินในการขอและไม

ขอใบรับรองลดกาซเรือนกระจกในภาคสมัครใจของ
สวนปาขุนแมคําม ี/เขมิกา เฮ็งสมบูรณ, 2558 

3. การวางแผนการผลิตแบบหลายชวงเวลาของเกษตรกร
ชาวไทยภูเขาเผามง ในลุมน้ําแมสา อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม, 2558 

4. การวิเคราะหคุณลักษณะผลิตภัณฑกลวยเล็บมือนาง
อบแหงที่เหมาะสมสําหรับรานคาปลีกในเขตจังหวัด
ชุมพร, 2558 

5. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาสูระบบมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผูผลิตกลวยไม
ไทย, 2556 

6. การวิเคราะหเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูผลิต
ขาวโพดเล้ียงสัตวและขาวโพดฝกสด, 2556 

01120513 
01120597 
01120598 

 

01120513 
01120596 
01120598 
 

3 นายบุญจิต  ฐิตาภิวัฒนกุล 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศ.บ. เกียรตินิยม, 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2515 
M.A. (Economics), University of    
  Minnesota, U.S.A., 2521 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
  University of Minnesota, U.S.A.,  
2522 
   3-1005-00230-40-8 

งานวิจัย 
1. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการความเส่ียงของ 
   อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน, 2558 
2. จัดทําเคร่ืองชี้วัดการพัฒนาโซคุณคาขาว (Indicators  
    of Rice Value Chain Development), 2558 
3. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการความเส่ียงของ 
    อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน, 2558 
4. การเตรียมความพรอมขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก) ในการดําเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2556 

01120598 
 

01120596 
01120598 

 

4 นายศรัณย วรรธนัจฉริยา 
รองศาสตราจารย 
ศส.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,   
  2511 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2515 
M.S. (Economics), 
  Texas A & M University, U.S.A.,  
  2518 
Ph.D. (Agricultural Economics), 
  Texas A & M University, U.S.A.,  
  2521 
   3-1006-02698-05-1 

งานแตงเรียบเรียง 
Economic Evaluation of Food Losses and  
Food Waste: A Case of Rice in Thailand, 2558 
งานวิจัย 
1. BRIA: Baseline Survey Study, Thailand, 2558 
2. Sustainable Food Security Development: A 

Case of Rice, 2557 
3. An Economic Evaluation of Rice Cost 

Reduction Village Community Program, 2557 
4. Evaluation of ASEAN Food Security 

Information System Project (2nd Phase), 2556 
5. A Study on Socio-economic Conditions, 

Culture, Problems and Needs of Rice Farmers, 
2556 

01120598 
 

01120596 
01120598 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

5 นายสมพร  อิศวิลานนท 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2513 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2516 
M.A. (Economics), University of  
  Washington, Seattle, U.S.A.,  
  2526 
   3-1006-02289-19-3 

งานวิจัย 
1. การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยดานการเกษตรและ 
   อุตสาหกรรมเกษตร, 2558 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตวกับการสูญเสียพื้นที่ปา: ปญหาและ 
   ทางออก, 2558 
3. หาทศวรรษการพัฒนาพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวใน

ประเทศไทย, 2558 
4. การวัดระดับการแขงขันในตลาดสงออกขาวไทย, 2557 

01120598 
 

01120596 
01120598 
 

6 นายสรวัฒน วิศาลาภรณ 
อาจารย 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 
M.S. (Economics), University of  
   Illinois at Urbana-Champaign,  
   Illinois, U.S.A., 2544 
Ph.D. (Economics), University of  
   Illinois at Chicago, Chicago,  
   U.S.A., 2551 
   5-1206-00037-03-7 

งานวิจัย 
1. การปรับตัวของเกษตรกร ตอความแหงแลง จากการ 
   พยากรณโดยดัชนี Standardized Precipitation      
   Index (SPI) และหวงโซมารคอฟ เพื่อการจัดการ 
   ทรัพยากรน้ําในจังหวัดนครราชสีมา, 2558 
2. การพยากรณอุปสงคนําเขายางพาราของไทยในจีน,  
   2557 
3. การวิเคราะหการเชื่อมโยงราคาระหวางน้ํามันแกส

โซฮอลและพืชพลังงาน, 2556 

01120598 
 

01120596 
01120598 
 

7 นายอุชุก ดวงบุตรศรี 
อาจารย 
B.Sc. (Quantitative Method in   
   Economics), University of   
   Toronto, Canada, 2550 
M.Sc. (Policy  Economics) 
   University of Illinois at Urbana-  
   Champaign, U.S.A., 2552 
Ph.D. (Agricultural Food and    
   Resource Economics), Michigan  
   State University, U.S.A., 2557 
  3-3199-00049-71-5 

งานแตงเรียบเรียง 
1. บทวิเคราะหโครงการชวยเหลือชาวนาของภาครัฐใน

ดานการขายผลผลิตเมื่อส้ินสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว, 2556 
2. Rice Farmer’s Preferences towards Marketing 

Policy Alternatives in Thailand, 2557 
3. Technical Efficiency of Thai Jasmine Rice 

Farmers: Comparing Price Support Program 
Participants and Non-Participants, 2557 

งานวิจัย 
 การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานออยและน้ําตาลใน
ประเทศไทยและตลาดโลก, 2558 

- 01120596 
01120597 
01120598 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ภาระงานสอน 

 ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

8 นายเอื้อ สิริจินดา 
อาจารย 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2522 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531 
  3-1002-00933-18-7 

 
 
 
 

งานแตงเรียบเรียง 
Farmers' perceptions and management of plant 
viruses in vegetables and legumes in tropical 
and subtropical Asia, 2558 

งานวิจัย 

1. ทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับการจัดการศัตรูพืชที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมในประเทศไทย, 2559 
2. การพัฒนาโรงเรือนกลวยไมสกุลหวายเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการสงออก, 2559 
3. การประเมินศักยภาพการผลิตกลวยไมสกุลหวาย

ภายใตโรงเรือนระบบกึ่งเปดควบคุมสภาพแวดลอม, 
2559 

4. การศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพื้นที่สูง, 
2558   

5. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี, 2558 

6. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยดานมันสําปะหลัง
ในประเทศไทย, 2558 

7. โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพื้นที่สูง, 
2558 

8. Pesticide Use and Risk Behavior of Chili and 
Tomato Farmers in Thailand, 2557 

01120598 
 

01120598 
 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
   ไมมี  

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
        ไมมี 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
           ไมมี 
 

4.2 ชวงเวลา   
      ไมมี  
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
     ไมมี  
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
       การจัดทําวิทยานิพนธ  ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  การจัดทําการศึกษาคนควาอิสระใหนิสิตจัดทําโครงรางการศึกษาคนควาอิสระ ภายในภาคตนของป
การศึกษาท่ี 2   

 
 

5.1 คําอธิบายโดยยอ             
           ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
           คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   
  นิสิตนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธแบบปากเปลาตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหแลวเสร็จ
ภายในภาคตนของปการศึกษาท่ี 2  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแจงผลประธานสาขาเพ่ือเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
           นิสิตนําเสนอโครงรางการศึกษาคนควาอิสระตออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และผูแทนสาขาวิชา  
ใหแลวเสร็จภายในภาคตนของปการศึกษาท่ี 2  
 
 

5.2 ผลการเรียนรู     
     5.2.1 มีองคความรูจากงานวิจัย  
     5.2.2 สามารถแกไขปญหาโดยการวิจัย  
     5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  
     5.2.4  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางสถิติ  
     5.2.5  สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืน  
     5.2.6  สามารถสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียน  
     5.2.7  องคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการทางดานเศรษฐศาสตรเกษตร  
 
 

            5.3  ชวงเวลา              
           ตามแผนการศึกษา    

5.4  จํานวนหนวยกิต    
      วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
      การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

 
 

5.5 การเตรียมการ               
           5.5.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ใหคําปรึกษานิสิต
กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ 
           5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ใหคําปรึกษานิสิตกําหนดหัวขอการศึกษาคนควาอิสระ    
           5.5.3 มีแหลงสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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           5.5.4 มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสถานท่ี สนับสนุนการทํางานวิจัย 
           5.5.5 สงเสริมใหยื่นขอทุนวิจัยจากแหลงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล     
          5.6.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ประเมินผลโครงการ
วิทยานิพนธ จากการนําเสนอปากเปลาและรายงาน  
          5.6.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ติดตามความกาวหนา
ของงานวิจัยวิทยานิพนธ จากการเขาพบปรึกษาและรายงาน 
          5.6.3 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ติดตามความกาวหนาของการศึกษาคนควาอิสระจากการเขา
พบปรึกษาและรายงาน 
    5.6.4 ประธานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ประเมินการสอบปากเปลาข้ันสุดทายและรายงานวิทยานิพนธ 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรม 

นักบริหารจัดการ 
- มีความสามารถในการบูรณาการความรูทางดานธุรกิจ 
  การเกษตรและประยุกตใชในการประกอบธุรกิจ 
  การเกษตร 
- มีวิสัยทัศน และภาวะผูนํา 
- มีมนุษยสัมพันธ 
- มีความรับผิดชอบ และมีวินัย 
- มีความสามารถในการสื่อสาร และการถายทอด 

• การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ มีการมอบหมายใหทํางานเปน
กลุมใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานเพ่ือฝกใหมีความรับผิดชอบ
ในการทํางานเปนกลุมและมภีาวะผูนํา 

• มีการเรียนรูระบบธุรกิจการเกษตรท้ังระบบจากสถานการณจริง
ผานกระบวนการศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ  

• มีการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ มีการสอดแทรกสถานการณ
ปจจุบันและกรณีศึกษา 
 

นักวิเคราะหวิจัยทางธุรกิจการเกษตร  
 - มีเหตุมีผล คิดอยางเปนระบบ 
 - มีจริยธรรม  
 - สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองภายใต
สถานการณท่ีเปนพลวัตร 

• การเรียนการสอนสอนใหผูเรียนรูจักใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
และโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาประยุกตใชไดจริงกับกรณีศึกษา 
ในสภาพปญหาและสถานการณปจจุบัน  

 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
(1) มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริม 

ดานการประพฤติปฏิบัติ โดย
ใชหลักการเหตุผลและ
คานิยมอันดีงาม 

(2) มีความสามารถในการ 
    วินิจฉัยและจัดการปญหาท่ี 
    ซับซอน ขอโตแยงและ 
    ขอบกพรองทางจรรยาบรรณ 
    โดยคํานึงถึงความรูสึกของ 
    ผูอ่ืน  

(1) การสอนท่ีสอดแทรกการตระหนักถึงภาวะ
ผูนํา การริเริ่ม และสงเสริมใหมีความ
ประพฤติปฏิบัติ โดยใชหลักการเหตุผล 
และคานิยมอันดีงาม ในการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย และงานวิจัย  

(2) การมีสวนรวม มีวินัย การสอนท่ีสอดแทรก
แนวคิดการปฏิบัติงานและการวางนโยบาย
ท่ีตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

(1) การใหอาจารยประเมินนิสิตใน
รายวิชาท่ีเก่ียวของ 

(2) การใหนิสิตประเมินการสอนใน
ประเด็นดังกลาว 

(3) ประเมินความซื่อสัตยผานการ
สังเกต จากการทํากิจกรรมและ
ผลงานท่ีไดรับมอบหมายใน      
ช้ันเรียน  

(4) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 
และรายงานผลงานของนิสิตเมื่อ
มอบหมายงานกลุม 
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2.2 ความรู  

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
(1) มีความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี 
และสามารถประยุกตใชได
ตามสถานการณจริง 

(2) มีความรูและสนใจติดตาม
สถานการณดานธุรกิจ
การเกษตร  

(3) มีความรูในกระบวนการและ
เทคนิคการวิจัย เพ่ือแกไข
ปญหาและสามารถตอยอด
องคความรู 
 

(1) บรรยายในช้ันเรียน ถามตอบ และอภิปรายในช้ัน
เรียน โดยอาจารย วิทยากรและผูทรงคุณวุฒิท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจการเกษตร และมีนิสิตเปน
ศูนยกลาง 

(2) มอบหมายนิสิตใหคนควาและทํารายงานในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับสถานการณดานธุรกิจการเกษตร 

(3) จัดการศึกษานอกสถานท่ี 
(4) บรรยาย การทํากรณีศึกษา  และอภิปรายในช้ันเรียน 
(5) กําหนดแบบฝกหัดเพ่ือใหมีการฝกคิดโจทยในการทํา

วิจัยและกระบวนการวิเคราะหปญหา 

(1) การสอบยอย        
สอบกลางภาค และ
ปลายภาค แบบฝกหัด 
แบบฝกปฏิบัติ และ
กรณีศึกษา 

(2) ผลจากการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายและ
รายงานท่ีใหคนควา 
ตลอดจนการนําเสนอ
รายงาน 

(3) รายงานผลการศึกษา
นอกสถานท่ี 

  
 

2.3 ทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
(1) สามารถคิดวิเคราะหโดย

ใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจภายใตขอจํากัด
ของขอมูล 

(2) สามารถสังเคราะหและ
บูรณาการองคความรูทาง
ทางธุรกิจการเกษตรได 
เพ่ือพัฒนาความคิดใหม 

(3) สามารถวางแผนและทํา
โครงการวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตร ไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบวิธี
วิจัย 

(1) จัดทํารายงานท่ีเก่ียวของกับปญหาทางธุรกิจ
การเกษตร และนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

(2) การอภิปรายกลุมโดยใชกรณีศึกษาเก่ียวกับ
สถานการณทางธุรกิจการเกษตร 

(3) เขาฟงสัมมนาและประชุมวิชาการดานธุรกิจ
การเกษตร และจัดทํารายงานตามหัวขอท่ี
ผูสอนกําหนด 

(4) การสรุปและวิจารณเชิงวิชาการ ในประเด็น
ปญหาทางธุรกิจการเกษตร บทความทาง
วิชาการ และบทวิเคราะหจากสื่อ 

(5) จัดทําและนําเสนอรายงาน การศึกษา
คนควาอิสระ และวิทยานิพนธ 

(1) ประเมินจากรายงาน การนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียนและผลการ
สัมมนา / ประชุมวิชาการ 

(2) ผลจากการทํากรณีศึกษา       
การอภิปรายและการสัมมนา   

(3) ประเมินจากการจัดทําขอสรุป 
และวิจารณเชิงวิชาการ 

(4) ประเมินจากผลการจัดทํา และ
นําเสนอรายงาน การศึกษาคนควา
อิสระและวิทยานิพนธ 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
(1) มีมนุษยสัมพันธ สามารถ

ประสานงานเพ่ือใหการ
ทํางานเกิดประสิทธิผล 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและ     

(1) กิจกรรมนอกช้ันเรียน อาทิ ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  

(2) กิจกรรมท่ีมีการนําเสนอในช้ันเรียน และ
นําเสนอตอสาธารณชน 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและ      
การแสดงออกของนิสิตในการ
นําเสนอรายงานกลุมในช้ันเรียน 
โดยผูเก่ียวของ  
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ผูตาม สามารถทํางาน
กลุม บริหารความขัดแยง 
และจัดลําดับความสําคัญ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 

(2) ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ
โดยผูเก่ียวของ 

 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

(1) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
และสถิต ิเพ่ือวิเคราะหและ
ประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตร 

(2) สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูดและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม 

(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
ปฏิบัติการ  ผานการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรใน การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ  

(2) จัดกิจกรรมเพ่ือบูรณาการ การใช
สื่อตางๆ และเทคนิค ในการ
นําเสนอ  

(3) ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหนิสิตคนควา เขียน
รายงาน และนําเสนอ 

(1) ประเมินจากการเลือกใชเครื่องมือ
เพ่ือการวิเคราะห  ทางคณิตศาสตร
และสถิติท่ีเหมาะสม 

