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เร่ือง หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
1  ช่ือหลกัสูตร 1 
2  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 
3  วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร   1 
4  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 1 
5  รูปแบบของหลกัสูตร  
 5.1 รูปแบบ 1 
 5.2 ภาษาท่ีใช ้ 1 
 5.3 การรับเขา้ศึกษา 2 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 2 
 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 2 
6  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 2 
7  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 2 
9  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย ์         

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร    
3 

10 สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 4 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 4 
12 ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ              

ของสถาบนั 
  

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 5 
 12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 5 
13 ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั       

 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 5 
 13.2 รายวชิาท่ีเปิดสอนใหค้ณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 10 
 13.3 การบริหารจดัการ 10 

 
 
 
 
 
 
 



ค 
  

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร  
1  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
 1.1 ปรัชญา 11 
 1.2 ความส าคญั 11 
 1.2 วตัถุประสงค ์ 11 
2  แผนพฒันาปรับปรุง 11 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร  
1  ระบบการจดัการศึกษา   
 1.1 ระบบ 12 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 12 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 12 
2  การด าเนินการหลกัสูตร   
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 12 
 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 12 
 2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 13 
 2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 13 
 2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 13 
 2.6 งบประมาณตามแผน 14 
 2.7 ระบบการศึกษา 15 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเขา้มหาวทิยาลยั 15 
3 หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน  
 3.1 หลกัสูตร 15 
 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวฒิุของอาจารย ์ 29 
4 องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)     
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 32 
 4.2 ช่วงเวลา 32 
 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 32 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 
5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั    
 5.1 ค าอธิบายโดยยอ่ 33 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 33 
 5.3 ช่วงเวลา 33 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 33 
 5.5 การเตรียมการ 33 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 33 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1  การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา 34 
2  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 34 
 2.2 ความรู้ 35 
 2.3 ทกัษะทางปัญญา 36 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 36 
 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 37 
3  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 38 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
1  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน   38 
2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 38 
3  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 38 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์  
1  การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 38 
2  การพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 39 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  
1  การบริหารหลกัสูตร 39 
2  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 39 
3  การบริหารคณาจารย ์ 40 
4 การสนบัสนุนและการใหค าแนะน านกัศึกษา 40 
5 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 41 
6 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 41 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 
หมวดที ่8 กระบวนการประเมิน และปรับปรุงหลกัสูตร  
1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 42 
2  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 43 
3  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 43 
4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 43 

ภาคผนวก  
ก ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 45 
ข ค าอธิบายรายวชิา 61 
ค แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
89 

ง การเปรียบเทียบรายวชิาและจ านวนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

95 

จ การเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 102 
ฉ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 

107 
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หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา  วทิยาเขตหาดใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลทัว่ไปของหลกัสูตร 
 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย: หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Economics Program in Agricultural Economics 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
  ภาษาไทย ช่ือเตม็: เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
   ช่ือยอ่: ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Bachelor of Economics (Agricultural Economics) 
   ช่ือยอ่: B. Econ. (Agricultural Economics) 
 
3.  วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  133 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 5.2  ภาษาทีใ่ช้  
  ภาษาไทย 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา  
  รับนกัศึกษาไทย หากนกัศึกษาต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูส้ าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ  หรือสาขาใกล้เคียงกบั
สาขาวิชาน้ี สามารถมาเรียนเป็นปริญญาท่ี  2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จมา 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตร และการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ป รับป รุงม าจากหลัก สู ตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า

เศรษฐศาสตร์เกษตร พ.ศ. 2548 
  คณะกรรมการประจ าคณะ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2553 (วาระพิเศษ) 
  เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 
  ไดรั้บอนุมติัจากสภาวชิาการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ………………   เม่ือวนัท่ี………………  
  ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี ………………    
  เม่ือวนัท่ี……………… 

  เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2553 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ในปีการศึกษา 2555 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  บณัฑิตท่ีจบสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย ในองคก์รของรัฐและ
เอกชน ทั้งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเกษตรและองคก์รทัว่ไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 8.1  บริษัทเอกชนและสถาบันการเงิน 
  1) สามารถท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์และวางแผนในส่วนต่าง ๆ ขององคก์ร เช่น วางแผนการผลิต 

วางแผนดา้นการเงิน วางแผนดา้นการตลาด วางแผนดา้นการจดัซ้ือ การวิเคราะห์สินเช่ือ เป็น
ตน้  

  2)  สามารถท าหนา้ท่ีในการวิเคราะห์โครงการลงทุนและวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
ธุรกิจ  
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  3)  สามารถท าหนา้ท่ีในฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจดัหาปัจจยัการผลิต ดา้นการตลาด  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่าย
น าเขา้ – ส่งออก เป็นตน้ 

 8.2   หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ 
  1) ประกอบอาชีพเป็นนกัวิจยั 
  2) ประกอบอาชีพเป็นนกัวชิาการทางดา้นการวเิคราะห์เเละวางเเผนในต าแหน่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ระบบงาน เจา้หนา้ท่ีบุคคล เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป นกัสถิติเศรษฐสังคม นกัวชิาการคลงั เศรษฐกร เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการลงทุน   
นกัวชิาการแรงงาน และนกัวิชาการประกนัสังคม เป็นตน้ 

  3) ประกอบอาชีพเป็นอาจารย ์
 8.3 สามารถประกอบอาชีพอสิระได้
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9.  ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ช่ือ สกลุ 
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดบัปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

1. นางปรัตถ  พรหมมี* 3-8302-00041-91-3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Agribusiness Management Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2560 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2543 
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2539 
2.  นางสาวอรอนงค ์ลองพิชยั* 
   

5-9010-00044-54-1 อาจารย ์ Ph.D. Agricultural  System Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2555 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2547 
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2545 
หมายเหตุ  1. มติคณะกรรมการวชิาการ วข.หาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 76(4/2560)  
    เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   2. มติสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 395(3/2561)  
    เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยอ์าจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอนโดยใช้ห้องบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะต่างๆ  ในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  การพัฒนาประเทศในระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ  ท่ีผ่านมาได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export-Oriented Industrialization) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในรูปของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ข้ึนกบัการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นส าคญั แต่
เป็นการขยายตวัท่ีไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกในอตัราท่ีสูง ในขณะ
ท่ีภาคเกษตรแมจ้ะมีอตัราการเติบโตในแต่ละปีไม่มาก  แต่ก็เป็นการเติบโตท่ีมีเสถียรภาพ ส่วนสถานการณ์
การคา้เสรีนั้น  ภายใตก้รอบขององคก์ารการคา้โลก (WTO) การเจรจารอบโดฮาท่ีด าเนินมาตั้งแต่ปี 2544 ยงั
ไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุติในระยะเวลาอนัใกล้  เป็นเหตุให้เขตการค้าเสรีหรือ FTA ได้รับการขานรับจาก
นานาชาติมากข้ึน ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) นั้น ในวนัท่ี 1 มกราคม 2553 สมาชิกเดิม  6 
ประเทศของอาฟตา้ ก็จะลดภาษีน าเขา้เกือบทุกชนิดสินคา้รวมทั้งสินคา้เกษตรเหลือร้อยละ 0 นอกจากนั้นการ
กีดกนัทางการคา้ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่คา้ของไทยก็ทวคีวามรุนแรงมากข้ึนเป็นล าดบั ไม่วา่จะ
เป็นเง่ือนไขระบบมาตรฐานสินคา้ หรือเง่ือนไขสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (SPS)  
  สุดทา้ยพฒันาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรของโลกไดเ้ปล่ียนแนวคิดจากการปฏิวติั
เขียว มาเนน้เทคโนโลยีทางพนัธุวิศวกรรมในยคุปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดพนัธ์ุพืชหรือสัตวต์ดัแต่งพนัธุกรรม ซ่ึงยงั
เป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัแบบยงัไม่มีขอ้ยติุทั้งในมิติความปลอดภยัดา้นอาหาร  และความปลอดภยัทางชีวภาพ  
ประกอบกับปัญหาโลกร้อนและประเด็นพืชพลังงาน เป็นประเด็นท่ีโลกจะต้องให้ความส าคญัมากข้ึน 
พฒันาการและปัญหาขององค์ประกอบต่างๆ ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยทั้งเกษตรเชิง
พาณิชยแ์ละเกษตรเพื่อยงัชีพ รวมถึงปัญหาความมัน่คงทางอาหารอีกดว้ย  
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
        แมแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีเกา้ (พ.ศ. 2545-2549) และฉบบัท่ีสิบ (พ.ศ. 2550-
2554) ไดน้้อมรับเอาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัวา่ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพฒันา  แต่การพฒันาประเทศก็ยงัคงเน้นยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั จน
เป็นเหตุให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม ไดส้ร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
ฐานทรัพยากรอาหาร  ระบบอาหารท้องถ่ิน  รวมทั้ งวิถีการผลิตและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต ของ
ประชาชน นอกจากนั้นการพฒันาประเทศรูปแบบดงักล่าวยงัเพิ่มช่องวา่งรายไดร้ะหวา่งคนรวยกบัคนจนให้
ห่างกนัมากข้ึน  เป็นปัจจยัเร่งใหเ้กิดปัญหาทางสังคม และอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ รุนแรงข้ึนเป็นล าดบั 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
  การเปล่ียนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีั้งในระดบัประเทศและ
ระดับการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผลส าคญัท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์จะตอ้งปรับปรุงหลักสูตรทั้งในเชิงโครงสร้าง เน้ือหาและกระบวนการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการรับมือ (Coping) กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 
 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภาคใตไ้ดใ้ห้การสนบัสนุนภารกิจ
ดา้นการเรียนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั โดยเนน้
การจดัท าหลกัสูตรให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ ทนัสมยั  และมีเอกลกัษณ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ภาคใตท่ี้มีโครงสร้างเศรษฐกิจเขม้แขง็ในสาขาเกษตร 
 
13.  ความสัมพนัธ์ กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
  หลกัสูตรฯ มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืน และหลกัสูตรในคณะ ดงัน้ี 
 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  
  จ านวน 69 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  1) คณะวทิยาศาสตร์  จ  านวน   4   รายวชิา คือ  
 322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1                       3(3-0-6) 
                             General Mathematics I 
 322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2                       3(3-0-6) 
                             General Mathematics II 
 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Society 
 347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ 2(1-2-3) 
  Computer Applications for Statistical Research 
 2) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ  านวน   5   รายวชิา คือ 
 510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 
  Principles of Crop Production 
 515-111 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 3(3-0-6) 
  Principles of Animal Husbandry 
 530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2(2-0-4) 
  Principles of Aquaculture 
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 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 3(3-0-6) 
  General Natural Resources and Environment 
 520-414 การพยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร 3(2-3-3) 
  Business Forecasting Techniques in Agriculture 
 3) คณะนิติศาสตร์ จ านวน   1   รายวชิา คือ 
 874-391   กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
  Law of Economic Activities 
 4) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน   1    รายวชิา คือ 
 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
 5) คณะวทิยาการจดัการ จ านวน    8   รายวชิา คือ 
 461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Principles of Accounting 
 461-211 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 
  Principles of Management 
 460-213 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Human Resource Management  
 460-332 หลกัการลงทุน 3(3-0-6) 
  Principles of Investment 
 460-345 การตลาดเพื่อการส่งออก 3(3-0-6) 
  Export Marketing 
 460-435 การเงินเพื่อการสั่งเขา้-ส่งออก 3(3-0-6) 
  Import – Export Financing 
 460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
  Management Information Systems 
 460-495 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  Electronic Commerce  
 6) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  8   รายวชิา คือ 
 895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 
  Communication Skills 
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
  Wisdom of Living 
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 ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) 
  Physical Education 
 ***-*** มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 
  Humanity or Sociology 
 890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
   Fundamental English Listening and Speaking  
 890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
   Fundamental English Reading and Writing  
 ***-*** ภาษาองักฤษ (เลือก) 3(x-y-z) 
 ***-*** ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 3(x-y-z) 
   Other Foreign Languages 
 7) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  จ  านวน  42   รายวชิา คือ 
 876-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                 3(3-0-6) 

                          Introductory Microeconomics   
 876-104  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้                  3(3-0-6) 

                           Introductory Macroeconomics   
  876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค                3(3-0-6) 
  Microeconomics Theory 
 876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค   3(3-0-6) 
  Macroeconomics  Theory             
 875-331 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 
  Economics of  Money and Banking 
 875-332 การคลงัสาธารณะ 3(3-0-6) 
  Public Finance  
 875-341 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  International Economics 
 875-468 เศรษฐกิจประเทศไทย 3(3-0-6) 
  Thai Economy 
 875-302 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Comparative Economic System 
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 875-405 เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Economy 
 875-406 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 3(3-0-6) 
  Buddhism Economics 
 875-407   เศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(3-0-6) 
  Islamic Economics 
 875-408 เศรษฐศาสตร์การจดัการความรู้ 3(3-0-6) 
  Economics of Knowledge Management 
 875-315 ประวติัศาสตร์แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  History of Economic Thoughts  
 875-416 เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ 3(3-0-6) 
  Welfare Economics  
 875-417 เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0-6) 
  Political Economy 
 875-424 เศรษฐมิติประยกุต ์ 3(3-0-6) 
  Applied Econometrics  
 875-425    การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Operations Research 
 875-426 เทคนิคการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
  Economic Forecasting Techniques  
 875-427 ทฤษฎีเกมและการประยกุตท์างเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Game Theory and Economic Applications 
 875-433 ทฤษฎีและนโยบายการเงินและการคลงั 3(3-0-6) 
  Monetary and Fiscal Theory and Policy 
 875-434 ทฤษฎีตลาดการเงิน 3(3-0-6) 
  Financial Market Theory 
 875-435 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6) 
  Economics of Education 
 875-436 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
  Health Economics 
 875-437 การคลงัสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Public Finance  
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 875-342 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  International Monetary Economics 
 875-443 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  International Trade Theory and Policy 
 875-444 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  Economics of International Integration 
 875-445 การคา้ชายแดนภาคใต ้ 3(3-0-6) 
  Southern Border Trade 
 875-451 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3(3-0-6) 
  Managerial Economics 
 875-452 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Economics 
 875-453 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3(3-0-6) 
  Transportation Economics 
 875-454 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) 
  Labor Economics  
 875-361 เศรษฐกิจภาคใต ้ 3(3-0-6) 
  Southern Thai Economy 
 875-362 เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย 3(3-0-6) 
  Economy of  Asian Countries 
 875-363 เศรษฐกิจชนบทไทย 3(3-0-6) 
  Rural Thai Economy 
 875-466 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6) 
  Development Economics 
 875-467 การกระจายรายไดแ้ละความยากจน 3(3-0-6) 
  Income Distribution and Poverty 
 875-469 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Economics of Human Resources 
 875-476 เศรษฐศาสตร์การจดัการวสิาหกิจชุมชน  3(3-0-6)  
  Managerial Economics of Community Enterprise 
 875-479 เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3(3-0-6) 
  Energy Economics 
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 875-493 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์ 3(x-y-z) 
  Special Topics in Economics 
 13.2  รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
  จ านวน 4 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  1) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ  านวน 4 รายวชิา คือ  
  879-301    หลกัการตลาดสินคา้เกษตร                               3(3-0-6) 
    Principles of Agricultural Marketing   
  879-302   การจดัการธุรกิจฟาร์มส าหรับนกัเกษตร 3(3-0-6) 
   Farm Business Management  for  Agriculturist  
   879-403  เศรษฐกิจการประมง                             3(3-0-6) 
    Fishery Economics   
  879-404    การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Agribusiness Management  
  2) คณะต่างๆ ในมหาวทิยาลยั จ  านวน 1 รายวชิา คือ  

879-105    ชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
 Life and Sufficiency  Economy 
 

  รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรน้ี นกัศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะสามารถเลือกเรียนไดใ้นบาง
รายวชิา  ทั้งน้ีตามความสนใจของแต่ละคน และรายวชิาอ่ืนๆ เป็นวชิาเลือกเสรี  
 

 13.3  การบริหารจัดการ 
 1) คณะมีเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งนกัวิชาการอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา อาจารย์

ผูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวชิา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 2) มอบหมายให้คณะกรรมการหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรายวชิา 
 3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ทั้งดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการวิเคราะห์และ
เสนอแนวทางแกปั้ญหาทางการเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ 
การจดัการ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีทกัษะการท างานเป็นทีมและแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ได ้  ใหค้วามส าคญักบัคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผูน้ าในการสร้างความกา้วหนา้ใหก้บั
สังคม 
 1.2 ความส าคัญ 
  เน่ืองจากภาคเกษตรเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิต
อาหารส าคญัของโลก ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดการจา้งงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและภาค
บริการท่ีเก่ียวข้องมากมาย ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว หลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตท่ี
สามารถตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศและของภาคใตเ้ป็นส าคญั  
 1.3  วตัถุประสงค์ 
  1)  เพื่อผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีมีความรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ทั้ง

ระดบัจุลภาคและมหภาค ตลอดจนความรู้พื้นