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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารองค์กรทางธุรกิจการเกษตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอย่างยั่งยนื 
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบการธุรกิจการเกษตรที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานธุรกิจการเกษตรหรือ

นักวเิคราะห์โครงการทางดา้นธรุกิจการเกษตรทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นนักวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 
5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และทัศนคตทิี่ดีต่อวิชาชีพ 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
3. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีประสบการณ์ตรงในการท างานด้านธุรกิจการเกษตรไม่น้อย

กว่า 2 ป ีและมีประสบการณ์ในการวิจัยด้านธุรกิจการเกษตร  
4. กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2 และ 3 ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ

หลักสูตร 
5. ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงสร้างหลักสูตร   
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มี 3 แผนการศึกษา คือ  
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

 

หมายเหตุ   
1. การเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
2. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่มีการวัดผล 

โดยให้รายงานผลการศึกษาเป็น Au 
3. นักศึกษาแผน ข จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ 

 
รายวิชา 

ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) ประกอบดว้ยรายวชิาดงัต่อไปนี้ 
105 501 หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Principles of Agribusiness Management)  
105 502 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการเกษตร 2(2-0-4) 
 (English for Agribusiness) 

หมายเหตุ 
1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
2. นักศึกษาสามารถขอยกเว้นการศึกษารายวิชา 105 502 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการเกษตร 

หากมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
3. นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมนอกจากรายวิชาเหล่านี้  ตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
 

ข. หมวดวิชาบังคับ   
แผน ก แบบ ก 1 (ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่มีการวัดผล โดยให้รายงานผลการศึกษาเป็น 

Au) 
105 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Agribusiness) 
105 516 สัมมนาธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 
 (Seminar in Agribusiness) 
 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาพืน้ฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต)  5 5 
หมวดวิชาบงัคับ 6 (ไม่นับหน่วยกิต) 24 24 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   3  9 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 39 12  
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่)     6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 ไม่น้อยกว่า 39 ไม่น้อยกว่า 39 
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แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวน 24 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้  
105 511 เศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Economics for Agribusiness) 
105 512 สถิติประยุกต์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Applied Statistics for Agribusiness) 
105 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Agribusiness) 
105 514 การจัดการตลาดธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Marketing Management) 
105 515 การจัดการบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Accounting and Financial Management for Agribusiness) 
105 516 สัมมนาธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 
 (Seminar in Agribusiness) 
105 517 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Applied Mathematics for Agribusiness) 
105 518 การจัดการเชิงกลยุทธส์ าหรับธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
 (Strategic Management for Agribusiness) 
 

ค. หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และแผน ข 

ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
105 531 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท 3(3-0-6) 
 (Development of Community-based Agribusiness and Rural Industry) 
105 532 การจัดการระบบโลจสิติกส์ในธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Logistics System Management in Agribusiness) 
105 533 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Risks Management in Agribusiness) 
105 534 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 
 (Farming Business Management) 
105 535 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Innovation and Technology Management)  
105 536 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Agri-products Design and Development) 
105 537 ความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Corporate Social Responsibility for Agribusiness) 
105 538 การจัดการด าเนินงานส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Operations Management for Agribusiness) 
105 539 องค์การและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Organization and Organizational Behavior for Agribusiness) 
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105 540 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Customer Relationship Management for Agribusiness)  
 

ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
วิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

105 561 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

 วิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
105 562 วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

 การค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
105 563 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
  
ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
105 501 หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร            3(3-0-6) 
 (Principles of Agribusiness Management)   
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจการเกษตร ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ หน้าที่ทางธุรกิจ         
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการตลาด การประกันคุณภาพ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร 
 Concepts and theories of agribusiness management, the types and forms of 
business, business management functions, supply chain management, marketing management, 
quality assurance, e-commerce management, agribusiness ethics and related law. 
 
105 502 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการเกษตร 2(2-0-4) 
 (English for Agribusiness) 
 เงื่อนไข:  1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  2. ผู้ทีไ่ด้รับผลการศึกษาเปน็ S ในรายวิชานี้ มสีิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
     ภาษาตา่งประเทศอีก 
 การฝึกอ่านและเขียนบทความที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร การตีความและสรุปใจความส าคัญและ
เขียนแสดงความคิดเห็น 
 Practice of reading and writing essay related to agribusiness, interpretation and 
summarizing of main ideas and writing comments. 
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105 511 เศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Economics for Agribusiness)  
 หลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต โครงสร้างของตลาด 
ทฤษฎีราคาและการตั้งราคาในทางปฏิบัติ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ
และการจ้างงาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 
 Principles and concepts of economics, consumer behavior, production theories, 
market structure, price theories and pricing in practices,  trade and international monetary, 
economic development, inflation and employment, application of theories and concepts of 
economics in agribusiness. 
 
105 512 สถิติประยุกต์ส าหรับธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
 (Applied Statistics for Agribusiness) 
 การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์เพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์
จ าแนกประเภท การวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม และการวิเคราะห์ปัจจัย 
 Application of descriptive and analytical statistics for agribusiness management, 
estimation and hypothesis testing, correlation analysis, regression analysis, time series analysis, 
discriminant analysis, logistic regression, conjoint analysis and factor analysis. 
 
105 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Agribusiness)  
 หลักและวิธีการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร การวางแผนและออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอรายงานการวิจัย 
 Principles and methods in agribusiness research, planning and design of research 
projects, data collection, data analysis, report writing, research presentation. 
 
105 514 การจัดการตลาดธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Marketing Management)  
 ระบบการตลาดสินค้าเกษตร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร แนวคิดการจัดการด้าน
การตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวิจัยการตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การพัฒนาการ
จัดท าแผนการตลาด 
 Marketing systems of agri-products, situations of agribusiness, concepts of 
marketing management, competitive analysis, consumer behavior analysis, concepts and 
theories of customer relationship management, technology for customer relationship 
management, marketing research, development of marketing strategy, development of 
marketing plan. 
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105 515 การจัดการบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Accounting and Financial Management for Agribusiness)  
             แนวคิดทางการบัญชี เหตุการณ์ทางการเงิน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการบันทึกบัญชี งบการเงิน
ส าหรับธุรกิจการเกษตร และแนวคิดทางด้านการเงินธุรกิจการเกษตร ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน 
การภาษีอากร การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การบริหารเงินทุน โครงสร้างทางการเงิน 
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการจัดท างบประมาณทางการเงิน 
 Concepts of accounting, financial situation, data collection for recording, 
financial statements for agribusiness and concepts of financial management in agribusiness, 
scope and responsibilities of financial function, taxation, financial analysis, financial forecasting 
and controlling, capital management, financial structure, short and long term financing and 
budgeting. 
 
105 516 สัมมนาธุรกิจการเกษตร  3(2-2-5) 
 (Seminar in Agribusiness)  
 สัมมนาประเด็นปัญหาและวิเคราะห์ด้านธุรกิจการเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
การเกษตร การหาแนวทางแก้ไขปัญหา วิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ 
 Seminar in problems and agribusiness analysis, factors affecting agribusiness, 
finding solutions, decision making and problem solving processes based on situations. 
 
105 517 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
 (Applied Mathematics for Agribusiness) 
 การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการจัดการธุรกิจการเกษตร โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบ
การขนส่งและมอบหมายงาน ตัวแบบข่ายงาน ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการตัดสินใจ และ
เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ 
 Application of mathematical methods in agribusiness management, linear 
programming, transportation and assignment model, network model, queuing model, inventory 
model, decision theory and simulation techniques. 
 
105 518 การจัดการเชิงกลยุทธส์ าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Strategic Management for Agribusiness)  
             วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจการเกษตร สังเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ การ
วางแผนกลยุทธ์ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
 Situational analysis of agribusiness, synthesis of vision, mission and objective, 
strategic planning, strategic control, strategic evaluation to increasing competitiveness and 
sustainable growth. 
 
 
 
 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) หน้า 7 

105 531 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท 3(3-0-6) 
 (Development of Community-based Agribusiness and Rural Industry)  
 แนวคิดของการลงทุนในธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อหาโอกาสของการลงทุน การท าแผนธุรกิจ หน้าที่ในเชิงการจัดการของธุรกิจการเกษตรชุมชน
และอุตสาหกรรมชนบท กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท 
 Concepts of investment in community-based agribusiness and rural industries, 
situational analysis for investment opportunities, business plan, management functions of 
community-based agribusiness and rural industry, case studies in community-based agribusiness 
and rural industries. 
 
105 532 การจัดการระบบโลจสิติกส์ในธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Logistics System Management in Agribusiness)  
 แนวคิดของระบบห่วงโซ่อุปทาน การจัดการกับค าสั่งซื้อ การบริการลูกค้า การบรรจุหีบห่อ การ
จัดเก็บวัตถุดิบและการกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การปรับโครงสร้างและการควบคุม
ระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจการเกษตร 
 Concepts of supply chain systems, order management, customer service, 
packaging, warehouse and distribution, inventory management, transportation, structural 
adjustment and control of logistics systems in agribusiness.  
 
105 533 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Risks Management in Agribusiness)  
             แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความเสี่ยงในเรื่องการผลิต การเงินและ
การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์และประกันความเสี่ยงในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
 Concepts of risks and uncertainties, risks in production, finance and marketing in 
agribusiness, analysis and hedging in agricultural futures market.  
 
105 534 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 
 (Farming Business Management)  
             แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการจัดการธุรกิจฟาร์ม การพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ การวิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการธุรกิจฟาร์ม การตัดสินใจและการจัดการในธุรกิจฟาร์ม การ
จัดการความเสี่ยงของธุรกิจฟาร์ม ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 Concepts and practices of farming business management, breed development 
and selection, analysis of production factors, application of management strategy in farming 
business, decision making and management in farming business, risks management in farming 
business, social responsibility. 
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105 535 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจการเกษตร  3(3-0-6) 
 (Agribusiness Innovation and Technology Management)  
 แนวคิดของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการโลจิสติกส์ทางธุรกิจการเกษตร การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 
 Concepts of management of agriculture innovation and technology use of 
information technology for data analysis and management in agribusiness, application of 
information technology in logistics management in agribusiness, e-commerce management for 
agribusiness. 
 
105 536 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Agri-products Design and Development)  
             หลักการและความส าคัญของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เชิง
สร้างสรรค ์แนวโน้มความต้องการของตลาด การออกแบบและค านวณต้นทุนการผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 Principles and importance of creative agri-products design and development in 
agribusiness, trends of market needs, design and calculation of production cost, factors affecting 
product development, processes of product development. 
 
105 537 ความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Corporate Social Responsibility for Agribusiness)  
             แนวคิดจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการเกษตร การผสานประโยชน์ และจัดการความขัดแย้งระหว่างธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม แรงจูงใจในการตัดสินใจ ผลกระทบของการตัดสินใจ กลยุทธ์และรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจการเกษตร 
 Concepts of ethics and social responsibility in agribusiness, synergy, conflict 
management between business, stakeholders, environment and societies, motivation of decision 
making, impact of decision making, strategies and social responsibility activities in agribusiness. 
 
105 538 การจัดการด าเนินงานส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Operations Management for Agribusiness)  
 หน้าที่การด าเนินงานในธุรกิจการเกษตร กลยุทธ์การด าเนินงาน การออกแบบกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดการ ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพ การจัดตารางและก าลังการผลิต การจัดห่วงโซ่
อุปทาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการการด าเนินงาน กรณีศึกษาด้านการจัดการด าเนินงานใน
ธุรกิจการเกษตร 
                  Operations functions in agribusiness, operations strategy, process and product 
design in agribusiness, quality management, quality control and improvement, production 
capacity and scheduling, supply chain operations management, case studies related to 
operations management in agribusiness. 
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105 539 องค์การและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Organization and Organizational Behavior for Agribusiness)  
 วิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม และ
พฤติกรรมองค์การ โครงสร้างขององค์การ เทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ วัฒนธรรมองค์การและการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาด้านองค์การและพฤติกรรม
องค์การส าหรับธุรกิจการเกษตร 
 Evolution of organization theories and organizational behavior, individual 
behavior, group behavior and organizational behavior, organizational structure, modern 
techniques of human resource management, organizational change and development, 
organizational culture and management of learning organization, case studies of organizations 
and organizational behavior in agribusiness. 
          
105 540 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Customer Relationship Management for Agribusiness)  
             แนวคิดและทฤษฎีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ลักษณะและความต้องการของ
ลูกค้าของธุรกิจการเกษตร ประเภทและคุณภาพของการบริการ กลยุทธ์ในการจัดการลูกค้า การสร้างและรักษา
ฐานข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ส าหรับธุรกิจการเกษตร 
 Concepts and theories of customer relationship management, customer service, 
customer retention and needs of agribusiness customers, types and quality of service, strategic 
management for customers, development and maintenance of customer database, information 
technology for customer relationship management, case studies in agribusiness. 
 
105 561 วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร 
 Research topics related to Agribusiness. 
 
105 562 วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ในหัวข้อเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร 
 Research topics related to Agribusiness. 
 
105 563 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร 
 Individual study in Agribusiness. 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 
7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่ างน้อย    
หนึ่งครั้ง โดยนักศึกษาต้องท าความรู้จักวิทยากร หรือผู้แสดงปาฐกถา (Speaker) คนใดคนหนึ่ง และผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่น ๆ จ านวน 2 – 3 คน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างกันและพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน 

3. ส าหรับนักศึกษาแผน ข ส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)  
 
 
 