(2) ประเมินจากเทคนิคและสาระท่ี
นําเสนอ  สังเกตพฤติกรรมการ
อภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  
และการตอบคําถาม  

(3)  ใหนิสิตประเมินตนเองและประเมิน
เพ่ือนรวมกลุมกิจกรรมและประเมิน
จากการใชภาษา ในเอกสารรายงาน  
วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควา
อิสระ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา     
    (Curriculum Mapping) 
 
                                        ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
01120511                 

01120512                 

01120513                 

01120521                

01120522                 

01120531               

01120532                

01120541                

01120542                

01120561                

01120551                

01120581                

01120582                

01120591                

01120595                

01120596                

01120597                

01120598                

01120599                
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
        ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
         กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ดังนี้ 

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบของสาขาธุรกิจการเกษตร โดยมีหนาท่ีทวนสอบ 

ในแตละรายวิชาท่ีเปดสอน ประเมินผลงานของนิสิต การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต ซ่ึงกรรมการชุดนี้จะมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนคณะกรรมการดวย 

2.1.2 การสอบโครงรางวิทยานิพนธของนิสิตสาขาธุรกิจการเกษตรซ่ึงมีผูแทนสาขาฯ   
รวมเปนกรรมการสอบดวย  

2.1.3 การสอบวิทยานิพนธปากเปลาข้ันสุดทายของนิสิตสาขาธุรกิจการเกษตรเปนไป 
ตามเกณฑบัณฑิตวิทยาลัย  

2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา โดยมีการดําเนินการทวนสอบระดับ 
หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

2.2.1 การประเมินหลักสูตรโดยผูสําเร็จการศึกษา 
2.2.2 การประชุมระดมความคิดเห็น หรือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของบัณฑิตโดย  

ผูใชบัณฑิต 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก 2 

1) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ  
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 
แผน ข 

1) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน  
  ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได   
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีใชสอน 

(2) สงเสริมการวิจัยท่ีสามารถนํามาใชไดในการเรียนการสอนในวิชาของหลักสูตร โดยมีการสนับสนุนทุน
วิจัยและนักวิจัยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหม  

(3) สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการในองคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
การประชุมวิชาการ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) สงเสริมใหอาจารยมีการเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาทักษะเก่ียวกับการเรียนการสอนการวัดผลและการ

ประเมินโดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษเก่ียวกับวิธีการสอนแบบตางๆ เชนการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ และการสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ สงเสริมการ
ไปฝกอบรมดูงานดานการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียน
การสอน  

(2) สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน และใหมีการประเมินผลท่ีถูกตองและทันสมัย 
(3) สงเสริมการวิจัยท่ีสามารถนํามาใชไดในการเรียนการสอนในวิชาของหลักสูตร โดยมีการสนับสนุน  

ทุนวิจัย  
(4) สนับสนุนทุนและการจัดสรรเวลาเพ่ือการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการในองคกรตาง ๆ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ การประชุมวิชาการ  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) สงเสริมใหมีการทําวิจัยท้ังการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต กระตุนใหมีการเขียนโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(2) สนับสนุนทุนและการอบรมเพ่ือการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการ และการผลิตผลงานหรือสื่อ
ทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  

(3) สนับสนุนทุนและการจัดสรรเวลาเพ่ือรวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

(4) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการรวมกับสถาบันและองคกรภายนอกโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกํากับมาตรฐาน 

(1) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแกอาจารย
ประจาํหลักสูตร 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยาง
ตอเนื่อง 

(3) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
(4) มีการจัดทําวิจัยสถาบันและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 
  2.1 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู 
  2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   
  2.2.1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนี่งของวิทยานิพนธตอง ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ
การยอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง จาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 
  2.2.2 รายงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพร
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

2.3 สามารถประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  
 (1) ผูประกอบการ/นักธุรกิจการเกษตร  
 (2) นักวิจัยและนักวิชาการทางธุรกิจการเกษตร  
 (3) อาจารย  

 (4) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
3. นิสิต 
  3.1 การรับนิสิต  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการรับนิสิต แตงตั้งอนุกรรมการรับนิสิต กําหนด
คุณสมบัตินิสิตท่ีจะรับเขาศึกษา รับสมัครผูท่ีจะเขาศึกษา ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ   

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา มีการสอนวิชาปรับพ้ืนฐานกอนเขาศึกษา จํานวน 2 วิชา คือ       
 1. วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค   

2. วิชาคณิตศาสตร 
  3.3 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมโครงการมัชฌิมนิเทศ การแตงตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ การจัด
โครงการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/โครงการศึกษาคนควาอิสระ และมีระบบการติดตามครั้งท่ี 2 ผานโครงการ
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เรงรัดวิทยานิพนธ และโครงการนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ และประเมินผลการทําวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระ  
  3.4 อัตราการคงอยูของนิสิต และการสําเร็จการศึกษา ใชวิธีการวัดจากจํานวนรอยละของนิสิตท่ีรับเขา
การศึกษา และคิดเปนรอยละจากจํานวนอัตราการคงอยูในชั้นปท่ี 2 และคิดเปนรอยละของจํานวนนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
  3.5 ความพึงพอใจของนิสิต ใชวิธีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือทราบผลความพึงพอใจ และการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต นิสิตสามารถรองเรียนไดหลายชองทาง เชน social network เขียนคํารองท่ัวไป อาจารยผูสอน 
อาจารยท่ีปรึกษา  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอรองเรียนเขาท่ีประชุม เพ่ือหาแนวทางการแกไขขอ
รองเรียน 
   
4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 
4.1.1 มีระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยใหม  โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาธุรกิจการเกษตร หรือเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตรประยุกต หรือ
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการเกษตร 

4.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร กฎระเบียบของ
ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย   

4.1.3 ชี้แจงภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของอาจารย 
4.1.4 เปดโอกาสใหเขาสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
4.1.5 จัดวิชาสอนตามความถนัดโดยรวมรับผิดชอบกับอาจารยผูมีประสบการณสอน 
4.1.6 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ การสอน การวัดและ

ประเมินผล และการวิจัยชั้นเรียน 
4.1.7 สนับสนุนการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหม 
4.1.8 เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการเรียนการสอน 
4.1.9 เปดโอกาสใหเขารับการอบรมเทคนิคเก่ียวกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
4.1.10 สนับสนุนการศึกษาดูงาน 
4.1.11 สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
 

  4.2 ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย 
       มีการตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําแผนการทําวิจัยและการบริการวิชาการของภาค 
วิชาฯ โดยจัดทํางบประมาณท่ีจะดําเนินการสนับสนุน สงเสริม จัดสรรทุนและตั้งงบประมาณสําหรับการ
เผยแพรผลงานวิจัยและเพ่ิมพูนความรู และงบประมาณในการวิจัย     

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
   5.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแกอาจารย
ประจําหลักสูตร 
    5.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน 
ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
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5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
5.4 มีการจัดทําวิจัยสถาบันและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 5.5  การออกแบบหลักสูตร จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนท่ีเก่ียวของกับระบบ
เศรษฐกิจโลก เชน การรวมตัวของกลุมประเทศเปนกลุมเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบกาว
กระโดด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้น ไดสรางแรงผลักดนใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายทาง 
เศรษฐกิจเชิงพลวัตร ตลอดจนสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงท้ังในดาน 
โอกาสและภัยคุกคามกลายเปนสิ่งท่ีตองทําอยางเรงดวนและเปนระบบ จะเห็นไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 จนถึงฉบับท่ี 11 ไดมุงเนน "คน" ในฐานะท่ีเปนหัวใจในการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการผานการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ซ่ึงการเปลี่ยน 
หลักสูตรการศึกษาใหกลมกลืนกับเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนคือหนึ่งในแนวทางหลักของการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย อันจะเปนฐานรากสําคัญในเศรษฐกิจฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค 
   เนื่องจากธุรกิจการเกษตรของไทยตองไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยง  
ไมได การผลิตบุคลากรเพ่ือรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งตอภาคธุรกิจ  
การเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัย เพ่ือใหสอดคลอง 
กับแนวทางการพัฒนาของประเทศท่ีปรับเปลี่ยนไปสูการพัฒนาแบบองครวม  จึงไดทําการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรข้ึน ใหสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีใหความสําคัญแกบุคลากรในภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรม 
เกษตร 
  เปนศาสตรเชิงประยุกตท่ีครอบคลุมความรูดานธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร การจัดการและการวิจัย 
มาพัฒนาเปนหลักสูตรท่ีทันสมัยใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท้ังของประเทศไทยและของโลก  
 5.6 การพิจารณากําหนดผูสอน พิจารณากําหนดโดยอาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรของภาควิชา ซ่ึงพิจารณาจาก 

1) ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหารายวิชาท่ีสอน มี 
ประสบการณดานงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอวิชาท่ีสอน 

2) หลักสูตรกําหนดอาจารยผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากอาจารยผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมี 
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากอาจารยผูสอนหลากหลาย ความรูและประสบการณ 

3) การพิจารณากําหนดอาจารยผูสอนดําเนินการโดยอาจารยประจําหลักสูตร และใชผลการประเมินการ 
เรียนการสอนของนิสิตมาประกอบการพิจารณาด 
 5.7 การกํากับกระบวนการเรียนการสอน เนนการพัฒนานิสิตใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และ
ไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจรยิธรรม ทักษะการเรียนรูโดยกําหนดใหนิสิตศึกษางานวิจัย
ประกอบบทเรียน รวมท้ังการจัดทํารายงานโดยอาศัยหลักการทางวิชาการ การคนควาจากฐานขอมูลท้ังในประเทศ
และตางประเทศและวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือจากโปรแกรมทางสถิติตางๆ  ตลอดจนการนําเสนอผลการ
วิเคราะหและการอภิปรายในชั้นเรียน  
 5.8 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1) มีเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผล 
การเรียนรูท่ีเหมาะสม 
 2) มีการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับหลักสูตร 
   3) มีการทบทวนการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือวางแผนปรับปรุงการสอนเพ่ือใชในปการศึกษาตอไป 
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 5.9 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

1) มีการกํากับใหมีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติ 
งาน ประกอบดวยการมอบหมายแบบฝกหัดและงานใหนิสิตทํา การจัดทํารายงาน การทดสอบยอย การ 
สอบกลางภาคและการสอบไล และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับโดยมีการแจงผลการปฏิบัติงานดังกลาวให 
นิสิตทราบ เพ่ือใหนิสิตสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได  
 2) มีการทบทวนการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือวางแผนปรับปรุงการสอนเพ่ือใชในปการศึกษาตอไป 
 3) มีการใหนํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา  ตามลักษณะของ 
วิชาทางทฤษฎี และวิชาสัมมนา โดยมีการแจงใหนิสิตทราบลวงหนาเพ่ือใหนิสิตสามารถจัดการการเรียน 
ของตนไดอยางมีประสิทธิผล 

 4) มีการประเมินผลการสอบประมวลความรูของนิสิต ทําใหเกิดขอดอย คือนิสิตไมผานการสอบ ทาง 
คณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงเสนอวาควรมีการปรับระบบการสอบประมวลความรูใหเร็วข้ึนกวาเดิม 
 5.10 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน  และประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6,   
           และมคอ.7) 

1) มีการดําเนินการใหอาจารยประจําวิชาและอาจารยประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.7ตาม 
กําหนดเวลา 

2) มีการแจงใหนิสิตรับรูชัดเจนเก่ียวกับการกําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับ 
เกณฑท่ีนิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรกในแผนการสอน (Course Syllabus) มีขอมูลหลักฐาน 
ท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรดสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนิสิต  
และลักษณะของรายวิชา 

3) การประเมินการจดัการเรยีนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 และ มคอ.7 
 5.11 การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

    การประเมินวิทยานิพนธ 
  1) มีระบบการประเมินวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยมีคณะ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูประเมินบงชี้คุณภาพวิทยานิพนธของนิสิตแตละคน 

 2) การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ และการสอบปาก 
เปลาข้ันสุดทายชัดเจน 
 3) ขอมูลท่ีรับรองการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธได 
 4) วิทยานิพนธมีคุณภาพระดับดี/ดีเดน มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบ 
การวิจัยท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในวารสารระดับชาติ/การประชุม 
ระดับชาติ ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

 การประเมินการศึกษาคนควาอิสระ  
 1) มีการจัดโครงการนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ มีการเชิญคณาจารยผูมีความรู ความ 

ชํานาญเฉพาะดาน ของหลักสูตรฯ จํานวนกลุมละ 2 ทาน เพ่ือใหนิสิตไดนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ 
เปนกระบวนการเรงรัดใหนิสิตสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลาท่ีกําหนด และเปนการเปดโอกาสให 
นิสิตของโครงการฯ ไดพบปะคณาจารยท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน เพ่ือใหนิสิตไดแลกเปลี่ยน 
ประสบการณในการทําการศึกษาคนควาอิสระ และรับฟงความคิดเห็นจากท้ังคณาจารย และในระหวางนิสิต 
ดวยกันเอง 
 2) นิสิตนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ ตอคณาจารยท้ัง 2 ทาน โดยคณาจารยทําการประเมินการ 
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ศึกษาคนควาอิสระ ผานแบบรายงานความเหมาะสมของการนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ และใหนิสิต 
ไดนําขอเสนอแนะไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา และดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ 
คณาจารย เพ่ือจัดทําเปนรูปเลมการศึกษาคนควาอิสระตอไป 
 3) มีการนําผลการประเมินการจัดโครงการนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ เขาท่ีประชุมฯ เพ่ือ 
พิจารณาในการจัดโครงการฯ ในปตอไป 
  5.12 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
    1) การจัดงานมัชฌิมนิเทศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับองคความรูและงานวิจัยดาน 
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และธุรกิจการเกษตร และแนะแนวหัวขอวิทยานิพนธ โดยเชิญ 
วิทยากรจากภายในและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
          2) การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ  
   3) การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ 
          4) การไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
    1)  มีความพรอมในดานสารสนเทศ และหองสมุดเพ่ือใหบริการแกนิสิตใชในการเรียนการสอน 
 2)  มีความพรอมในดานหองเรียน อุปกรณการสอน การจัดหาทรัพยากร ตําราเอกสารสิ่งพิมพ ระบบ 
สารสนเทศประกอบการเรียนการสอนและหองพักนิสิต สําหรับนิสิตเพ่ือการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวย 
ตนเอง 
 3) หองพักนิสิตปริญญาโท  
 4) วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต  
 5) จัดหาตําราภาษาไทย และภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
 6) การจัดสรรทุนการศึกษา  
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดทํารายงาน ผลการดําเนิน การของรายวิชา และรายงานผล การ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดทํารายงาน ผลการดําเนิน การของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรูท่ี
กําหนด ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน การดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะใหดําเนินการ 

X X X 

(8) อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม  (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตร หรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ท่ีเก่ียวของกับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน  อยางนอย
ปละหน่ึงครั้ง 

X X X 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ทุกคน ท่ีทําหนาท่ีถายทอด
ความรูใหกับนิสิต  (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ  
วิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการนํา
ผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  

X X X 

(11) ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X* X 

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 

 

หมวดท่ี 8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสิต  ประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและขอคําแนะนํา การสอบถามนิสิต และหลังการสอนมีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต และ
การวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต รวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรยีนการ
สอน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
(1) ประเมินจากนิสิตท่ีเก่ียวของกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน  การตรงตอ

เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผลและการใชสื่อการสอน ในแต
ละรายวิชา 

(2) ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
(3) การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจาก 
(1) ผูทรงคุณวุฒิและหรือผูประเมินภายนอก โดยการประชุมระดมความคิดเห็น 
(2) ผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ โดยการใชแบบสอบถามหรือการประชุมระดม 

ความคิดเห็น 
(3) นิสิตปจจุบัน นิสิตชั้นปสุดทายและมหาบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ        

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) และตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicator)  
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 12 ตัวบงชี้   

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

(1) วิจัยสถาบันโดยสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต  และสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันและมหาบัณฑิต  โดยทําลวงหนากอน
รางหลักสูตรปรับปรุงใหมและนําผลจากการวิจัยสถาบันมาประกอบการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร
ใหสมบูรณ 

(2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตรวิทยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1.  รหัสวิชา  01120531         3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  การตลาดธุรกิจการเกษตร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agribusiness Marketing 
2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
  ( √ )  วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
    ( √ ) วิชาเอกบังคับ 
    (    ) วิชาเอกเลือก 
  (   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  
3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมม ี
4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
5. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 การปรับปรุงรายวิชาเพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาใหเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูในทางปฏิบัติสําหรับการวิเคราะหตลาดทาง
ธุรกิจการเกษตร ซึ่งจะทําใหเกิดความเหมาะสมท้ังในดานเน้ือหา เสริมการเรียนรู และเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับ
การทํางานดานธุรกิจการเกษตรในปจจุบันไดจริง  
7.ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร                         3(3-0-6) 
                Agribusiness Marketing 
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

โครงสรางตลาดธุรกิจการเกษตร    สภาพแวดลอมทาง
การตลาดธุรกิจการเกษตร   พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยการตลาด
ธุรกิจการเกษตรและการคาดคะเนอุปสงค การวางแผนการตลาด 
การประยุกตใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในธุรกิจการเกษตร 
การแบงสวนตลาดธุรกิจการเกษตร  การกําหนดราคาของสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในระบบยอยของธุรกจิ
การเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตรแบบองครวม 

  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. 

