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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/ภาควิชา
คณะการบริหารและจัดการ ภาควิชาการจัดการ
:
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
Bachelor of Science in Business and Managerial Economics

สจ
ล.

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

รบ

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ประเภทของหลักสูตร

ริห

ารแ

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต

ละจ

ัดก

าร

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Business
(Business and Managerial Economics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Business and Managerial Economics)

คณ

ะกา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
o หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
o หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
o หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันฯ อื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันฯโดยเฉพาะ และทาความร่วมมือกับสถาบัน
อื่นทั้งในและต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงของสถาบันฯ
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม 2560
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ……12/2559…………
เมื่อวันที่ ……13 ธันวาคม 2559……….
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ……1/2560………
เมื่อวันที่ ……25 มกราคม 2560…………

สจ
ล.

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายในปีการศึกษา 2562

าร

8. อาชี พ ที่ส ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา เช่ น ผู้ ประกอบการ พนักงาน ผู้ บริห าร อาจารย์
นักวิชาการ และนักวิจัย นักวิเคราะห์และวางแผน ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ โดยสามารถทางานทั้งในองค์กร
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต และการบริการ

ารแ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
เลขประจาตัว
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ประชาชน
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
3-1206-00598-13-0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531
- พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527
- พบ.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
2539
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
3-5013-00702-84-2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
3-1011-00231-51-3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ,2524
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2528
- วท.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2540

คณ

ะกา

รบ

ริห

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1. รศ.ดร.อานวย แสงโนรี
ผศ. บริหารธุรกิจเกษตร
รศ. เทคโนโลยีการเกษตร

ละจ

ัดก

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. รศ.รังสรรค์ โนชัย
ผศ. บริหารธุรกิจเกษตร
รศ. เทคโนโลยีการเกษตร
3. ผศ.ดร.อุรสา บัวตะมะ
ผศ. บริหารธุรกิจเกษตร
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
4. ผศ. ขนิษฐา อุนะรัตน์
ผศ.เศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
ปีที่สาเร็จการศึกษา
- ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2528
- พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531

3-1008-00811-18-0

สจ
ล.

5. อาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ - ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
- ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2557

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1009-03182-91-6

ัดก

าร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ละจ

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

คณ

ะกา

รบ

ริห

ารแ

1. หลักสูตร
1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
99
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
72
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
21
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
1.3 รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ตามที่ระบุในภาคผนวก ค)
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14026149
14026150
14026151
14026152
14026101
14026103
14026104
14026105
14026107
14026108
14026114
14026115

าร

ัดก

14026148

ละจ

14026147

ารแ

14026146

ริห

14026144

รบ

14026143

ะกา

14026142

คณ

14026141

99
หน่วยกิต
72
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
เศรษฐศาสตร์จุลภาคสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
MICROECONOMICS FOR BUSINESS
เศรษฐศาสตร์มหภาคสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
MACROECONOMICS FOR BUSINESS
คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
MATHEMATICS FOR ECONOMIST
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS ECONOMICS
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
STATISTICS FOR ECONOMISTS
เศรษฐมิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ECONOMICS
การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR BUSINESS
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
MONEY AND BANKING ECONOMICS
หลักการบัญชี
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF ACCOUNTING
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BUSINESS FINANCE
หลักการตลาด
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF MARKETING
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
ORGANIZATION AND MANAGEMENT
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3(3-0-6)
COMPUTER AND INFORMATION APPLICATIONS
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
3(3-0-6)

สจ
ล.

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
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14026242
14026243
14026244
14026245
14026246
14026247
14026248
14026249
14026250
14026251

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

สจ
ล.

3(2-3-6)

าร

ัดก

ละจ

14026241

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือก
21
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและอาหาร
โดยเลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(3-0-6)
FOOD AND AGRIBUSINESS ECONOMICS
การจัดการธุรกิจเกษตรและการพัฒนา
3(3-0-6)
AGRIBUSINESS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
เศรษฐศาสตร์การผลิตสาหรับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
PRODUCTION ECONOMICS FOR AGRIBUSINESS
การตลาดและราคาผลิตผลการเกษตร
3(3-0-6)
AGRICULTURAL PRODUCT PRICE AND MARKETING
การจัดการตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
MARKETING MANAGEMENT FOR FOOD INDUSTRY
การจัดการทางการเงินสาหรับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
FINANCIAL MANAGEMENT FOR AGRIBUSINESS
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
3(3-0-6)
ECONOMICS OF FOOD PROCESSING INDUSTRY
เทคนิคสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
TECHNIQUE FOR AGRIBUSINESS DATA ANALYSIS
การวิเคราะห์การลงทุนสาหรับโครงการทางธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
INVESTMENT ANALYSIS FOR AGRIBUSINESS ANALYSIS
หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและอาหาร 1
3(3-0-6)
SELECTED TOPIC IN FOOD AND AGRIBUSINESS ECONOMICS 1
หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและอาหาร 2
3(3-0-6)
SELECTED TOPIC IN FOOD AND AGRIBUSINESS ECONOMICS 2