 

01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร                     3(3-0-6) 
                Agribusiness Marketing 
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมม ี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

โครงสรางตลาดธุรกิจการเกษตร    สภาพแวดลอมทาง
การตลาดธุรกิจการเกษตร   พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัย
การตลาดธุรกิจการเกษตรและการคาดคะเนอุปสงค การวางแผน
การตลาด การประยุกตใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในธุรกิจ
การเกษตร การแบงสวนตลาดธุรกิจการเกษตร  การกําหนดราคา
สินคาเกษตรและ การพยากรณราคา  การตลาดธุรกิจการเกษตร
แบบองครวม 

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 
products and price forecasting. Holistic agribusiness 
marketing. 

 
 
 
 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

8.* อาจารยผูสอน  
        รายละเอียดตามทีป่รากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
9.*แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
        รายละเอียดตามทีป่รากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 

 

วช.มก. 2-2 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตรวิทยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
1.  รหัสวิชา   01120551        3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย   ธุรกิจเกษตรสีเขียว  
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Green Agribusiness 
2.   รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
  ( √ )   วิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
    (    ) วิชาเอกบังคับ 
    ( √ ) วิชาเอกเลือก 
  (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  
3.วิชาท่ีตองเรียนมากอน ไมม ี
4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
5.  วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ในปจจุบัน สิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอกับภาคธุรกิจมากข้ึน ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศโลกมีผลกระทบตอภาค
ธุรกิจการเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมได การจัดการธุรกิจการเกษตรใหยั่งยืนภายใตสถานการณความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศจึงมี
ความสําคัญ นวัตกรรมใหมๆเพ่ือการจัดการและบริหารธุรกิจการเกษตรใหยั่งยืนและลดการเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ 
จึงจําเปนตองเพ่ิมเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
      ความสําคัญของธุรกิจการเกษตรสีเขียว บทบาทและความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับระบบเศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตร 
แนวคิดความยั่งยืนในการจัดการธุรกิจการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตรภายใตการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศโลก ท้ังในดานผลกระทบและแนวทางการปรับตัว คารบอนฟุตพริ้นทและวอเทอรฟุตพริ้นทในการทําธุรกิจ
การเกษตร นวัตกรรมสีเขียวสําหรับการจัดการธุรกิจเกษตรอยางยั่งยืน การสรางมูลคาและความไดเปรียบเชิงแขงขันจากธุรกิจ
เกษตรสีเขียว กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจเกษตรสีเขียวในตางประเทศ 
     Importance of green agribusiness.Roles and relationship between environment and economy as well 
as 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 management. Creating value and gaining the 
competitive advantage from green agribusiness. Case study of green agribusiness in foreign countries. 
 
8.* อาจารยผูสอน  
        รายละเอียดตามทีป่รากฏในหมวดท่ี 3 ขอ 3.2 
9.*แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
        รายละเอียดตามทีป่รากฏในหมวดท่ี 4 ขอ 3 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล กัมปนาท เพ็ญสุภา 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

Pensupha, K., Pawin Gururatanaa, and Khin Yadanar. 2015. “Investment Potential for Tilapia Production in 
MYANMAR” International Congress on Economy, Finance, and Business, 23 - 26 August 2015, 
Osaka, Japan. 

Itthipong Mahathanasetha and K. Pensupha. 2014. “THAI AGRICULTURAL POLICIES: THE RICE PLEDGING 
SCHEME”. International workshop on collection of relevant agricultural policy information andits 
practical use, 23 - 27 June 2014, Taiwan.  

Pensupha, K., Parida kovitvanich and Nirote sinnarong. 2013. “the factor affecting the benefit of e-library 
usage for class assignment purpose of kasetsart university students”. IJCIM. 21 (sp2): 16.1-16.6. 

Pensupha, K., I. Mahathanasetha and P. Nurancha. 2013. “THE CURRENT STATUS AND FUTURE 
PERSPECTIVE OF AGRICULTURAL TRADE IN THAILAND UNDER ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)”. 
FTTC NACF International Seminar on the Threats and Opportinities of the Free Trade Agreements 
in the ASIAN Region, 30 September - 3 October 2013, Seoul, Korea. 

2. ผลงานวิจัย 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, วุฒิยา สาหรายทอง, กนกวรรณ จันทรเจริญชัย, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, และชยันต พิภพลาภอนันต. 
2558. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการดําเนินธุรกิจสําหรับสถานประกอบการเก็บรักษาขาว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา. 2558. กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุมและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) 
กลุมอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ปท่ี 1. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, กัมปนาท เพ็ญสุภา, ชยันต พิภพลาภอนันต, พิชญ นิตยเสมอ, และเอกลักษณ สุวรรณ. 2558. การ
ขอมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการแขงขัน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พิรุณา ไบโลวัส, นุชนาถ มั่งคั่ง, กัมปนาท เพ็ญสุภา, สุชิน ปลีหะจินดา, พิชญ นิตยเสมอ, และเอกลักษณ สุวรรณการ. 2558. 
การศึกษารูปแบบและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงเครือขายทางการเงินของสหกรณ. ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, พรรณวดี โสพรรณรัตน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ชเนษฎ มาลําพอง, ธานี ศรีวงศชัย, สราวุธ รุงเมฆารัตน, ชู
ศักดิ์ จอมพุก, ปยะ กิตติภาดากุล, ยุวเรศ เรืองพานิช, อภิชาติ วรรณวิจิตร, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ ธนสิน ถนอมพงษ
พันธ, ชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล, บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, พิรุณา ไบโลวัส, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุวรรณา 
ประณีตวตกุล, เพ็ญประภา ราหุล. 2557. โครงการคุณูปการงานวิจัยดานสินคาเกษตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีสินคาคือขาว ออย มันสําปะหลัง ไก โค ขาวโพดเลี้ยงสัตว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, กนกวรรณ จันทรเจริญชัย, วุฒิยา สาหรายทอง, และอิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ. 2557. การศึกษาหวงโซ
อุปทานสินคารายสาขาท่ีไดรับผลกระทยจากการเปดเสรี (สินคาเกษตร). ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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กัมปนาท เพ็ญสุภา. 2557. โครงการศึกษาผลกระทบในการนํามาตรฐานสินคาเกษตรไปบังคับเพ่ือรอบรับ AEC (ระยะท่ี 2: 

การวิเคราะหผลกระทบเชิงบวกเชิงลบจากการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีมีตอโซอุปทานในสินคาเกษตรท่ี
ศึกษา และแนวทางการนํามาตรฐานสินคาเกษตรไปบังคับใช) (2557) 

นงณพชร คุณากร, กัมปนาท เพ็ญสุภา, และอิทธิพงษ มหาธนเศรษฐ. 2557. การศึกษาการกําหนดราคาและลูทางในการ
ลงทุนพรรณไมนํ้าเรืองแสงเพ่ือการสงออก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงณพชร คุณากร, นํ้าผึ้ง อนุกูล, และกัมปนาท เพ็ญสุภา. 2557. ผูชวยศาสตราจการผลิตพรรณไมนํ้าเรืองแสงเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางเศรษฐกิจของพรรณไมนํ้าในประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงณพชร คุณากร, กัมปนาท เพ็ญสุภา, และอิทธิพงษ มหาธนเศรษฐ. 2556. การศึกษาศักยภาพ และลูทางการลงทุนในภาค
การประมงของผูประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, กนกวรรณ จันทรเจริญชัย, ชยันต พิภพลาภอนันต, วุฒิยา สาหรายทอง, และกาญจนา พยุหะ. 2556.
โครงการศึกษาผลกระทบในการนํามาตรฐานสินคาเกษตรไปบังคับเพ่ือรองรับ AEC. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต
, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา. 2556. ขอเสนอทางเทตนิคโครงการศึกษาผลกระทบในการนํามาตรฐานสินคาเกษตรไปบังคับเพ่ือรองรับ 
AEC. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เพ็ญพร เจนการกิจ, กัมปนาท เพ็ญสุภา, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, วิษณุ อรรถวานิช, และสันติ แสง
เลิศไสว. 2556. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอบนบก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วัลลภ อารีรบ, กฤษณ วันอินทร, กัมปนาท เพ็ญสุภา, ชยันต พิภพลาภอนันต, กนกวรรณ จันทรเจริญชัย, และวุฒิยา สาหราย
ทอง. 2556. โครงการศึกษายกระดับมาตรฐานสินคามันสําปะหลัง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ, และสมพร อิศ
วิลานนท. 2558. “การศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง”. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง, 3 กันยายน 2015, เชียงใหม. 

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, กอบเกียรติ ผองพุฒิ, และสราวุธ เปรุนาวิน. 2558. “การมีสวนรวมจัดการคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีบางกะ
เจา จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 9 (2). 

ชนิกา ไหลแท, สุวรรณา ประณีตวตกุล, และกัมปนาท วิจิตรศรีกมล. 2557. “ดัชนีช้ีวัดความเปราะบางตอความแปรปรวน
สภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย”. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร. 35 (3): 
432-446. 

นราภรณ ชราลักษณ, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, และจิราภัษ อัจจิมางกูร. 2557. “มูลคาความปลอดภัยจากการบริโภคหอย
นางรมสด”. การประชุมวิชาการในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรครั้งท่ี 8 ประจําป 2557 , 9 
กรกฎาคม 2557, เชียงใหม. 

Vijitsrikamol, K. I. Boonyasiri, and J. Kijchaicharean. 2014. “Highland Poverty and Financial Access of the 
Households in Mae Sa Watershed Area, Thailand”. The 8th Thailand –Taiwan Bilateral 
Conference” on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and 
Food” , 26 - 27 July 2014.  

Vijitsrikamol, K., N. Potchanaprasert, A. Pathumnakul, A. Ungsuratana and C. Chompuk. 2014. “Return on 
Maize Research Investment and Policy Impact on Maize Production in Thailand”. The 8th 
Thailand –Taiwan Bilateral Conference” on “Science Technology and Innovation for Sustainable 
Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 July 2014. 

Laitae, C., S. Praneetvatakul, K. Vijitsrikamol, and N. Mungkung. 2013. “Assessment of Vulnerability Index 
on Climate Variability in the East of Thailand”. Conference on International Research on Food 
Security, Natural Resource Management and Rural Development, TROPENTAG 2013 , 17 - 19 
September 2013, Stuttgart, Germany.  

 

2. ผลงานวิจัย 

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุวรรณา ประณีตวตกุล, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนํา
ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใชประโยชน ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปงบประมาณ 2558. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. อาจารยการประเมินผลกระทบของงานวิจัยดาน
มันสําปะหลังในประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, และปยะทัศน พาฬอนุรักษ. 2558. 
โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, พรรณวดี โสพรรณรัตน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ชเนษฎ มาลําพอง, ธานี ศรีวงศชัย, สราวุธ รุงเมฆารัตน, ชู
ศักดิ์ จอมพุก, ปยะ กิตติภาดากุล, ยุวเรศ เรืองพานิช, อภิชาติ วรรณวิจิตร, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ ธนสิน ถนอมพงษ
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พันธ, ชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล, บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, พิรุณา ไบโลวัส, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุวรรณา 
ประณีตวตกุล, เพ็ญประภา ราหุล. 2557. โครงการคุณูปการงานวิจัยดานสินคาเกษตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีสินคาคือขาว ออย มันสําปะหลัง ไก โค ขาวโพดเลี้ยงสัตว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ และ กัมปนาท วิจิตรศรีกมล. 2557. การทองเท่ียวสีเขียวแบบชุมชนมีสวนรวมของเกาะสมุย. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล. 2557. การประเมินระบบการรับรองกับเกษตรกรและการคาพืชสวนระดับการผลิตในประเทศไทย. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เพ็ญพร เจนการกิจ, กัมปนาท เพ็ญสุภา, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, วิษณุ อรรถวานิช, และสันติ แสง
เลิศไสว. 2556. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอบนบก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

      - 
            

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

      - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล กาญจนา  ศรีพฤทธ์ิเกียรต ิ

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

Sripruetkiat, K. .2016. A Study of Egg Supply Chain in the United States of America. 54th   
KasetsartUniversity Annual Conference, February 4, 2016, Bangkok, Thailand. 

Tokrisna R., Sriham S., and Sripruetkiat K. (2013) "A Study of Government Intervention in Palm Oil Market  
and Anti- Corruption Measures". National Anti-Corruption commission Journal, 6 (1), 63-87. 

Sripruetkiat, K.,.2013.Egg Board: A Bold or Bored Step. National Conference 2nd on Agricultural,Natural   
Resource, Food Economics, and Agribusiness, May 17, 2013, Khonkaen University, Khonkaen, 

Thailand. 

2. ผลงานวิจัย 

 กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรต.ิ 2559.“การศึกษาหวงโซอุปทานไขไกของประเทศสหรัฐอเมริกา”การประชุมทางวิชาการ  
      ครั้งท่ี 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร วันท่ี 2 -5 กุมภาพันธ 2559.  

กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรต.ิ 2559. “โครงการการศึกษาหวงโซอุปทานไขไกของประเทศสหรัฐอเมริกา”. ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรต.ิ 2558. “โครงการการศึกษาหวงโซอุปทานไขไกของประเทศสหรัฐอเมริกา”. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร

ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรติ.2558. “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการโซอุปทาน”กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร

ประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ธงชัย สุวรรณสิชณน,อุทิศ แสงละเอียด,มานะ ลักษมีอรุโณทัย,ปยะพรรณ ชางวัฒนชัย,พงษเทพ มังคะลี,จุฬาภรณ หอมช่ืน

,ธนา สมพรเสริม,ธนารักษ เหลาสุทธิ,กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรติ.2558. “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันและยกระดับคุณภาพสินคา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม/ โดย ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา, สุนทรา โตบัว, กิตติวงศ สิงหเสมานนท, และกาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรต.ิ 2557. “การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) (ภายใต
คาใชจายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)”.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุมาลี สันติพลวุฒิ, กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรต,ิ เกวลิน มะล,ิ และพงษเทพ มังคะลี. 2556. “ดําเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาด
สินคาเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใตสูธุรกิจท่ียั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินคา)”. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 Sripruetkiat, K .2016. "Decision Support Systems in Supply Chain Management". Department of Agricultural  

       and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University. 
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3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

 กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรติ.2559."เอกสารคําสอนวิชา 01119382 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตรเกษตร II ". 

       กรุงเทพฯ : ภาคเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 207 หนา. 

       กาญจนา  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ.2558. “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดการโซอุปทาน”ภาคเศรษฐศาสตรเกษตรและ 

  ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 266 หนา. 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

       - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล กุลภา  กุลดิลก 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

ธมลวรรณ ณ ถลาง และ กุลภา สุพงษพันธุ กุลดิลก. 2557. “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตปลากะพงขาวในกระชังและบอ
ดินของอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. DPU-Wuhan International Conference on Oriental 
Leadership, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร. 

มธุรดา  กีฬา และ กุลภา  กุลดิลก. 2557. “การตัดสินใจสรางโรงงานผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากดวยกาชชีวภาพในจังหวัด
อํานาจเจริญ: กรณีศึกษา ฟางขาว กากมันสําปะหลัง ใบออย และหญาเนเปยร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) วิทยาลัยการบริหารและจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, วันท่ี 24 
มีนาคม 2557. 

นัฐฐยา วงษสวัสดิ์ และ กุลภา กุลดิลก. 2557. “การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสีเขียวของผูบริโภคในประเทศไทย”.
การประชุมวิชาการในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรของนิวิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง
ท่ี 8 ประจําป 2557, วันท่ี 7 กันยายน 2557, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

Kuldilok, K. S., P. J. Dawson, and J. Lingard. 2013. “The export competitiveness of the tuna industry in 
Thailand”. British Food Journal. 115 (3): 328 – 341. 

2. ผลงานวิจัย 

นงนุช อังยุรีกุล, กุลภา กุลดิลก, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ระดับปริญญา
โทและปริญญาตรี. ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กุลภา กุลดิลก. 2558. โครงการการเสริมสรางสรรถนะเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยการจัดองคกรชุมชน:เครือขายปลา
กะพงขาว บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กุลภา กุลดิลก. 2558. การศึกษาโซอุปทานของระบบธุรกิจปลากะพงขาวในจังหวัดฉะเชิงทรา. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน    อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล จักรกฤษณ พจนศิลป 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ, และสมพร   
อิศวิลานนท. 2558. “การศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง” บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง, 3 กันยายน 2015, เชียงใหม. 

Praneetvatakul, S., P. Schreinemachers, C. Laitae, A. Sirijinda, and C. Potchanasin. 2014. “Pesticide Use and 
Risk Behaviour of Chili and Tomato Farmers in Thailand”, The annual conference of Agricultural 
Economics and Agribusiness, 30 May 2014, London. 

  Carsten Marohn, Georg Cadisch, Attachai Jintrawet, Chitnucha Buddhaboon, Vinai Sarawat, Sompong  
   Nilpunt, Suppakorn Chinvanno, Krirk Pannangpetch, Melvin Lippe, Chakrit Potchanasin, Dang Viet    
   Quang, Pepijn Schreinemachers, Thomas Berger, Prakit Siripalangkanont, and Thanh Thi    
   NguyenIntegrated. 2013. Modeling of Agricultural Systems in Mountainous Areas. In H. L.  
   Froehlich, P. Schreinemachers, K. Stahr, G. Clemens (eds.). Sustainable Land Use and Rural     
   Development in Southeast Asia: Innovations and Policies for Mountainous Area. Sringer: Berlin. 

         Potchanasin, C. 2013. “Impacts of Climate Variation on Land Use Change in Major Fruit   
       Production Area of Thailand”. Selected paper presented in Tropentag 2013: Agricultural   
        development within the rural-urban continuum, 17 - 19 September 2013, Stuttgart, Germany. 

2. ผลงานวิจัย  

นงนุช อังยุรีกุล, จักรกฤษณ พจนศิลป และเออวดี เปรมัษเฐียร. 2558. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี, ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

จักรกฤษณ พจนศิลป, ศรัณย วรรธนัจฉริยา, และสุภาวดี โพธิยะราช. 2558. การศึกษาเพ่ือสํารวจสถานการณพ้ืนฐาน. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, และปยะทัศน พาฬอนุรักษ. 2558. 
โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, และรวิสสาข สุชาโต. 2557. การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟ
ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, เอ้ือ สิริจินดา, และจักรกฤษณ พจนศิลป. 2557. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สิ่งแวดลอม และความ
เปราะบางสูความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

จุฬาลักษณ จารุนุช, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, ชไมพร เอกทัศนาวรรณ, สุปราณี งามประสิทธ์ิ, สดใส ชางสลัก, นพพงศ จุลจอ
หอ, ศานิต เกาเอ้ียน, และจักรกฤษณ พจนศิลป. 2556. การทดสอบพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม
แอนโธไซยานินสูง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

อภิญญา จุฑางกูร, จุฬาลักษณ จารุนุช, นิพัฒน ลิ้มสงวน, วราภรณ ประเสริฐ, งามจิตร โลวิทูร, ชอลัดดา เท่ียงพุก, อุดม
ลักษณ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศานิต เกาเอ้ียน, จักรกฤษณ พจนศิลป, จันทรเพ็ญ แสงประกาย, จันทร
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สุดา จริยวัฒนวิจิตร, สรอยทอง สายหยุดทอง, สมโภชน ใหญเอ่ียม, วรพล เพ็งพินิจ, วินัศ ภูมินาถ, ชมดาว 
สิกขะมณฑล, สุพนิดา วินิจฉัย, ดํารงศักดิ์ อายุวนานนท. 2556. การศึกษาสมบัติและใชประโยชนจากขาวโพด
ลูกผสมแอนโธไซยานินสูง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

ศานิต เกาเอ้ียน, วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, จักรกฤษณ พจนศิลป, นภาภรณ พรหมชนะ, และอรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก. 2556. การ
วิเคราะหเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดฝกสด. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล ณัฐพล พจนาประเสริฐ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล, เอมอร อังสุรัตน และ ชูศักดิ์ จอมพุก. 2557. “Return 
on Maize Research Investment and Policy Impact on Maize Production in Thailand”. The 8th 
Thailand –Taiwan Bilateral Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable 
Tropical Agriculture and Food, 26 - 27 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร. 

 Vijitsrikamol, K., A. Angsurat, C. Jompul, N. Photchanaprasert, and A. Patumnakul. 2013. Five decades of 
Maize breeding development in Thailand and step forwards to take part in the ASEAN Economics 
Community (AEC). The research granted by Thailand Research Fund (TRF). (in Thai) 

Patumnakul, A., N. Photchanaprasert, R. Suchato, and A. Patumnakul. 2013. The study of  guideline and 
measures to stimulate domestic demand for Para Rubber. The research  granted by Thailand 
Research Fund (TRF). (in Thai) 

2. ผลงานวิจัย 

รวิสสาข สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, และอัจฉรา ปทุมนากุล. 2558. การยอมรับของเกษตรกรในการปลูกออยทดแทน
พ้ืนท่ีปลูกขาวและแนวทางการจัดการอุปทานออยท่ีเหมาะสม. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, รวิสสาข สุชาโต, และอัจฉรา เกษสุวรรณ. 2558. การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs สูตลาด
เวียดนาม. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, พรธิภา องคคุณารักษ, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, รวิสสาข สุชาโต, อัจฉรา เกษสวุรรณ, และกฤษณา ตรี
ศีลวัฒนกุล. 2558. การพัฒนาสถานประกอบการเปาหมายเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต
กิจกรรมเตรียมความพรอมผูประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน หลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมเพ่ือเขาสู AEC. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, รวิสสาข สุชาโต, อัจฉรา เกษสวุรรณ, พรธิภา องคคุณารักษ, และกฤษณา ตรี
ศีลวัฒนกุล. 2558. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมรุก AEC. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล, รวิสสาข สุชาโต, และศานิต เกาเอ้ียน. 2557. การจัดการโซอุปทานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพขาวโพดเลี้ยงสัตว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, รวิสสาข สุชาโต, และณัฐพล พจนาประเสริฐ. 2556. อาจารยโครงการศึกษาแนวทางและมาตรการเพ่ือ
กระตุนอุปสงคยางพาราภายในประเทศ. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
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4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล เดชรัต สุขกําเนิด 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

กัลยวันต สวนครามด ีและ เดชรัต สุขกําเนิด. 2558. “การวิเคราะหการจัดกลุมผูบริโภคตามพฤติกรรมท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร.ี 9 (18). 

พงษพัฒน  สุขอาบใจ และ เดชรัต  สุขกําเนิด. 2558. “ปจจัยสวนบุคคลและอิทธิพลของขอมูลท่ีมีตอความชอบขาวกลองของ
ผูบริโภค”. การประชุมวิชาการระดับชาติดานเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตรอาหาร 
และธุรกิจเกษตรครั้งท่ี 4 เรื่อง “ภูมิคุมกันของเกษตรและภาคเกษตรไทย”, วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558, สงขลา.  

เบญจาวดี  กลิ่นธูป และ เดชรัต  สุขกําเนิด. 2558. “การวิเคราะหคุณลักษณะทางคุณภาพตามแบบจําลองคาโนของการ
ทองเท่ียวตลาดนํ้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 
5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 
60 พรรษา วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร. 

บุษบา  บุญมา และ เดชรัต  สุขกําเนิด. 2558. “ความชอบของผูบริโภคไทยตอขาวหอมหุงสุกจากแหลงตางๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต”. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันท่ี 17 
กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร. 

ศุภัสรัตน  อินพิลา และ เดชรัต  สุขกําเนิด. 2558. “การรับรูขอมูลท่ีมีตอความยินดีจายของผูบริโภค : กรณีศึกษาขาว
อินทรีย”. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทางเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา, วันท่ี 17 กรกฎาคม 
2558, กรุงเทพมหานคร. 

เทวิกา นิยมวงค และ เดชรัต สุขกําเนิด. 2557. “การวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมสีเขียวของผูบริโภคในประเทศ
ไทย”. ประชุมวิชาการในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรของนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 8 ประจําป 2557, 9 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม. 

 

2. ผลงานวิจัย 

เดชรัต สุขกําเนิด. 2557. การเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติรวมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อยางมีมาตรฐาน. ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุมาลี สันติพลวุฒิ, วรวรรณ ตุมมงคล, เดชรัต สุขกําเนิด, เกวลิน มะล,ิ และอรษา ตันติยะวงศษา. 2556. การพัฒนาดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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Athipanyakul, T., P. Jitsaeng, N. Pongkapan and P. Pakdee. 2014. “Key factors for improving technical 
efficiency of upland rice production”. Am. J. Applied Sci., 11: 266-272. (Scopus) 

Athipanyakul, T. and W. Pak-Uthai. 2013. “Determinant of good agricultural practices (GAP) Adoption in 
the Chili Production System in Northern Thailand”: A Case of Participatory Approach. 
International Journal of Environmental and Rural Development: 3 (2): 175-180.  

Leuangsay  Phanthasith, P.  Pakdee, T.  Atipanyakul and H. Intakanok. 2013. “Financial analysis of rubber 
tree and sugarcane production in Lao PDR”. Prawarun Agricultural Journal.  10(2): 221-229. 

2. ผลงานวิจัย 

ธนาภรณ อธิปญญากุล. 2557. การจัดการทําตนทุนการผลิตออยปการเพาะปลูก 2557/58. สํานักงานคณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทราย. 

ธนาภรณ อธิปญญากุล. 2557. การศึกษาความเปนไดทางเศรษฐกิจของการผลิตพริกแหงปลอดภัยเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร. 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 

ธนาภรณ อธิปญญากุล. 2557. การวิจัยและพัฒนาการทําธุรกิจไรออยเพ่ือความยั่งยืนของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ธนาภรณ อธิปญญากุล. 2556. การจัดการการผลิตและการตลาดขาวไรอยางยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ธนาภรณ อธิปญญากุล. 2556. การฝกอบรมและการวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจของเกษตรกรในการสงออย
ใหโรงงานนํ้าตาลเปรียบเทียบกับขายออยใหลานและการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเปดลานรับซื้อออย. ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร, คณะเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล นงนุช ปรมาคม 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

เอมอร อังสุรัตน, นงนุช ปรมาคม, ทิพยวดี อรรถธรรม, และกฤติยาภรณ สําราญพัฒน. 2558. “สถานการณการผลิตไหมเชิง
การคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร. 36 (1): 
155 – 164.  

เอมอร อังสุรัตน, Mohd Desa Hassim, สนธิชัย จันทรเปรม, นงนุช ปรมาคม, และเจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ. 2556. 
“Assessing Malaysian Farmers’ Capability, Acceptability,and Practicality toward a Rice Good 
AgriculturalPractices Model”. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร. 34 (3): 562-572. 

Poramacom, N. 2014. “The Effect of Rainmaking Service on Maize, Cassava and Sugarcane Yields in 
Lamtakhong River Basin, Nakhon Ratchasima Province, Thailand”. International Journal of 
Business and Social Science. 5 (1): 244-249. 

Poramacom, N. 2014. “Rice Production, Prices and Related Policy in Thailand”. International Journal of 
Business and Social Science. 5 (10): 201-210. 

Poramacom, N. 2013. “Maize Production, Prices and Related Policy in Thailand”. British Journal of Arts 
and Social Science. 11 (2): 162-173. 

Poramacom, N., A. Ungsuratana, P. Ungsuratana, and P. Suppawititpattana. 2013. “Cassava Production, 
Prices and Related Policy in Thailand”. American International Journal of Contemporary 
Research. 3 (5): 43-51. 

2. ผลงานวิจัย 

  - 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล นงนุช อังยุรีกุล 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

นงนุช อังยุรีกุล และ สายทิพย โสรัตน. 2558. “โซอุปทานตนนํ้าของลําไยสดเพ่ือการสงออกภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตรอาหาร
และธุรกิจเกษตร ครั้งท่ี 4, 17 กรกฎาคม 2015, สงขลา. 

นงนุช อังยุรีกุล และ สุวรรณา สายรวมญาต.ิ 2556. “การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ป 2554 กรณีศึกษาสมโอท่ีได
สินคาคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร”. การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 6 กุมภาพันธ 
2013, กรุงเทพมหานคร. 

นงนุช อังยุรีกุล และ รวิชสสาข สุขาโต. 2556. “โอกาสและอุปสรรคของการคาผลไมระหวางประเทศและอินโดนีเซียภายใต
กรอบประชาคมเศรฐกิจอาเซียน(AEC)”. การผระชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 12 , 9 - 12 พฤษภาคม 2013, 
กรุงเทพมหานคร. 

นงนุช อังยุรีกุล. 2556. “กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร : อุทกภัย ป 2554 ลมสวนสมโอนครปฐม คาฟนตัวกลับมาสูตอ...
เทาไร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ดานเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตร
การอาหารและธูรกิจเกษตร, 17 พฤษภาคม 2013, ขอนแกน. 

2. ผลงานวิจัย 

นงนุช อังยุรีกุล, กุลภา กุลดิลก, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ระดับปริญญา
โทและปริญญาตรี. ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงนุช อังยุรีกุล, จักรกฤษณ พจนศิลป และ เออวดี เปรมัษเฐียร. 2558. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาตร,ี ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงนุช อังยุรีกุล. 2557. การสังเคราะหโซอุปทานลําไยและทุเรียน สูนโยบายสงเสริมภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงนุช อังยุรีกุล. 2556. กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร : อุทกภัย ป 2554 สมสวนสมโอนครปฐม คาฟนตัวกลับมาสูตอ...เทาไร. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงนุช อังยุรีกุล, สุทธิจิตต เชิงทอง, และสายทิพย โสรัตน. 2556. สัตวนํ้าหลักแหงคุณคาชีวิตและชุมชนของอาวบานดอน จ.สุ
ราษฎรธานี. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ยุพา ปานแกว, นงนุช อังยุรีกุล, เอ้ือ สิริจินดา, และสายทิพย โสรัตน. 2556. การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยดานออยและนํ้าตาล ป 2556 เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธการวิจัย ป 2557-2560. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

    - 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

   - 

 

 

 71 



 
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล นุชนาถ มั่งคั่ง 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

วุฑฒิพันธุ  สมศรี, พสุธา  สุนทรหาว, นุชนาถ  มั่งคั่ง. 2559. การบริหารจัดการปาชุมชนพระพุทธบาทนอย อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน. วารสารวนศาสตร (Thai Journal of Forestry),      ปท่ี 35, 
ฉบับท่ี 1, มกราคม-เมษายน 2559, หนา 107-116. 

อริยพงศ  เจริญสุข, กัมปนาท  เพ็ญสุภา, นุชนาถ  มั่งคั่ง. 2556. การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในธุรกิจเพาะเลี้ยง
ปลานิลในกระชังในแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลังการเปดประชาคมอาเซียน. 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา, ปท่ี 9, ฉบับท่ี 1, พฤศจิกายน 2556, หนา 17-28. 

2. ผลงานวิจัย 

พิรุณา ไบโลวัส, นุชนาถ มั่งคั่ง, กัมปนาท เพ็ญสุภา, สุชิน ปลีหะจินดา, พิชญ นิตยเสมอ, และเอกลักษณ สวุรรณ. 2558. การ
การศึกษารูปแบบและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงเครือขายทางการเงินของสหกรณ. ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

      – 
4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม  
      – 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

กนกอร  ยางปอม, อิสริยา บุญญะศิร,ิ และประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ. 2556. “การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผูปลูกขาว”. การประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี 
10, วันท่ี 18 สิงหาคม 2557, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

นิพนธ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, อิสริยา นิติทัณฑประภาศ, และวารีรัตน เพชรสีมวง. 
2556. อุปสงคการบริโภคขาวของไทย. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

นิพนธ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, เรืองไร โตกฤษณะ, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, อิสริยา นิติทัณฑประภาศ, อรชส 
นภสินธุวงศ, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ สันติ แสงเลิศไสว, สุชาต อุดมโสภกิจ, ดิลกะ ลทัธพิพัฒน, ชัยสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ, 
นิภา ศรีอนันต, เศก เมธาสุรารักษ, กัมพล ปนตะก่ัว, วารีรัตน เพชรสีชวง. 2556. ยุทธศาสตรขาวไทยการวิจัยและ
พัฒนาขาวไทยและการมองไปขางหนา. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

2. ผลงานวิจัย 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ. 2557. กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสีเขียวเชิงพ้ืนท่ีของเกาะสมุยภายใตพลวัตของ
โลก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ. 2557. โครงการพัฒนาและรวมกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (Cluster 
OTOP) ประเภทผาและเครื่องแตงกาย พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ และ อิสริยา บุญญะศิร.ิ 2556. การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธดานการแขงขันทางการตลาดไหม
ไทยภายใตการคาเสร.ี ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ และ อิสริยา บุญญะศิร.ิ 2556. การตลาดของธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปจากผาไหมในประเทศไทย. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วิจิตตศรี สงวนวงศ, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, และกนกอร สีมานนท. 2556. การเตรียมความพรอม
ขององคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดําเนินธุรกิจทางการตลาดเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ และ อิสริยา บุญญะศิร.ิ 2556. การวิเคราะหเศรษฐกิจการสงออกผาทอไหมและผลิตภัณฑไหมไทย. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, และ อิสริยา บุญญะศิริ. 2556. การศึกษาการขยายตลาดผลไมสดไทยไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

   - 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

   - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล ปติ กันตังกุล 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

สุพัตรา เรืองรุก, ปติ กันตังกุล, และวิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย. 2558. “ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชปุยอินทรียเคมีของ
เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย. 3 (6). 

ธงชัย สุวรรณสิชณน, จักรพล สุนทรวราภาส ,ศิริลักษณ เลี้ยงประยูร, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อุดมลักษณ สุขอัตตะ,  สุธีรา 
วิทยากาญจน, กุลฤดี แสงสีทอง, อํานาจ ธีระวนิช, ปติ กันตังกุล, ชลลดา บุราชรินทร, กัณทิมา โอชารส. 2558. 
“การสรางมูลคาเพ่ิมของผลผลิตพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาล”. สัมมนาเชิงวิชาการงานวิจัยออยและนํ้าตาล, 22 
กรกฎาคม 2015. 

Pol-on, T., P. Kantangkul, and P. Narongkachawana. 2014. “Assessment of Economics Crops Damaged in 
Flooded Area: An Implemented on Chalerm Phra Kiat District, Pak Phanang Sub-Watershed, 
Thailand”. Proceedings of the 10th Asia GIS International Conference (AsiaGIS2014), 17 June 2014. 

2. ผลงานวิจัย 

      - 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล เพ็ญพร เจนการกิจ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

เพ็ญพร เจนการกิจ และ อัครพงศ อ้ันทอง. 2557. “Assessing Household’s Benefit from Flood Risk Reduction in 
Lower Chao Phraya River Basin”. วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร. 21 (2). 

Hussein, W. and P. Janekarnkij. 2013. “Determinants of Rural Household Food Security in Jigjiga District of 
Ethiopia”. Kasetsart Journal (Social Science). 34 (1): 171-181. 

2. ผลงานวิจัย 

เพ็ญพร เจนการกิจ. 2557. โครงการปริทัศนสถานภาพความรูเรื่องการจัดการปาไมของประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เพ็ญพร เจนการกิจ, กัมปนาท เพ็ญสุภา, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, วิษณุ อรรถวานิช, และสันติ แสง
เลิศไสว. 2556. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอบนบก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล มนตชัย พินิจจิตรสมุทร 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

 Montchai Pinitjitsamut.2557.”An Analysis of Inequality of Economic Opportunity in Thailand” journal of 
Economic & Financial Studies, 02(06),37-42,December 2014.  

2. ผลงานวิจัย 

มนตชัย พินิจจิตรสมุทร. 2558. การศึกษาอัตราคาธรรมเนียมปอนไฟ และมาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากชีวมวล. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มนตชัย พินิจจิตรสมุทร และ วินัย พุทธกูล. 2558. ดําเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในขององคการคลังสินคาและเพ่ือ
รองรับโครงการของรัฐบาล. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มนตชัย พินิจจิตรสมุทร. 2557. การศึกษาอัตราคาธรรมเนียมปอนไฟ และมาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากขยะ. ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พัชรี แยมโกสุม,วินัย พุทธกูล,มนตชัย พินิจจิตรสมุทร.2557."การศึกษาเปรียบเทียบการคิดตนทุนแบบเดิมกับตนทุนฐาน
กิจกรรม : กรณีศึกษาการผลิตกลองกระดาษลูกฟูก".ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร.คณะ
เศรษฐศาสตร.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิชุดา สิงหคํา,มนตชัย พินิจจิตรสมุทร,จักรกฤษณ พจนศิลป.2556."ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผลิตกาซชีวภาพของผู
เลี้ยงสุกร ในเขตอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี".ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรและทรัพยากร.คณะ
เศรษฐศาสตร.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ดวงรัตน ถนอมพวก,มนตชัย พินิจจิตรสุนทร,กุลภา กุลดิลก.2556."ผลของการศึกษาในระบบโรงเรียนท่ีมีตอรายไดของ
ครัวเรือนเกษตรกรไทย".ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร.คณะเศรษฐศาสตร.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล รวิสสาข สุชาโต 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

ชลธิรา เอ้ือวรคุณานันท และ รวิสสาข  สุชาโต. 2558. “การวิเคราะหโครงสราง พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของตลาด
ขาวหอมมะลิบรรจุถุงในประเทศไทย”. วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย. 8. 

สุพนิดา ง้ิวดี และ รวิสสาข  สุชาโต. 2558. “ความพอใจตอลักษณะประกันภัยขาวนาปของเกษตรกร: กรณีเกษตรกรผูปลูก
ขาวในจังหวัดขอนแกน”. ARE Working Paper. 3. 

รวิสสาข  สุชาโต. 2558. การยอมรับของเกษตรกรในการปลูกออยทดแทนพ้ืนท่ีปลูกขาวและแนวทางการจัดการอุปทาน
 ออยท่ีเหมาะสม.  

รวิสสาข  สุชาโต. 2558. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน. 
พงศกร ใจสวาง และ รวิสสาข สุชาโต. 2556. “การวิเคราะหพฤติกรรมและผลการดําเนินงานของตลาดยางพาราในอําเภอ

เกาะ สมุย”. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 52: สาขาศึกษาศาสตร, สาขา
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, กรุงเทพฯ. 

2. ผลงานวิจัย 

รวิสสาข สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, และอัจฉรา ปทุมนากุล. 2558. การยอมรับของเกษตรกรในการปลูกออยทดแทน
พ้ืนท่ีปลูกขาวและแนวทางการจัดการอุปทานออยท่ีเหมาะสม. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, รวิสสาข สุชาโต, และอัจฉรา เกษสุวรรณ. 2558. การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs สูตลาด
เวียดนาม. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, พรธิภา องคคุณารักษ, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, รวิสสาข สุชาโต, อัจฉรา เกษสวุรรณ, และกฤษณา ตรี
ศีลวัฒนกุล. 2558. การพัฒนาสถานประกอบการเปาหมายเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต
กิจกรรมเตรียมความพรอมผูประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน หลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมเพ่ือเขาสู AEC. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, รวิสสาข สุชาโต, อัจฉรา เกษสวุรรณ, พรธิภา องคคุณารักษ, และกฤษณา ตรี
ศีลวัฒนกุล. 2558. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมรุก AEC. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

รวิสสาข สุชาโต. 2557. การศึกษาโอกาสในการยอมรับของเกษตรกรตอการประกันภัยขาวนาปแบบดัชนีผลผลิตพ้ืนท่ี. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, รวิสสาข สุชาโต, และปวิณ รุจิเกียรติกําจร. 2557. พัฒนาผลิตภัณฑใหม. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, 
คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล, รวิสสาข สุชาโต, และศานิต เกาเอ้ียน. 2557. การจัดการโซอุปทานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพขาวโพดเลี้ยงสัตว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการ
หลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, และรวิสสาข สุชาโต. 2557. การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟ

ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อัจฉรา ปทุมนากุล, รวิสสาข สุชาโต, และณัฐพล พจนาประเสริฐ. 2556. อาจารยโครงการศึกษาแนวทางและมาตรการเพ่ือ
กระตุนอุปสงคยางพาราภายในประเทศ. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล เรืองไร โตกฤษณะ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

นิพนธ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, เรืองไร โตกฤษณะ, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, อิสริยา นิติทัณฑประภาศ, อรชส 
นภสินธุวงศ, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ สันติ แสงเลิศไสว, สุชาต อุดมโสภกิจ, ดิลกะ ลทัธพิพัฒน, ชัยสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ, 
นิภา ศรีอนันต, เศก เมธาสุรารักษ, กัมพล ปนตะก่ัว, วารีรัตน เพชรสีชวง. ยุทธศาสตรขาวไทยการวิจัยและพัฒนา
ขาวไทยและการมองไปขางหนา. 2556. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

Prukpitikul, S., P. Narongkachawana, and R. Tokrisna. 2014. “Assessment of the Effects of Community 
Expansion and Land Use Transformation on a Coastal Area in Thailand”. International Conference 
on Environmental Systems (ICESR), December 13-14, 2014. Kuala Lumpur, Malaysia. 

Prukpitikul, S., P. Narongkachawana, and R. Tokrisna. 2014. “Spatial analysis for coastal zone change 
related to land utilization”. International Journal of Development and Sustainability. 3 (8): 1629-
1647. 

2. ผลงานวิจัย 

 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล วลีรัตน สุพรรณชาติ  

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

Suphannachart, W. 2015. “Agricultural Research System in Thailand: The Development, Policies, 
Institutions, Investment Patterns, and Impact Assessment.” Presented at the SIBR-RDINRRU 2015 
(Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, Osaka, Japan. July 2-3, 
2015. 

Suphannachart, W. 2015. “Economic Growth and Poverty: Spatial Regression Analysis.” ARE Working Paper 
No.2558/2, Department of Agricultural and Resource Economics, Kasetsart University, Bangkok. 

Suphannachart, W. 2015. “Agricultural Research System in Thailand: The Development, Policies, 
Institutions, Investment Patterns, and Impact Assessment.” Review of Integrative Business and 
Economics Research 4(4): 63-89. 

Suphannachart, W. 2014. “Review of Agricultural TFP in ASEAN8.” Presented at the Seminar on Proposed 
Maritime Silk Road Vision 2030/ Asia Economic Connectivity Vision 2030, Updating 
Competitiveness Ranking, Geweke Causality Analysis on Economic Development and ASEAN10 as 
a food basket. Asia Competitiveness Institute (ACI) at Lee Kuan Yew School of Public Policy, 
National University of Singapore. August 26, 2014. 

Suphannachart, W. 2013. “Total Factor Productivity of Main and Second Rice Production in Thailand” 
Applied Economics Journal 20(1): 1-22. 

Jirapatpongsakorn, A., Suphannachart, W. and Praneetwatakul, S. 2013. “Climatic Determinants Affecting 
the Agricultural Total Factor Productivity in the Eastern Region of Thailand” Kasetsart Journal of 
Social Science 34(3): 1-14 (In Thai). 

2. ผลงานวิจัย 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, พรรณวดี โสพรรณรัตน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ชเนษฎ มาลําพอง, ธานี ศรีวงศชัย, สราวุธ รุงเมฆารัตน, ชู
ศักดิ์ จอมพุก, ปยะ กิตติภาดากุล, ยุวเรศ เรืองพานิช, อภิชาติ วรรณวิจิตร, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ ธนสิน ถนอมพงษ
พันธ, ชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล, บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, พิรุณา ไบโลวัส, เพ็ญประภา ราหุล. 2557. โครงการ
คุณูปการงานวิจัยดานสินคาเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีสินคาคือขาว ออย มันสําปะหลัง ไก โค 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

      - 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
 

 

 

 

 80 



 
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล วินัย พุทธกูล 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

ฐิตวัฒน เกิดเช้ือ และ วินัย พุทธกูล. 2557. “การวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตนํ้านมดิบของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
 ในอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ”. วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย. 2 (7).  
พัชรี แยมโกสุม และ วินัย พุทธกูล. 2557. “การศึกษาเปรียบเทียบการคิดตนทุนแบบเดิมกับตนทุนฐานกิจกรรม: กรณีศึกษา

การผลิตกลองกระดาษลูกฟูก”. วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย. 2 (7). 
สุภาวินี  ทัศนสุวรรณ และ วินัย พุทธกูล. 2556. การวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขันในผลิตภัณฑปลานิลแชแข็ง ของ 
 ประเทศไทย.  การประชุมหาดใหญวิชาการ ครั้งท่ี 4, วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556. 
สุชาย วรชนะนันท, ภาสิณี วรชนะนันท, มนตชัย พินิจจิตรสมุทร และ วินัย พุทธกูล. 2556. “Development Potential 

and Strategic Planning Guideline for Sustainable Tourism of Man-made Dive  Sites in Pattaya 
Area”. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งท่ี 4. 

สุชาย วรชนะนันท, วินัย พุทธกูล, และ สิทธินันท วิวัฒนาพรชัย. 2556. “Strategy Direction and  Driving Mechanism 
Development for Diving Tourirm in Pattaya Area”. โครงการศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการทองเท่ียวแหลงดํานํ้าท่ีมนุษยสรางข้ึนอยางยั่งยืนในเขตพัทยา ประจําป 2556. 

2. ผลงานวิจัย 

วินัย พุทธกูล. 2558. โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 
2557. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มนตชัย พินิจจิตรสมุทร และ วินัย พุทธกูล. 2558. ดําเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในขององคการคลังสินคาและเพ่ือ
รองรับโครงการของรัฐบาล. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วินัย พุทธกูล และ ศานิต เกาเอ้ียน. 2557. การประเมินผลการดําเนินงานของ สบร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วินัย พุทธกูล และ สิทธินันท วิวัฒนาพรชัย. 2556. การประเมินมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ) ในชวงปงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556). ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วินัย พุทธกูล. 2557. ประเมินอิสระภายนอกดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ประจําป 2557. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

สุพัตรา เรืองรุก, ปติ กันตังกุล, และวิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย. 2558. “ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชปุยอินทรียเคมีของ
เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย. 3 (6). 

ประวิลดา วิกรัยพัฒน, วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, และธีรรัฐ กิตติเวช. 2555. “ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคาใชจายบริโภคอาหารนอก
บานของครัวเรือน”. วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต. 19 (2): 37-49. 

วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย. 2554. “การวิเคราะหความเช่ือมโยงราคายางแผนรมควันช้ัน 3 ของประเทศไทย”. วารสารหาดใหญ
วิชาการ. 9 (1): 59-66. 

Sisoumang, B., W. Wangwacharakul, and V. Limsombunchai. 2013. “Operation and management of the 
village development fund in Champasak province, Lao PDR”. Kasetsart Journal - Social Sciences. 
34 (2): 335-349. 

Sisoumang, B., W. Wangwacharakul, and V. Limsombunchai. 2013. “The operational efficiency of village 
development fund in Champasak Province, Lao PDR” Journal of Agricultural Economics and 
Development. 2 (3): 95-101. 

2. ผลงานวิจัย 

วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, อภิชาต ดะลุณเพธย, และสรอยฟา เสริฐแกว. 2557. การประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน). ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เออวดี เปรมัษเฐียร, วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, ดํารงค ศรีพระราม, และนิคม แหลมสัก. 2557. ขอเสนอเพ่ือการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย และ สรอยฟา เสริฐแกว. 2556. Aquaculture information management system in Thailand. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย และ สรอยฟา เสริฐแกว. 2556. การประเมินมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ประจําป 2556. ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย และ สรอยฟา เสริฐแกว. 2556. ประเมินมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556. . 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กนก คติการ, วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, และธนิต พุทธพงษศิริพร. 2556. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรอยางยั่งยืน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

      - 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม               

 -  
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล วุฒิ หวังวัชรกุล 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

      Sisoumang, B.,วุฒิ หวังวัชรกุล,วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย "Operation and management of the village development  
                  fund in Champasak province, Lao PDR", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปท่ี 34, ฉบับท่ี 2,  
                  พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หนา 335-349. 

2. ผลงานวิจัย 

วุฒิ หวังวัชรกุล และ พันธนนท ลิ้มโพธ์ิแดน. 2556. “การออกแบบการทดลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการคัดแยก
ขาว”. การประชุมวิชาการดานการวิจัยดาเนินงานแหงชาติ ประจําป 2555, 6 - 7 กันยายน 2012, 
กรุงเทพมหานคร. 

วุฒิ หวังวัชรกุล และ ศศิมาพร พัฒนวิชัยโชต.ิ 2556. “ตัวแบบกําหนดการจํานวนเต็ม และโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือแกปญหา
การจัดตารางสอบ”. การประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนินงานแหงชาติ ประจําป 2555, 6 - 7 กันยายน 2012,
กรุงเทพมหานคร. 

      วุฒิ หวังวัชรกุล,ศุภชาติ สุขารมณ,เพ็ญพร เจนการกิจ,นุชนาถ มั่งคั่ง,จิราภัษ อัจจิมางกูร,ภาณุ ตรัยเวช,สุวรรณา ประณีตวตกุล 
       ,จักรกฤษณ พจนศิลป, สันติ แสงเลิศไสว,บุญฤทธ์ิ พาณิชเจริญ,ชฎาพร กุลชาต,ิศิริญญา ดวงเดือน.2556."การจัดการ 
       ความเสี่ยงอยางบูรณาการภายใตความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาค 
                 ตะวันออกของไทย".ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
     เคนปญ ชัยแสง,ยงยุทธ ไตรสุรัตน,วุฒิ หวังวัชรกุล,รังสฤษดิ์ กาวีตะ,.2556.ผลกระทบ และปจจัยท่ีมีผลตอการเขารวมโครงการ  
            สงเสริมปลูกยาสูบ เขตตําบลนาตาน อําเภอนากาย จังหวัดคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
                 สาขาการใชท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
     มานิดา แยมสังข,วุฒิ  หวังวัชรกุล,กอบเกียรติ ผองพุฒิ,สุวรรณา ประณีตวตกุล,.2556."ตนทุนผลกระทบภายนอกของมูลฝอย  
        เทกองของเทศบาลเมืองลพบุรีและเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ".สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร คณะ 
                 เศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล ศานิต เกาเอ้ียน 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

จันทรทิพย ทุมวงศ, จักรกฤษณ พจนศิลป, และศานิต เกาเอ้ียน. 2556. อิทธิพลของราคาตอพฤติกรรมการยอมรับคุณภาพ
กาแฟผงสําเร็จรูป.วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย.ฉบับท่ี 3 ปท่ี 6. 

Srisompun, O., S. Kao-ian, W. Khongritti, and N. Songsrirod. 2013. “An analysis on the efficiency of 
glutinous rice production in different cropping systems: The case of rainfed area in Northeast 
Thailand”. Asian Journal of Agricultural Research. 7 (1): 26-34. 

2. ผลงานวิจัย 

ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล, รวิสสาข สุชาโต, และศานิต เกาเอ้ียน. 2557. การจัดการโซอุปทานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพขาวโพดเลี้ยงสัตว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ศานิต เกาเอ้ียน, วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, จักรกฤษณ พจนศิลป, นภาภรณ พรหมชนะ, และอรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก. 2556. การ
วิเคราะหเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดฝกสด. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล สมศักดิ์  เพรียบพรอม 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

ทศพล ใหมสุวรรณ และ สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2558. “การวิเคราะหหวงโซอุปทานและระบบโลจิสติกสการผลิตมะมวง
สงออกของสหกรณชมรมชาวสวนมะมวง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย. 6 (1): 1-7. 

สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2556. การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิตของเกษตรกร. หนวยเรียนรูท่ี 4 เอกสารสาระการเรียนรู
ฉบับผูทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหมแหงการ
เรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของสสค”. สถาบันวิชาการดานสหกรณ, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ขวัญตา ทองทิตตเจริญ และ สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2556. “การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจตลาดสินคาเกษตร
พ้ืนบานในตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร”ี. การประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธดาน
เศรษฐศาสตรของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 ประจําป พ.ศ. 2556, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556, 
กรุงเทพมหานคร. 

เอ้ือ อุปชฌาย และ สมศักดิ์  เพียบพรอม. 2556. “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ.” 
การประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 
ประจําป พ.ศ. 2556, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร. 

พิเชษฐ บูรณะสันต ิและ สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2556. “การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนทําสวนยางพาราในอําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. การประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรของนิสิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 ประจําป พ.ศ. 2556, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร. 

ธีรยุทธ ธัญญวิชยเวช และ สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2556. “การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขัน โครงสรางและปจจัยท่ีมีผลตอ
การลงทุนทางตรงจากตางประเทศของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย”. การประชุมวิชาการการนําเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 ประจําป พ.ศ. 2556, วันท่ี 20 
พฤษภาคม  2556, กรุงเทพมหานคร. 

จินดารัตน จําเนียรพันธุ และ สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2556. “พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ตลาดเงินของลูกคา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตเมืองพัทยา”. การประชุมวิชาการการนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธดานเศรษฐศาสตรของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 ประจําป พ.ศ. 2556, วันท่ี 20 
พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร. 

2. ผลงานวิจัย 

สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2557. โครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตรอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปขางหนา. สถาบันคลัง
สมองของชาต.ิ 

สมศักดิ์ เพรียบพรอม. 2557. ภาพอนาคตงานวิจัยและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สถาบันคลังสมอง
ของชาติ. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล สุวรรณา ประณีตวตกุล 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

กมลทิพย อาระวัล และ สุวรรณา ประณีตวตกุล. 2558. “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและพัฒนาการ
แกปญหาโรคใบขาวออย จังหวัดนครราชสีมา” วารสารแกนเกษตร. 43 (2). 

ธนิษฐา ศิริวรินทรักษ และ สุวรรณา ประณีตวตกุล. 2558. “การประเมินคุณลักษณะการทองเท่ียวชมโลมาอิรวดี (Orcaella 
brevirostris) บริเวณปากแมนํ้าบางปะหง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. สมาคมสิ่งแวดลอมศึกษาแหงประเทศไทย. 6 (12): 
75-87. 

ฐิติมา คํามวง และ สุวรรณา ประณีตวตกุล. 2558. “ความพึงพอใจของเกษตรกรตอคุณลักษณะสายพันธุพริกตานทานโรค 
กรณีศึกษา โรคใบหงิกเหลือง”. วารสารแกนเกษตร. 43 (2): 207-214. 

ชนิกา ไหลแท, สุวรรณา ประณีตวตกุล, และกัมปนาท วิจิตรศรีกมล. 2557. “ดัชนีช้ีวัดความเปราะบางตอความแปรปรวน
สภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย”. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร. 35 (3): 
432-446. 

เบญจวรรณ ยศเสนา, สุวรรณา ประณีตวตกุล, และณรงค วีระไวทยะ. 2557. “มูลคาผลประโยชนของพ้ืนท่ีสีเขียวบางกะ
เจา”. วารสารประชากรศาสตร. 30 (2): 19-41. 

อนินท จิรพัทธพงศกร, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ และสุวรรณา ประณีตวตกุล. 2556. “ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอผลิตภาพ
การผลิตโดยรวมภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของไทย”. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร. 34 
(3). 

Phung, T. D., B. Hardeweg, S. Praneetvatakul, and H. Waibel, 2015. “Non-Sampling Error and Data Quality: 
What Can We Learn from Surveys to Collect Data for Vulnerability Measurements?”, WORLD 
DEVELOPMENT. 71: 25-35. 

Schreinemachers, P., S. Balasubramaniam, N. M. Boopathi, C. V. Ha, L. Kenyon, S. Praneetvatakul, A. 
Sirijinda, N. T. Le, R. Srinivasan, and M. H. Wu. 2015. “Farmers' perceptions and management of 
plant viruses in vegetables and legumes in tropical and subtropical Asia” Crop Protection. 75: 
115-123. 

Praneetvatakul, S., P. Schreinemachers, C. Laitae, A. Sirijinda, and C. Potchanasin. 2014. “Pesticide Use and 
Risk Behaviour of Chili and Tomato Farmers in Thailand”, The annual conference of Agricultural 
Economics and Agribusiness, 30 May 2014, London. 

Praneetvatakul, S., P.  Schreinemachers, and P. Tipraqsa. 2013. “Pesticides, external costs and policy 
options for Thai agriculture”. Environmental Science and Policy. 27: 103-113. 

2. ผลงานวิจัย 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยดานมัน
สําปะหลังในประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, และปยะทัศน พาฬอนุรักษ. 2558. 
โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุวรรณา ประณีตวตกุล, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนํา

ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใชประโยชน ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปงบประมาณ 2558. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, พรรณวดี โสพรรณรัตน, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ชเนษฎ มาลําพอง, ธานี ศรีวงศชัย, สราวุธ รุงเมฆารัตน, ชู
ศักดิ์ จอมพุก, ปยะ กิตติภาดากุล, ยุวเรศ เรืองพานิช, อภิชาติ วรรณวิจิตร, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ ธนสิน ถนอมพงษ
พันธ, ชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล, บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, พิรุณา ไบโลวัส, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุวรรณา 
ประณีตวตกุล, เพ็ญประภา ราหุล. 2557. โครงการคุณูปการงานวิจัยดานสินคาเกษตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีสินคาคือขาว ออย มันสําปะหลัง ไก โค ขาวโพดเลี้ยงสัตว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, เอ้ือ สิริจินดา, และจักรกฤษณ พจนศิลป. 2557. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สิ่งแวดลอม และความ
เปราะบางสูความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล และ เอ้ือ สิริจินดา. 2556. การจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศของเกษตรกรใน
ประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล. 2556. การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินความเปราะบางสูความยากจนในประเทศไทย ป 
2556. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล สันติ แสงเลิศไสว 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

Sanglestsawai, S., R. M. Rejesus, R. M. Roderick, J. M. Yorobe. 2015. “Economic impacts of integrated pest 
management (IPM) farmer field schools (FFS): evidence from onion farmers in the Philippines”. 
Agricultural Economics. 46 (2): 149-162. 

Sanglestsawai, S., R. M. Rejesus, R. M. Roderick, J. M. Yorobe. 2014. “Do lower yielding farmers benefit 
from Bt corn? Evidence from instrumental variable quantile regressions”. Food Policy. 44 (1): 285-
296. 

2. ผลงานวิจัย 

สันติ แสงเลิศไสว. 2557. การวิเคราะหนโยบายดานภาษีเพ่ือลดผลกระทบจากการใชสารเคมีการเกษตร. ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เพ็ญพร เจนการกิจ, กัมปนาท เพ็ญสุภา, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, วิษณุ อรรถวานิช, และสันติ แสง
เลิศไสว. 2556. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอบนบก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล อภิชาต ดะลุณเพธย 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

พีรนาฎ นันทธีโร และ อภิชาต ดะลุณเพธย. 2558. “ความพึงพอใจและความเต็มใจจายสําหรับคุณลักษณะนํ้านมขาวโพด”.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตรอาหาร และธุรกิจ
เกษตร ครั้งท่ี 4, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 17 กรกฎาคม 2558, สงขลา. 

ภาวิตา อิสริยะเนตร และ อภิชาต ดะลุณเพธย. 2558. “ความพึงพอใจและความเต็มใจจายตอคุณลักษณะของเครื่องดื่ม
ฟงกชันนัล”. การประชุม วิชาการระดับชาติ ดานเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตรอาหาร 
และธุรกิจเกษตร ครั้งท่ี 4, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 17 กรกฎาคม 2558, สงขลา. 

ธีระ ศรีเมธาพร และ อภิชาต ดะลุณเพธย. 2556. “การพยากรณอุปสงคนําเขายางพาราของไทยในจีน”. การนําเสนอการ
ประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา, ปท่ีพิมพ 8, 7 กุมภาพันธ 2557. 
หนา 483 – 495. 

กิตติพงษ สวางลาภ และ อภิชาต ดะลุณเพธย. 2557. “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําสัญญาซื้อขายแบบมีขอตกลงของ
เกษตรกรกับโรงงานสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ”. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
สหวิทยางานวิจัยเพ่ือพัฒนาสูอาเซียน เรื่อง งานวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมสูวิถีประชาคมอาเซียน, 10 พฤษภาคม 
2557, กรุงเทพมหานคร. 

2. ผลงานวิจัย 

นาตยา คลายเรือง, กนกวรรณ ก่ิงผดุง, ไพโรจน ทองประศร,ี ไพศักดิ์ พูลผกา, อุเทน สุปตต,ิ อภิชาต ดะลุณเพธย, ประสิทธิ
ชัย ณรงคเลิศฤทธ์ิ. 2558. โครงการจัดทําดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต
, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, อภิชาต ดะลุณเพธย, และสรอยฟา เสริฐแกว. 2557. การประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน). ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อภิชาต ดะลุณเพธย และ สรอยฟา เสริฐแกว. 2556. โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการคืนคนดีสูสังคม. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

      - 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

     - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล อรชส นภสินธุวงศ  

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา. 2558. “Structure of Maize Seed Industry in Thailand”. การประชุมวิชาการขาวโพด
และขาวฟางแหงชาติ ครั้งท่ี 37, 5 - 7 สิงหาคม 2558, นครราชสีมา. 

อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา. 2557. “เอกลักษณขาวหอมมะลิไทยในตลาดโลก”. Food Focus Thailand. 9 (94): 40-45. 
เต็มศิริ ธรรมศิร ิและ อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา. 2556. “การยอมรับขาวพันธุหอมชลสิทธ์ิทนนํ้าทวมฉับพลัน”. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติดานเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตรการอาหาร และธุรกิจ
การเกษตร ครั้งท่ี 2, 17 พฤษภาคม 2013. 

Myint, P. L. and O. N. Artachinda. 2015. “Cost and Return Comparison between Paw San Rice and Non-
Paw San Rice Production in Myanmar”. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research. 
4 (2): 78-86. 

Trong, P. H. and O. N. Artachinda. 2015. “Profit Inefficiency Among Hybrid Rice Farmers in Central 
Vietnam”. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 89-95. 

Artachinda, O. N. and C. Pray. 2014. “Adoption of Drought-tolerant Rice in Thailand: Participatory Varietal 
Selection and Implications for Breeding Programs”. Journal of Development and Agricultural 
Economics. 6 (9): 394-404. 

Thao, T. T. H. and O. N. Artachinda. 2014. “Adoption of Aromatic Rice in Vietnam”. International 
Conference on Trends in Multidisciplinary Business and Economics Research, 27 - 28 March 2014, 
Bangkok.  

Artachinda, O. N. 2014. “Seed Industry in Thailand: Market Structure, Regulations, Policies and Prospect”. 
The 18th International Consortium on Applied Bioeconomy Research: Bioeconomy and 
Development, 17 - 20 June 2014, Nairobi, Kenya.  

Poolsawas, S. and O. N. Artachinda. 2013. “Farmer Innovativeness and Hybrid Maize Diffusion in 
Thailand”. Journal of International Agricultural and Extension Education. 20 (2). 

Artachinda, O. N. 2011. “The Rise of Rice Biotechnology”. Farm Policy Journal. 8 (1): 55-65. 
Xie, S., O. N. Artachinda, Y. Jun, H. Liu. 2013. “Rice Policy Reviews in China,Thailand and Vietnam: Policy 

Instruments, Targets and Impacts”. Proceedings of Selected Articles of 2013 World Agricultural 
Outlook Conference, 6 - 7 June 2013, Chaina.  

2. ผลงานวิจัย 

อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา และ สุทธิพร พูลสวัสดิ.์ 2558. Organize the collection of crop germplasm 
improvement research related direct outcomes. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา. 2557. Rice Study Project. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา และ ชยันต ตันติวัสดาการ. 2556. การศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมของไทยจาก
การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา และ มาฆะสิริ เชาวกุล. 2556. ความคิดริเริ่มเก่ียวกับบทบาทของปุยและเมล็ดพันธุในแปลง

เกษตรในเอเชีย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ. 2556. “ประเทศไทยมีอํานาจเหนือตลาดในการสงออกขาวจริงหรือ”. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตรการอาหาร และธุรกิจการเกษตรครั้งท่ี 2, 17 
พฤษภาคม 2013, อําเภอเมือง, จังหวัดขอนแกน. 

Mahathanaseth, I. and L. W. Tauer. 2015. “Thailand’s Market Power in Its Rice Export Markets”. Journal of 
Agricultural & Food Industrial Organization. 12 (1): 109-120. 

Mahathanaseth, I. and L. W. Tauer. 2014. “Performance of Thailand banks after the 1997 East Asian 
financial crisis”. APPLIED ECONOMICS. 46 (30): 3763-3776. 

Pensupa, K., I. Mahathanaseth, and P. Nurancha. 2013. “THE CURRENT STATUS AND FUTURE PERSPECTIVE 
OF AGRICULTURAL TRADE IN THAILAND UNDER ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)”. FTTC NACF 
International Seminar on the Threats and Opportinities of the Free Trade Agreements in the 
ASIAN Region, 30 September - 3 October 2013, Seoul, Korea. 

2. ผลงานวิจัย 

อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, กัมปนาท เพ็ญสุภา, ชยันต พิภพลาภอนันต, พิชญ นิตยเสมอ, และเอกลักษณ สุวรรณ. 2558. การ
ขอมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการแขงขัน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, วุฒิยา สาหรายทอง, กนกวรรณ จันทรเจริญชัย, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, และชยันต พิภพลาภอนันต. 
2558. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการดําเนินธุรกิจสําหรับสถานประกอบการเก็บรักษาขาว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, กนกวรรณ จันทรเจริญชัย, วุฒิยา สาหรายทอง, และอิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ. 2557. การศึกษาหวงโซ
อุปทานสินคารายสาขาท่ีไดรับผลกระทยจากการเปดเสรี (สินคาเกษตร). ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นงณพชร คุณากร, กัมปนาท เพ็ญสุภา, และอิทธิพงษ มหาธนเศรษฐ. 2557. การศึกษาการกําหนดราคาและลูทางในการ
ลงทุนพรรณไมนํ้าเรืองแสงเพ่ือการสงออก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท เพ็ญสุภา, ชยันต พิภพลาภอนันต, กนกวรรณ จันทรเจริญชัย, วุฒิยา สาหรายทอง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, พรหมมินทร 
วงศรัตน, ธนาทิพย แหลมคม, กาญจนา พยุหะ, และอิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ. 2556. การศึกษาศักยภาพ และลูทาง
การลงทุนในภาคการประมงของผูประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, 
คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, แซบเบียร กีวาลา, นิติ ชูเชิด, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, และวิษณุ อรรถวานิช. 2556. การวิเคราะหและ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานคารบอนฟุตพริ้นทและฟุตพริ้นทนํ้าของสินคาเกษตรและอาหาร เพ่ือเพ่ิมมูลคาและ
ศักยภาพในการแขงขันทางการตลาด รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเขาสูเศรษฐกิจสีเขียว. สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร. 

วิษณุ อรรถวานิช, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, อิสริยะ ไพรีพายฤทธ์ิ, กานต ยืนยง, และกฤษดา บํารุงวงศ. 2556. โครงการ
ศึกษาแนวทางการสรางมูลคาจากการใหบริการของรถไฟไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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เพ็ญพร เจนการกิจ, กัมปนาท เพ็ญสุภา, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ, วิษณุ อรรถวานิช, และสันติ แสง

เลิศไสว. 2556. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอบนบก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล อิสริยา บุญญะศิร ิ

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

อิสริยา บุญญะศิร.ิ 2554. “นโยบายแทรกแซงราคาขาว : โครงการรับจํานําและประกันรายได”. วารสารการเงินการคลัง. 23 
(68). 

Bunyasiri, I. N. 2014. “Factors Affecting the Decision to Purchase the Area Yield Index Insurance Product”. 
The 14th International Convention of the East Asian Economic Association, 1 November 2014.  

Vijitsrikamol, K. I. N. Bunyasiri, and J. Kitchaicharean. 2014. “Highland Poverty and Financial Access of the 
Households in Mae Sa Watershed Area, Thailand”. The 8th Thailand –Taiwan Bilateral 
Conference” on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and 
Food” , 26 - 27 July 2014. 

5. ผลงานวิจัย 

อิสริยา บุญญะศิริ. 2558. พฤติกรรมการบริโภคและความตองการขาวหอมมะลิในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อิสริยา บุญญะศิริ. 2558. โครงการพัฒนาเครื่องช้ีวัดขาว. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อิสริยา บุญญะศิริ. 2557. "Thai crop insurance laboratory" Scoping study and assessment for the planning 
process of an Area based yield crop insurance product development. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, 
คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อิสริยา บุญญะศิร ิและ ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ. 2556. การวิเคราะหเศรษฐกิจการสงออกผาทอไหมและผลิตภัณฑไหมไทย. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ และ อิสริยา บุญญะศิร.ิ 2556. การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธดานการแขงขันทางการตลาดไหม
ไทยภายใตการคาเสร.ี ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ และ อิสริยา บุญญะศิร.ิ 2556. การตลาดของธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปจากผาไหมในประเทศไทย. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

   - 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

   - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล เออวดี เปรมัษเฐียร 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

เออวดี เปรมัษเฐียร. 2557. “ผลกระทบของพืชพลังงานตอการจัดสรรปจจัยการผลิตในภาคเกษตร”. การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 52, 7 กุมภาพันธ 2014, กรุงเทพมหานคร. 

เออวดี เปรมัษเฐียร และขาลวิภา สุขใส. 2556. “แนวโนมการผลิตพืชพลังงานและการปรับตัวของภาคเกษตรไทย”. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 8, 22 ตุลาคม 2013 - 10 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร. 

Suksai, K. and A. Premashthira. 2014. “The Impacts of Plantation Area Control Policy on Food Crop 
Production”. Kasetsart Journal (Social Science). 35 (3): 419-431. 

Premashthira, A. and K. Suksai. 2013. “Trend in Energy Crop Production and Agriculture Sector 
Adjustment” Selected paper for presentation at The Eighth National Conference of Economists 
2013, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, October 22, 2013. 

Premashthira, A. and O. Sriswasdilek. 2013. “Agribusiness Case Study: Kasikam Thai Co, Ltd.” Selected 
paper for presentation at National Conference on Agricultural Economics, Food Economics, and 
Agribusiness 2013, Pullman Hotel Khon Khen, May 17, 2013. 

2. ผลงานวิจัย 

นงนุช อังยุรีกุล, จักรกฤษณ พจนศิลป, และเออวดี เปรมัษเฐียร. 2558. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี. ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เออวดี เปรมัษเฐียร, วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, ดํารงค ศรีพระราม, และนิคม แหลมสัก. 2557. ขอเสนอเพ่ือการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ธันวา จิตตสงวน และ เออวดี เปรมัษเฐียร. 2557. การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทเชิง
พ้ืนท่ีประยุกตแนวพระราชดําริ. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล ธันวา จิตตสงวน 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

- 

2.  ผลงานวิจัย 

      ธนพิพัฒน เอ่ียมเกษมมาศ,ธันวา จิตตสงวน,สุจิณณา กรรณสูต.2559."การจัดการนํ้าเสียแบบมีสวนรวมของผูประกอบการ   
                  รานคา :กรณีศึกษาตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร".การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร   
                  วิชาการ ครั้งท่ี 8”“วิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร. 

กัลยากร รัญชิดา และ ธันวา จิตตสงวน. 2557. “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันธองคกร: ศึกษา
กรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เข่ือนภูมิพล”. การประชุมวิชาการประจําป สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร ประจําป 2557. 

ธันวา จิตตสงวน และ เออวดี เปรมัษเฐียร. 2557. การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทเชิง
พ้ืนท่ีประยุกตแนวพระราชดําริ. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัลยกร รัญชิดา,ธันวา จิตตสงวน,เออวดี เปรมัษเฐียร. 2557."การประเมินมูลคาดานนันทนาการเพ่ือการลงทุนพัฒนาดานการ 
ทองเท่ียวเข่ือนภูมิพล".สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

- 

4.  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล นภาภรณ พรหมชนะ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

 -  

2. ผลงานวิจัย 

ชนาภา พรรคพวก,นภาภรณ พรหมชนะ,วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย,.2558."การจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจฟางขาวอัดกอน".
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เขมิกา เฮ็งสมบูรณ,นภาภรณ พรหมชนะ,จักรกฤษณ พจนศิลป,.2558."การเปรียบเทียบการลงทุนทางการเงินในการขอและ
ไมขอใบรับรองลดกาซเรือนกระจกในภาคสมัครใจของสวนปาขุนแมคํามี / เขมิกา เฮ็งสมบูรณ".สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กมลรัตน ถิระพงษ,นภาภรณ พรหมชนะ,จักรกฤษณ พจนศิลป,.2558." การวางแผนการผลิตแบบหลายชวงเวลาของ
เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผามง ในลุมนํ้าแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม".สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กรรณิการ โพธ์ิไพรจิตต,นภาภรณ พรหมชนะ,จักรกฤษณ พจนศิลป,.2558."การวิเคราะหคุณลักษณะผลิตภัณฑกลวย
เล็บมือนางอบแหงท่ีเหมาะสมสําหรับรานคาปลีกในเขตจังหวัดชุมพร".สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วรางคณา เรือนทิพย,นภาภรณ พรหมชนะ,กัมปนาท วิจิตรศรีกมล,.2556."ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาสูระบบมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกรผูผลิตกลวยไมไทย".สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ศานิต เกาเอ้ียน, วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย, จักรกฤษณ พจนศิลป, นภาภรณ พรหมชนะ, และอรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก. 2556. การ
วิเคราะหเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดฝกสด. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 

  - 

2. ผลงานวิจัย 

 ประพิณวดี  ศิริศภลักษณ,บุญจิต  ฐิตาภิวัฒนกุล,อภิวันท  กําลังเอก,อิสริยา  บุญญะศิริ,รวิสสาข  สุชาโต,ภาสกร  ธรรมโชต ิ
        ,ภคพล  สายหยุด,.2558.การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน.ศูนยวิจัย  
        เศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
      อิสริยา  บุญญะศิร,ิบุญจิต  ฐิตาภิวัฒนกุล,เรืองไร  โตกฤษณะ,ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ,.2558.จัดทําเครื่องช้ีวัดการพัฒนาโซ   
       คุณคาขาว ( Indicators of Rice Value Chain Development).ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร   
                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
     ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ,บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, อภิวันท กําลังเอก,อิสริยา บุญญะศิร,ิ รวิสสาข สุชาโต,ภาสกร ธรรมโชต ิ

     ,ภคพล  สายหยุด,.2558."การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน'.     
            สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กรุงเทพฯ. 

วิจิตตศรี สงวนวงศ, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, และกนกอร สีมานนท. 2556. การเตรียมความพรอม
ขององคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดําเนินธุรกิจทางการตลาดเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, และอิสริยา บุญญะศิริ. 2556. การศึกษาการขยายตลาดผลไมสดไทยไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร
, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สมหมาย อุดมวิทิต,สุวรรณา ประณีตวตกุล,บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล,ศุภชาติ สุขารมณ,วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย.2556."ปจจัยควบคุม
ความเสียหายในการผลิตขาวในเขตชลประทานของประเทศไทย : ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย" สาขา
เศรษฐศาสตรเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นิพนธ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, อิสริยา นิติทัณฑประภาศ, และวารีรัตน เพชรสีมวง. 
2556. อุปสงคการบริโภคขาวของไทย. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

นิพนธ พัวพงศกร, บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, เรืองไร โตกฤษณะ, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ, อิสริยา นิติทัณฑประภาศ, อรชส 
นภสินธุวงศ, วลีรัตน สุพรรณชาต,ิ สันติ แสงเลิศไสว, สุชาต อุดมโสภกิจ, ดิลกะ ลทัธพิพัฒน, ชัยสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ, 
นิภา ศรีอนันต, เศก เมธาสุรารักษ, กัมพล ปนตะก่ัว, วารีรัตน เพชรสีชวง. 2556. ยุทธศาสตรขาวไทยการวิจัยและ
พัฒนาขาวไทยและการมองไปขางหนา. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล ศรัณย วรรธนัจฉริยา 
1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
 - 
2. ผลงานวิจัย 
     ชูศักดิ์  จอมพุก,อํานาจ สุวรรณฤทธ์ิ,กฤษฎา สัมพันธารกัษ,ศรัณย วรรธนัจฉริยา,สุรเชษฐ จามรมาน,อวบ สารถอย, สุรินทร  
           นิยมางกูร, สุดฤดี ประเทืองวงศ, สรรเสริญ จําปาทอง,เอ็จ สโรบล, จุฑามาศ รมแกว,  
                สุพจน กาเซ็ม,ธํารงศิลป   โพธิสูง,สุทัศน ศรีวัฒนพงศ,สุจินต จินายน.2558."การปรับปรุงพันธุ การผลิตและการใช  
      ประโยชนขาวโพดและขาวฟางเพ่ือความมั่นคงทางดานอาหาร" ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
     จักรกฤษณ พจนศิลป, ศรัณย วรรธนัจฉริยา,สุภาวดี โพธิยะราช.2558."การศึกษาเพ่ือสํารวจสถานการณพ้ืนฐาน".BRIA  
                 (Better Rice Inititative Asia) Project. 
     ชูศักดิ์  จอมพุก,อํานาจ สุวรรณฤทธ์ิ,กฤษฎา สัมพันธารกัษ,ศรัณย วรรธนัจฉริยา,สุรเชษฐ จามรมาน,อวบ สารถอย, สุรินทร  
           นิยมางกูร, สุดฤดี ประเทืองวงศ, สรรเสริญ จําปาทอง,เอ็จ สโรบล, จุฑามาศ รมแกว,  
                สุพจน กาเซ็ม,ธํารงศิลป   โพธิสูง,สุทัศน ศรีวัฒนพงศ,สุจินต จินายน.2556."การปรับปรุงพันธุ การผลิตและการใช  
      ประโยชนขาวโพดและขาวฟางเพ่ือความมั่นคงทางดานอาหาร" ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
     อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย,ศรัณย วรรธนัจฉริยา,สุภาวดี โพธิยะราช,เดชา ศุภวันต.2556."ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของ   
                  ไทย".กรุงเทพฯ : สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา. 

Wattanutchariya, S. 2015. “Economic Evaluation of Food Losses and Food Waste: A Case of Rice in 
Thailand”. A Paper Presented in APEC 2015 Expert Consultation on Assessment Methodology of 
Fishery and Livestock Losses held in Chinese Taipei, July, 16-17, 2015. 

Potchanasin, C., S. Wattanutchariya, C. Amnuay, S. Hemtanont, and C. Siripunya. 2015. BRIA: Baseline 
Survey Study, Thailand. 

Wattanutchariya, S. 2014. “Sustainable Food Security Development: A Case of Rice” A Report Presented 
to Agricultural Research Development Agency (Public Organization) December, 2014. 

Wattanutchariya, S. 2013. “Evaluation of ASEAN Food Security Information System Project (2nd Phase)”. A 
Report Present to ASEAN Food Security Information System (AFSIS) April, 2013. 

Wattanutchariya, S. 2013. “A Study on Socio-economic Conditions, Culture, Problems and Needs of Rice 
Farmers”. A Report Presented to Agricultural Research Development Agency (Public Organization) 
July, 2013. 

Wattanutchariya, S. 2013. “An Economic Evaluation of Rice Cost Reduction Village Community Program” A 
Report Presented to Rice Department August, 2014. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  – 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม - 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล สมพร อิศวิลานนท 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

  - 

2. ผลงานวิจัย 

สมพร อิศวิลานนท,ปยะทัศน พาฬอนุรักษ,สุวรรณา ประณีตวตกุล,. 2558."การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร".สถาบันคลังสมองของชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สิทธิเดช พงศกิจวรสิน,เขมรัฐ เถลิงศร,ีสมพร อิศวิลานนท,ปยะทัศน พาฬอนุรักษ. 2558."ขาวโพดเลี้ยงสัตวกับการสูญเสีย
พ้ืนท่ีปา : ปญหาและทางออก".สถาบันคลังสมองของชาติ. 

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล,สมพร อิศวิลานนท,ปยะทัศน พาฬอนุรักษ,. 2558."หาทศวรรษการพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
ประเทศไทย".กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ, และสมพร อิศ
วิลานนท. 2558. “การศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง” บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง, 3 กันยายน 2015, เชียงใหม. 

อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ,สมพร อิศวิลานนท, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ,. 2557."การวัดระดับการแขงขันในตลาดสงออกขาว
ไทย".สถาบันคลังสมองของชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

เออวดี เปรมัษเฐียร,สมพร อิศวิลานนท. 2557."แบบจําลองการพยากรณการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย : เมื่อออยและ
มันสําปะหลังเปนพืชพลังงานทดแทน".กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองแหงชาติ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

เต็มศิริ ธรรมศร,ีอรชส นภสิทธุวงศ อรรถจินดา,สมพร อิศวิลานนท.2556."การยอมรับพันธุและผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ขาวพันธุหอมชลสิทธ์ิทนนํ้าทวมฉับพลัน".สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สมพร อิศวิลานนท,ปยะทัศน พาฬอนุรักษ,ชมพูนุท สวนกระตาย,.2556."ขาวหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะหหวงโซอุปทาน
และโครงสรางตลาด".กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  

Isvilanonda, S., B. Liese, N T. Khiem, L.N. Ngoc, P. Pananurak, R. Petch, T.M. Shwe, K. Sombounkhanh, T. 
Mollmann, and Y. Zimmer. 2014. “Economics of Southeast Asia Rice Production” Agribenchmark 
October 2014. Institute of Farm Management, Germany. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล สรวัฒน วิศาลาภรณ 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

      - 

2. ผลงานวิจัย 

เสาวนีย ดาษไธสง,สรวัฒน วิศาลาภรณ,กอบเกียรติ ผองพุฒิ,. 2558."การปรับตัวของเกษตรกร ตอความแหงแลง จากการ
พยากรณโดยดัชนี Standardized Precipitation Index (SPI) และหวงโซมารคอฟ เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าใน
จังหวัดนครราชสีมา".สาขาการจัดการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ธีระ ศรีเมธาพร,อภิชาต ดะลุณเพธย,สรวัฒน วิศาลาภรณ,. 2557."การพยากรณอุปสงคนําเขายางพาราของไทยในจีน".
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วรีภัทร เกตุม,ีสรวัฒน วิศาลาภรณ,ศานิต เกาเอ้ียน,. 2556."การวิเคราะหการเช่ือมโยงราคาระหวางนํ้ามันแกสโซฮอลและพืช
พลังงาน".สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล อุชุก ดวงบุตรศรี 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  

อุชุก ดวงบุตรศรี. 2556. “บทวิเคราะหโครงการชวยเหลือชาวนาของภาครัฐในดานการขายผลผลิตเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บ
เก่ียว”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). 

Duangbootsee, U. and R.J. Myers. 2557. “Rice Farmer’s Preferences towards Marketing Policy Alternatives 
in Thailand”. Selected Paper for presentation at the American Agricultural Economics Association 
Annual Meeting.  

Duangbootsee, U. and R. J. Myers. 2557. “Technical Efficiency of Thai Jasmine Rice Farmers: Comparing 
Price Support Program Participants and Non-Participants”. Selected Paper for presentation at the 
American Agricultural Economics Association Annual Meeting. 

2. ผลงานวิจัย 

จักรกฤษณ พจนศิลป, อภิชาต ดะลุณเพธย, และอุชุก ดวงบุตรศร.ี 2558. การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานออยและนํ้าตาลใน
ประเทศไทยและตลาดโลก. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  

 อาจารยผูสอน  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล เอ้ือ สิริจินดา 

1. ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ        

Schreinemachers, P., S. Balasubramaniam, N. M. Boopathi, C. V. Ha, L. Kenyon, S. Praneetvatakul, A. 
Sirijinda, N. T. Le, R. Srinivasan, and M. H. Wu. 2015. “Farmers' perceptions and management of 
plant viruses in vegetables and legumes in tropical and subtropical Asia” Crop Protection. 75: 
115-123. 

2. ผลงานวิจัย 

     สุวรรณา ประณีตวตกุล,ปรัศนีย ทิพยรักษาเอ้ือ สิริจินดา.2559."ทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับการจัดการศัตรูพืชท่ีเปนมิตรตอ   
                 สิ่งแวดลอมในประเทศไทย".สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
      พัชรียา บุญกอแกว,ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน, สละ ภาสตโรจน,เจตน มีญาณเยี่ยม,เชฏฐ สาทรกิจ,อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 
        ,อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ, เอ้ือ สิริจินดา, ดวงพร บุญชัย.2559."การพัฒนาโรงเรือนกลวยไมสกุลหวายเพ่ือเพ่ิม 
                  ประสิทธิภาพการสงออก".สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.). 
     พัชรียา บุญกอแกว, ดวงพร บุญชัย,พัชรียา บุญกอแกว, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ, เอ้ือ สิริจินดา. 
        2559."การประเมินศักยภาพการผลิตกลวยไมสกุลหวายภายใตโรงเรือนระบบก่ึงเปดควบคุมสภาพแวดลอม". 
        สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.). 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ, และสมพร อิศ
วิลานนท. 2558. “การศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง” บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง, 3 กันยายน 2015, เชียงใหม. 

นงนุช อังยุรีกุล, กุลภา กุลดิลก, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. โครงการวิจัยสถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรระดับปริญญา
โทและปริญญาตร.ี ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยดานมัน
สําปะหลังในประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, และปยะทัศน พาฬอนุรักษ. 2558. 
โครงการศึกษาผลสําเร็จงานวิจัยตอการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุวรรณา ประณีตวตกุล, และเอ้ือ สิริจินดา. 2558. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนํา
ผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใชประโยชน ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปงบประมาณ 2558. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล,Pepijn Schreinemachers,ชนิกา ไหลแท, เอ้ือ สิริจินดา,จักรกฤษณ พจนศิลป.2557."Pesticide 
Use and Risk Behavior of Chili and Tomato Farmers in Thailand", The annual conference of 
Agricultural Economics and Agribusiness, 30 พฤษภาคม 2014, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและ
ไอรแลนดเหนือ. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, เอ้ือ สิริจินดา, และจักรกฤษณ พจนศิลป. 2557. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สิ่งแวดลอม และความ
เปราะบางสูความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะ
เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 103 



 
จักรกฤษณ พจนศิลป, เอ้ือ สิริจินดา, และรวิสสาข สุชาโต. 2557. การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟ

ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวรรณา ประณีตวตกุล และ เอ้ือ สิริจินดา. 2556. การจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศของเกษตรกรใน
ประเทศไทย. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ยุพา ปานแกว, นงนุช อังยุรีกุล, เอ้ือ สิริจินดา, และสายทิพย โสรัตน. 2556. การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยดานออยและนํ้าตาล ป 2556 เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธการวิจัย ป 2557-2560. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

Praneetvatakul, S., P. Schreinemachers, C. Laitae, A. Sirijinda, and C. Potchanasin. 2014. “Pesticide Use and 
Risk Behaviour of Chili and Tomato Farmers in Thailand”, The annual conference of Agricultural 
Economics and Agribusiness, 30 May 2014, London. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

- 

4. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

- 
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แผนภูมิอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
 

ปริญญาตรี 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาเอก 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร)  
 ปกติ  พิเศษ  ภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร)  
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ 

 

ชื่ออาจารยและคุณวุฒิสูงสุด 
1. อ.ดร.กุลภา กุลดิลก 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
2. อ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ 

Ph.D. (Economics) 
3. อ.ดร.นภสม สินเพ่ิมสุขสกุล 

Ph.D. (Economics) 
4. ผศ.ดร.ธนาภรณ อธิปญญากุล 

Ph.D. (Economics) 
5. อ.ดร.สรวัฒน วิศาลาภรณ 

Ph.D. (Economics) 
6. อ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

ชื่ออาจารยและคุณวุฒิสูงสุด 
1. อ.ดร.จักรกฤษณ พจนศิลป 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
2. ผศ.ดร.วลีรัตน สุพรรณชาติ 

Ph.D. (Economics) 
3. รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
4. ผศ.ดร.สันติ  แสงเลิศไสว 

Ph.D. (Economics) 

ชื่ออาจารยและคุณวุฒิสูงสุด 
1. ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 

Ph.D. (Agricultural and Environmental Economics) 
2. ผศ.ดร.ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ 

Ph.D. (Labor Economics) 
3. ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ 

Ph.D. (Resource Economics) 
4. ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ 

Ph.D. (Economics) 
5. ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ  

Ph.D. (Food and Resource  Economics) 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) 
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)  
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ 

 

ชื่ออาจารยและคุณวุฒิสูงสุด 
1. ผศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 

Ph.D. (Economics) 
2. อ.ดร.ชญาดา ภัทราคม 

Ph.D. (Food Economics) 
3. อ.ดร.รวิสสาข สุชาโต 

Ph.D. (Agricultural and Resource Economics) 
4. อ.ดร.โสภณ แยมกลิ่น 

Ph.D. (Management of Technology) 
5. ผศ.ดร.วิศิษฐ  ลิ้มสมบุญชัย 

Ph.D. (Economics & Finance) 

ชื่ออาจารยและคุณวุฒิสูงสุด 
1. ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา 

Ph.D. (Regional and Rural Development Planning) 
2. อ.ดร.เดชรัต  สุขกําเนิด 

Ph.D. (Planning and Development) 
3. อ.ดร.มนตชัย พินิจจิตรสมุทร 

ปร.ด.(เศรษฐศาสตรพัฒนาการเศรษฐกิจ) 
4. รศ.ดร.วินัย  พุทธกูล 

Ph.D. (Agricultural Education) 
5. ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย 

Ph.D. (Economics) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)  
 ปกติ  พิเศษ  นานาชาติ 

 

ชื่ออาจารยและคุณวุฒิสูงสุด 
1. ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 

Ph.D. (Agricultural and Environmental Economics) 
2. รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
3. ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร 

Ph.D. (Economics) 

เริ่มใชต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2560 

 

(หมายเหตุ : เปนหลักสูตรสหวิทยาการ) 
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เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา    01120531        3(3-0-6) 
ชื่อวิชาภาษาไทย   การตลาดธุรกิจการเกษตร 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Agribusiness Marketing 

 
เคาโครงรายวิชา (Course Outline)           จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางตลาดธุรกิจการเกษตร          3 
2. สภาพแวดลอมทางการตลาดธุรกิจการเกษตร           6 
3. การวิจัยการตลาดธุรกิจการเกษตรและการคาดคะเนอุปสงค      6 
4. พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค       6 
5. การวางแผนการตลาด การประยุกตใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในธุรกิจการเกษตร  6 
6. การแบงสวนตลาดธุรกิจการเกษตร           6 
7. การกําหนดราคาสินคาเกษตรและการพยากรณราคา       6   
8. กลยุทธตลาดแบบผูนํา ผูตาม และการตลาดธุรกิจการเกษตรแบบองครวม    6 
             รวม   45 
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จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา     01120551       3(3-0-6) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย    ธุรกิจเกษตรสีเขียว 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Green Agribusiness 

 
เคาโครงรายวิชา (Course Outline)            จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1. ความนําของธุรกิจการเกษตรสีเขียว          3 
2. บทบาทและความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับธุรกิจเกษตร และทฤษฎีความยั่งยืน   6  
3. การจัดการธุรกิจการเกษตรภายใตการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศโลก 
    3.1 ผลกระทบตอธุรกิจการเกษตร          6 

3.2 การจัดการธุรกิจและแนวทางการปรับตัว         6 

4. คารบอนฟุตพรินท และวอเทอรฟุตพรินท         6 
5. นวัตกรรมใหมสําหรับการจัดการธุรกิจการเกษตรอยางยั่งยืน      6 
6. การสรางมูลคาเพ่ิมและความไดเปรียบในการแขงขันจากธุรกิจเกษตรสีเขียว    6 
7. กรณีศึกษา การจัดการธุรกิจเกษตรสีเขียวในตางประเทศ       6 

               รวม  45 
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