ารแ

14026156

ริห

14026155

รบ

14026154

ะกา

14026153

คณ

14026145

BUSINESS AND COMMERCIAL LAW
ภาษีอากรธุรกิจ
BUSINESS TAX
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
STATISTIC PACKAGES FOR DATA ANALYSIS
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS RESEARCH
การวางแผนธุรกิจ
BUSINESS PLANING
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
SEMINAR IN BUSINESS ECONOMICS

6

14026348
14026349
14026350

สจ
ล.

คณ

14026351

าร

14026347

ัดก

14026346

ละจ

14026345

ารแ

14026344

ริห

14026343

รบ

14026342

ะกา

14026341

กลุ่มวิชาเลือกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โดยเลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
INDUSTRIAL AND TECHNOLOGY ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ตลาดอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
INDUSTRIAL MARKETING ECONOMICS
อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(3-0-6)
INDUSTRIAL RELATIONS
เศรษฐศาสตร์นโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ECONOMICS OF PUBLIC POLICY AND INDUSTRIALIZATION
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
PROJECT FEASIBILITY STUDY
เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
ECONOMICS OF TECHNOLOGICAL AND INNOVATION
เศรษฐศาสตร์สาหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
3(3-0-6)
ECONOMICS FOR CHANGE AND RISK MANAGEMENT
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
ECONOMICS OF SERVICE INDUSTRY
หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1
3(3-0-6)
SELECTED TOPICS IN INDUSTRIAL AND TECHNOLOGY ECONOMICS 1
หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2
3(3-0-6)
SELECTED TOPICS IN INDUSTRIAL AND TECHNOLOGY ECONOMICS 2

14026441
14026442
14026443
14026444
14026445

กลุ่มวิชาเลือกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ
โดยเลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเจรจาทางการค้า 3(3-0-6)
INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION AND TRADE NEGOTIATIONS
การเปรียบเทียบจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
COMPARATIVE INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

7

14026447
14026448
14026449
14026450

เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
ECONOMICS OF INTERNATIONAL INVESTMENT
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL
การรวมกลุ่มในประเทศอาเซียน
THE INTEGRATION OF ASEAN ECONOMIES
หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1
SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL ECONOMICS 1
หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2
SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL ECONOMICS 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

สจ
ล.

14026446

คณ

ะกา

รบ

ริห

ารแ

ละจ

ัดก

าร

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
6
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษา
ที่เหมาะสมสาหรับตนเอง 1 ทางเลือกจานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1. สหกิจศึกษา
14026841 สหกิจศึกษา
6(0-45-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
2. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ หรือการศึกษาอิสระ
14026842 การศึกษาอิสระ
6(0-45-0)
INDEPENDENT STUDY
หรือ
14026843 โครงงานพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROJECT
และ
14026844 ปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
3(0-45-0)
PRACTICAL TRAINING IN BUSINESS AND MANAGERIAL ECONOMICS
3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
การศึกษาทางเลือกนี้แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การศึกษาต่างประเทศและการปฏิบัติการฝึกงาน
ต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
14026845 วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษา
6
หน่วยกิต
ในต่างประเทศ
(นั กศึ กษาที่ เลื อกเรีย นการศึก ษาต่างประเทศ สามารถดาเนิ นการเทียบโอนหน่ วยกิตจาก
สถาบันที่ศึกษาในต่างประเทศได้ตามประกาศของสถาบันฯ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต)
หรือ
14026846 ฝึกงานต่างประเทศ
6(0-45-0)
OVERSEAS TRAINING

8

หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าที่ เปิ ด สอนในสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง
1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รบ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

ะกา

รหัสวิชา

ริห

ารแ

ละจ

ัดก

าร

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์)
90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)
90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาภาษา)
14026141 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
14026142 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
รวม

หน่วยกิต

สจ
ล.

รหัสวิชา

คณ

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาภาษา)
90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์)
14026143 เศรษฐศาสตร์จุลภาคสาหรับธุรกิจ
MICROECONOMICS FOR BUSINESS
14026144 เศรษฐศาสตร์มหภาคสาหรับธุรกิจ
MACROECONOMICS FOR BUSINESS
14026146 คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
MATHEMATICS FOR ECONOMISTS
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

สจ
ล.

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)
90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาภาษา)
14026101 หลักการบัญชี
PRINCIPLES OF ACCOUNTING
14026104 หลักการตลาด
PRINCIPLES OF MARKETING
14026105 องค์การและการจัดการ
ORGANIZATION AND MANAGEMENT
14026147 วิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS
ECONOMICS
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ารแ

ละจ

ัดก

าร

3(3-0-6)

18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รบ

ริห

ชื่อวิชา

คณ

ะกา

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาภาษา)
14026107 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
14026114 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION APPLICATIONS
14026145 ภาษีอากรธุรกิจ
BUSINESS TAX
14026148 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
STATISTICS FOR ECONOMISTS
14026150 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ECONOMICS
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

10

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

14026108 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
14026153 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรมแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

3(3-0-6)

STATISTIC PACKAGES FOR DATA ANALYSIS

14026154 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS ECONOMICS RESEARCH
14026103 การเงินธุรกิจ
BUSINESS FINANCE
14026151 การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับธุรกิจ

3(3-0-6)

สจ
ล.

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR BUSINESS

3(3-0-6)

าร

14xxxxxx เลือก 1

ละจ

รวม

ัดก

14xxxxxx เลือก 2

3(3-0-6)
21

ารแ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รบ

ริห

ชื่อวิชา

คณ

ะกา

14026115 กฏหมายธุรกิจและการพาณิชย์
BUSINESS AND COMMERCIAL LAW
14026149 เศรษฐมิติเบื้องต้น
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS
14026156 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
SEMINAR IN BUSINESS ECONOMICS
14026152 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
MONEY AND BANKING ECONOMICS
14026155 การวางแผนธุรกิจ
BUSINESS PLANING
14xxxxxx เลือก 3
14xxxxxx

เลือก 4

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

21

11

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณี เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-45-0)

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

าร
ัดก

14026842 การศึกษาอิสระ
INDEPENDENT STUDY
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-45-0)

ละจ

(กรณี เลือกเรียนการศึกษาอิสระ)
รหัสวิชา

สจ
ล.

14026841 สหกิจศึกษา
CO-OPERATIVE EDUCATION
รวม
6
** หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกการศึกษาทางเลือกสหกิจศึกษาจะต้องได้รับการอบรมก่อนไปสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 30 ชม. (ตามเกณฑ์สหกิจศึกษา)

6

ริห

ารแ

(กรณี เลือกโครงงานพิเศษและปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ)
รหัสวิชา
หน่วยกิต
ชื่อวิชา

คณ

ะกา

รบ

14026843 โครงงานพิเศษ
SPECIAL PROJECT
14026844 ปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
PRACTICAL TRAINING IN BUSINESS AND
MANAGERIAL ECONOMICS
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-9-0)
3(0-45-0)
6

12

(กรณี เลือกการศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ)
รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ัดก

าร

ชื่อวิชา

สจ
ล.

14026846 ฝึกงานต่างประเทศ
OVERSEAS TRAINING
หรือ
14026845 วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-45-0)

ละจ

14xxxxxx เลือก 5

ารแ

14xxxxxx เลือก 6

รบ

ริห

14xxxxxx เลือก 7

ะกา

14xxxxxx วิชาเลือกเสรี

คณ

14xxxxxx วิชาเลือกเสรี

รวม
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร

6

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
135 หน่วยกิต

13

ชื่อ สกุล เลขที่เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
-

ัดก

าร

-

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527
พบ.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
2539

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

คณ

ะกา

รบ

ริห

ารแ

ละจ

2. รศ.รังสรรค์ โนชัย
(สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช)
2. ตาราเรียน
-เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
3. ภาระงานสอน
-เศรษฐศาสตร์การจัดการ
-เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ
-หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
-วิชาสัมมนา
-วิธีวิจัยทางธุรกิจ
1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช)
2. ตาราเรียน
- การจัดการฟาร์ม
- เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
- เศรษฐศาสตร์การผลิตทาง
การเกษตร
3. ภาระงานสอน
- หลักการตลาด
-ความรู้เบื้องต้นทาง การตลาด การจัดการความรับผิดชอบของ
ธุรกิจที่มีต่อสังคม
-การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ
-เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

สจ
ล.

ชื่อ – นามสกุล
1. รศ.ดร.อานวย แสงโนรี
(สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)
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คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ,2524
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2528
- วท.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2540

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
(รายละเอียดตามภาคผนวก ช)
2. ตาราเรียน
-การจัดการระบบและ
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
-การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยง
-การวิจัยธุรกิจเกษตร
3. ภาระงานสอน
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ
- สถิติธุรกิจ
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับ
การจัดการ
- การจัดการเชิงปฏิบัติการ
- การวิธีวิจัยทางธุรกิจ
- การวิจัยธุรกิจเกษตร
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยง
- การจัดการและกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
- เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาใน
องค์กรธุรกิจ
- การศึกษาอิสระ
- วิทยานิพนธ์
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ชื่อ – นามสกุล
3. ผศ.ดร.อุรสา บัวตะมะ
(สาขาบริหารธุรกิจเกษตร)

4. ผศ. ขนิษฐา อุนะรัตน์
(สาขาเศรษฐศาสตร์)

- ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2528
- พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531

1. งานวิจัย
(รายละเอียดตามภาคผนวก ช)2.
ตาราเรียน
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- ภาษีอากรธุรกิจ
3. ภาระงานสอน
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- การภาษีอากร
- ภาษีอากรธุรกิจ
- เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
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คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา
- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยแม่
โจ้, 2541
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
- ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม),
2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช)
2. ตาราเรียน
3. ภาระงานสอน
-การจัดการโครงการธุรกิจเกษตร
-หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
-โครงงานวิจัย
-การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ
-หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
-วิชาสัมมนา
-วิธีวิจัยทางธุรกิจ
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 1. งานวิจัย (รายละเอียดตาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
ภาคผนวก ช)
- M.Sc. (Environmental Science)
2. ตาราเรียน
University of Tsukuba Japan,1995 -หลักการตลาด
- Ph.D. (Agricultural Science)
3. ภาระงานสอน
University of Tsukuba Japan, 1998 -เศรษฐศาสตร์มหภาค
- Cert. in Strategic Marketing
-การตลาดธุรกิจเกษตร
Planning, MMEC, Mahidol Universit -การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-หลักการจัดการ
-โลกาภิวัตน์และการค้าระหว่าง
ประเทศ
-การเป็นผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรม
-การส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตร
-หลักการตลาด
-การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เกษตร

สจ
ล.

ชื่อ – นามสกุล
5. อ.ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
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6. ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
(สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
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คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา
- บธ.บ. (การธนาคารและการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
- วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

ผลงานทางวิชาการ
1.งานวิจัย (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ช)
2.ตาราเรียน
-การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ
-เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
-เอกสารการสอนวิชาเศรษฐกิจ
เอเชีย
1. ภาระงานสอน
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
-เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
-เศรษฐกิจเอเซีย
-การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ
-เศรษฐศาสตร์การจัดการ
-เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม
-การเงินธุรกิจ
-หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
-หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
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ชื่อ – นามสกุล
7. ผศ.ศราวณี พึ่งผู้นา
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
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บรรณานุกรมผลงานวิชาการ
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1. รศ.ดร.อานวย แสงโนรี
Dissertation
[1]
Amnuay Saengnoree ( 1996) . Patterns and Determinants of Water Consumption in
Bangkok. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the
degree of Doctor of Philosophy in Development Administration ZPopulation and
Development) , The National Institute of Development Administration, November
1996.
Journal papers
[1]
Amnuay Saengnoree. “ Strategic Risk Management Capabilities of the Village and
Urban Community Fund in Thailand” International Journal of Multidisciplinary
Thought 09/2012.
[2]
Louis Lebel, Nguyen Hoang Tri, Amnuay Saengnoree, Suparb Pasong, Urasa Buatama
and Le Kim Thoa, “Industrial transformation and shrimp aquaculture in Thailand and
Vietnam: pathways to ecological, social and economic sustainability?”, Ambio, Vol.31,
No.4, June 2002, pp.311-323.
[3]
Amnuay Saengnoree.“The structural determinants of water consumption in Bangkok:
Case study of residences”, Journal of KMITL, Vol. 1, Jan. 1998, pp.1-10.
[4]
อานวย แสงโนรี, “การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกกุ้งไทย”, วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ ปี 2552, หน้า438-447, วันที่ 10 กันยายน
2552.
[5]
อานวย แสงโนรี, รุ่งระวี วีระเวสส์ และ อุรสา บัวตะมะ, “การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันทาง
ธุรกิจส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย”, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, หน้า 3347, พฤษภาคม-สิงหาคม 2547.
[6]
อานวย แสงโนรี, “ผลกระทบของทุนมนุษย์ที่มีต่อการผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษาการเลี้ยงและ
อนุ บ าลลู ก กุ้ งกุ ล าด า”, วารสารเกษตรพระจอมเกล้ า , ปี ที่ 10, ฉบั บ ที่ 4, หน้ า 45-53, ตุ ล าคมธันวาคม 2535.
[7]
อ านวย แสงโนรี และอภิ สิ ท ธ์ แก้ ว ฉา , “พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภ คข้ า วสารใน ครั ว เรื อ นชาว
กรุงเทพมหานคร”, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, หน้า 54-65, กันยายน-ธันวาคม
2534.
[8]
อภิสิทธ์ แก้วฉา และอานวย แสงโนรี , “การวิเคราะห์การผลิตและประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยในการ
เลี้ยงปลานิลในภาคกลางของประเทศไทย”, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, หน้า 3644, มกราคม-เมษายน 2534.
[9]
อานวย แสงโนรี อมรศรี ตันพิพัฒน์ และรังสรรค์ โนชัย , “การพัฒนาตลาดส่งออกผลไม้สดของไทย”,
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, หน้า 45-53, กันยายน-ธันวาคม 2533.
[10] อานวย แสงโนรี, “การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการสาหรับธุรกิจ
เกษตร”, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 1-6, พฤษภาคม-สิงหาคม 2533.
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อ านวย แสงโนรี และศิ ณี ย์ สั งข์ รั ศ มี , “การวิ เคราะห์ อุ ป ทานการส่ งออกและอุ ป สงค์ ก ารน าเข้ า
สับปะรดกระป๋องของไทย”, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 28-41, มกราคมเมษายน 2525.
[12] อ านวย แสงโนรี , “แนวการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมคนเดิ น ทางและการแก้ ไ ข: วิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์”, วารสารธรรมศาสตร์, 2529
[13] อานวย แสงโนรี, “บทบาทของเศรษฐศาสตร์ต่อการดาเนินชีวิต ”, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่
1, ฉบับที่ 2, หน้า 1-6, พฤษภาคม-สิงหาคม 2527.
Conference Papers
[1]
Chalita Srinuan and Amnuay Saengnoree. 2014. “ Adoption of Thai Rubber
Smallholders’ household on the use of ICT: A case study of Southern Thailand. The
Asian Conference on Technology, Information & Society 2014 Official Conference
Proceedings 2014.
[2]
Amnuay Saengnoree and Louis Lebel, “ Experience, knowledge and the technology
choice of shrimp farmers in Thailand and Vietnam” , New Zealand Sustainable
Business Conference 2003, 17-19 November 2003, Aotea Centre, Auckland, New
Zealand
[3]
Amnuay Saengnoree and Louis Lebel, “ Technical barrier to trade, competitiveness
and the impact on sustainable shrimp aquaculture industry in Thailand and
Vietnam” , ANZSEE 2002 Conference on Ecologically Sustainable Development, 2-4
December 2002, University of Technology, Sydney, Broadway Campus, Australia,
pp.1-12.
[4]
Amnuay Saengnoree, Opal Suwanamek and Rungravee Weravess. Export
competitiveness and sustainability of shrimp aquaculture industry in Thailand, Being
Sustainable–Competitiveness for Business & Industry 2002 Conference, Thailand,
2002, pp.1-10.
[5]
Amnuay Saengnoree, Urasa Buatama, Nguyen Hoang Tri, Suparb Pasong and Louis
Lebel, “A Preliminary analysis of shrimp farm management practices in Thailand and
Vietnam”, SARCS Regional Science-Policy Conference, Thailand, 2001, pp.1-11.
[6]
อานวย แสงโนรี , “ปัจจั ยเสี่ยงและความสามารถบริห ารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง”, การประชุมทางวิชาการ ปี 2554, อนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 27-29 มกราคม 2554, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น, หน้า 391-399.
[7]
อานวย แสงโนรี, “การประเมินผลนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”, การประชุมทางวิชาการ
ปี 2554, อนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน 27-29 มกราคม
2554, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น, หน้า 775-779.
[8]
อานวย แสงโนรี, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, กษิดิศ บุญรัตนไพโรจน์, และอเนก แสง
โนรี, “การพัฒนาสินทรัพย์ชุมชนเชิงเศรษฐกิจ ”, การประชุมวิชาการ ปี 2552, การพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น, หน้า 317-326.
[9]
อานวย แสงโนรี, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, อุรสา บัวตะมะ, ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์, อดิลล่า พงศ์ยี่
หล้า, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์, ถนอมนวล สีหะกุลัง, กษิดิศ บุญรัตนไพโรจน์, และรุ่งระวี วี
ระเวสส์, “การติดตามผลและการศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
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[11]
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เทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1, ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 27-29 สิงหาคม 2551, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง, หน้า 123-134.

[10]

อานวย แสงโนรี, อุรสา บัวตะมะ, อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์, ถนอมนวล
สีห ะกุ-ลัง, กษิดิศ บุญรัตนไพโรจน์ , อเนก แสงโนรี และรุ่งระวี วีระเวสส์ , “การวิเคราะห์ความต้องการและ
ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบตามแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของประชากรกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลางบางจังหวัด”
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1, ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 27-29 สิงหาคม 2551,

684-698.
[11] อานวย แสงโนรี, “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของเกษตรกรจากการใช้สารพิษกาจัด
ศั ต รู พื ช ในการผลิ ต ทางการเกษตร กรณี ศึ ก ษาเกษตรกรชาวสวน อ าเภอด าเนิ น สะดวก จั งหวั ด
ราชบุรี”, รายงานการประชุมวิชาการทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2536, หน้า 339349.
Research
[1]
อานวย แสงโนรี, วอนชนก ไชยสุนทร, วินัย ปัญจขจรศักดิ์ , ชลิตา ศรีนวล, ทรงศิริ พันธุเสวี, เอนก
แสงโนรี และธิติมา ประภากรเกียรติ , “ศึกษาจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในการเข้าถึงรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารสาหรับประชาชนด้านการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 3”,
2558, ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
[2]
อานวย แสงโนรี, วอนชนก ไชยสุนทร, วินัย ปัญจขจรศักดิ์ , ชลิตา ศรีนวล, ทรงศิริ พันธุเสวี, เอนก
แสงโนรี และธิติมา ประภากรเกียรติ , “การเข้าถึง การรับรู้ และความต้องการข้อมู ลข่าวสารสาหรับ
ประชาชนด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2”, 2557, สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
[3]
อานวย แสงโนรี, วินัย ปัญจขจรศักดิ์, ทรงศิริ พันธุเสวีศักดิ์, กษิดิฎ บุญรัตนกิตติภูมิ, เอนก แสงโนรี
และธิติมา ประภากรเกียรติ, “การเข้าถึง การรับรู้ และความต้องการข้อมูลข่าวสารสาหรับประชาชน
ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ” 2556, สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
[4]
อานวย แสงโนรี, วินัย ปัญจขจรศักดิ์, ทรงศิริ พันธุเสวีศักดิ์, กษิดิฎ บุญรัตนกิตติภูมิ, เอนก แสงโนรี
และธิติมา ประภากรเกียรติ, “สารวจข้อมูลการจัดให้มีบริการด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ สาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส” 2556, สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง, หน้า

2. รศ.รังสรรค์ โนชัย
Journal papers
[1]
รังสรรค์ โนชัย. 2536. การพัฒนาการส่งออกมะละกอของประเทศไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.
11(2) : 36-43.
[2]
รังสรรค์ โนชัย. 2536. การตลาดผลไม้เขตร้อนในประเทศญี่ปุ่น. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 11(2) :
23-35.
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Conference Papers
[1] รังสรรค์ โนชัย และ ฐิติฎา โนชัย. (2548). การศึกษาเปรียบเทียบการตลาดปาล์มน้ามันของ เกษตรกรที่
เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตรและเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง ก า ร เก ษ ต ร .ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2548. ชลบุรี. หน้า 68 – 69.
[2] รังสรรค์ โนชัย. (2548). การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน.
สั ม มนาวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 3 วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2548. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 68 – 69
[3] รังสรรค์ โนชั ย วรรณา ตั้งเจริ ญ ชั ย และปานมนั ส ศิ ริส มบู รณ์ . (2537). การศึ ก ษาภาวะการผลิ ต
การตลาด และ การควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งอก ของประเทศไทย. การประชุมวิชาการไม้ผล
แห่งชาติครั้งที่ 1 วันที่ 2-5 สิงหาคม 2537. ระยอง. หน้า 30-31
[3] ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ วรรณา ตั้งเจริญชัย และรังสรรค์ โนชัย . (2537). การออกแบบหัวเกี่ยวถั่วเหลือง
ติดรถไถเดินตาม. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเกษตร วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2537. สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน. นครปฐม.
หน้า 1-11.
[4] Rangsan Nochai and Titida Nochai . (2014). Impact of Service Marketing Mix Factors on
Thai Passengers Selecting Decision towards Domestic Low Cost Airlines. Annual Tokyo
Business Research Conference, December 15-16, 2014, Tokyo, Japan.
[5] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2014). The Effect of Dimensions of Corporate
Social Responsibility on Consumers’ Buying Behavior in Thailand: A Case Study in
Bangkok. International Conference on Economics, Social Sciences and Languages
(ICESL’14), May 14-15, 2014, Singapore.
[6] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2013). Export Demand Estimation of Thai Fresh
Fruits. 2013 Annual Conference on Management and Social Sciences (ACMSS 2013),
5-7 December 2013, Taipei, Taiwan.
[6] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2013). A Comparative Study of Service Marketing
Mix Factors Affecting Customers Perchasing Decision towards Coffee Shops in
Thailand. International Symposium on Business and Social Science, March 15-17,
Tokyo, Japan.
[7] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2012). The Impact of Internet Banking Service on
Customer Satisfaction in Thailand: A Case Study in Bangkok, International MultiCoference on Arts, Literature, Management and Economics (IMALME’12), December, 2930, 2012 Kuala Lumpur, Malaysia.
[8] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2011). Influence of Sale Promotion Factors on
Purchase Decisions: A Case Study of Portable PCs in Thailand. The 2011 International
Conference on Strategy Management and Research (ICSMR 2011), 2 – 3 July, 2010,
Hong Kong.
[9] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2010) . Nonparametric Measures of Association in
Business Research. The 2010 International Conference on Business and Information
(BAI 2010), 5 – 7 July, 2010, Kitakyushu, Japan.
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[10] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2009). The Impact of Marketing Communication
Factors on Consumers’ Purchasing Decision of Discount Stores in Thailand. The Fifth
International Conference on GLOBAL RESEARCH IN BUSINESS & ECONOMICS 28 – 30
December, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.
[11] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2009). Applying Logistic Regression Analysis: A
Study of the Influential Factors on Consumers’ Purchasing Decision toward Mobile
Service Provider in Bangkok, Thailand. Annual Global Business, Information Technology
and Management for Economic Development Conference (BITMED 2009), 22 – 24
October, 2009, Beijing, China.
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[12] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2009). Tests of Independence for Nominal/Ordinal
Data Using Measures of Association. International Conference on Multiple Comparison
Procedures 2009 (MCP 2009), 25 – 27 March, 2009, Tokyo, Japan.
[13] Rangsan Nochai and Titida Nochai. ( 2008) . Quantitative Models for Forecasting of
Pineapple Yield and Price In Thailand. International Conference on Business and
Information 2008 (BAI 2008), 7 – 9 July, 2008, Seoul, South Korea.
[14] Rangsan Nochai and Titida Nochai. (2007). Price Transmission In Thai Palm Oil Industry.
International Conference on Business and Information 2007 (BAI 2007). 11 – 13, July,
2007, Tokyo, Japan.
[15] Rangsan Nochai and Titida Nochai. ( 2006) . ARIMA model for forcasting oil palm
price. The 2nd IMT-GT 2006 Reginal Conference on Mathematics, Statistics and
Applications.June 13 – 15, 2006. Penang, Malaysia. pp.40.
[16] Charnchai Rojanasaroj, Panmanas Sirisomboon, and Rangsan Nochai. ( 2003) . Small
Soybean Harvester Implementing a Two-Whell Tractor. Proceedings of the
International Conference on Crop Harvesting and Proessing. 9-11 February 2003.
Louisville Kentucky USA.
[17] Panmanus Sirisomboon, Wanna Tangcharoenchai, and Rangsan Nochai. (2002). Soybean
Harvester. 1st National Technical Seminar on Postharves / Post Production Technology.
22 – 23 August 2002. The Imperial Mae Ping Hotel, Chiangmai, Thailand. pp.164 – 165.
[18] Rangsan Nochai and Wirat Krasachat. (2001). The Performance of KMITL Undergraduate
Program in Agribusiness Administration. Proceedings of the International Symposium
on Agribusiness Management towards Strengthening Agricultural Development and
Trade (ISAM). 10-12 November, Chiang Mai. pp. 488-489.
[19] Wirat Krasachat and Rangsan Nochai. (2001). Economic Performance of Thai Agriculture
in a Selected Perspective : Productivity, Profitability and Sustainability. Proceedings of
the International Symposium on Agribusiness Management towards Strengthening
Agricultural Development and Trade (ISAM). 10-12 November, Chiang Mai. pp. 488-489.
[20] Rangsan Nochai, Panmanus Sirisomboon and Wanna Tungcharoenchai. (1993). Soybean
Growers and Mechanization Situation Case Study : Sukhothai Province. Proceedings
of the fifth World Soybean Research Conference. 21-27 February, Chiang Mail. pp. 93.
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วิรัช กระแสร์ฉัตร์ , ทิพวรรณ ลิมังกูร, รังสรรค์ โนชัย และศุภสมบูรณ์ อึงรัตนากร. (2545). การ
ผลิ ต และการตลาดอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น้ ามั น และน้ ามั น ปาล์ ม . (2545) (รายงานวิ จั ย ).
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
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ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, วรรณา ตั้งเจริญชัย และรังสรรค์ โนชัย. (2540). เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง
(รายงานวิจัย). กรุงเทพมหานคร: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
[3]
รังสรรค์ โนชัย . (2548). บทบาทของคนกลางในตลาดปาล์มน้ามันจังหวัดชุมพร. (รายงานวิจัย).
กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[4]
รังสรรค์ โนชัย. (2549).การพยากรณ์ผ ลผลิตและราคาปาล์ มน้ามันรายเดือนโดยใช้การวิเคราะห์
อนุ ก รมเวลา. (รายงานวิ จั ย ). กรุ งเทพมหานคร: สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง.
[5]
รังสรรค์ โนชั ย. (2554).โครงสร้าง พฤติกรรมและผลการดาเนินงาน ด้านการตลาดของทุเรียนใน
จังหวัด. (รายงานวิจัย). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[6]
รังสรรค์ โนชัย. (2555).การรับรู้และความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบและลักษณะโครงการ
CSR ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย. (รายงานวิจัย). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[7]
รังสรรค์ โนชัย. (2556).การประมาณฟังก์ชั่นอุปสงค์การส่งออกผลไม้สดของประเทศไทย. (รายงาน
วิจัย). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[8]
รังสรรค์ โนชัย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสาร
ในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศ (รายงานวิจัย). กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[9]
รั งสรรค์ โนชั ย . (2558). ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมขององค์ ก รกั บ ผลการ
ดาเนินงานด้านการเงินขององค์กร. (รายงานวิจัย). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
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Thoa. (2002). Industrial transformation and shrimp aquaculture in Thailand and Vietnam: pathways to
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[2] Jongdee Phusalux, Urasa Buatama and Wanno Fongsuwan. (2015) . Determinants of
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[2] Jongdee Phusalux, Urasa Buatama and Wanno Fongsuwan.(2015).Structural Education
Modeling of Determinants on Management Effectiveness of Thai Private Vocational
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กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกก. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.10(2): 41-51.
[8] สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช , ถนอมนวล สีหะกุลัง และ อุรสา บัวตะมะ.(2546). การศึกษา การจัดทา
ฐาน ข้ อ มู ล แล ะระบ บ ส ารส น เท ศ บั วตั ด ด อ ก . ว ารส ารเก ษ ต รพ ระ จอมเกล้ า. 21(1-2) :
26-35.
[9] อุ รสา บั วตะมะ และ ถนอมนวล สี ห ะกุ ลั ง. (2547).การพั ฒ นาศั กยภาพการผลิ ตดอกบั ว. วิ ทยาสาร
กาแพงแสน 2 ( ฉบับพิเศษ ): 104 -105.
[10] อานวย แสงโนรี. รุ่งระวี วีระเวสส์ และ อุรสา บัวตะมะ. (2547). การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ทางธุรกิจส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 22 (2) 33-47
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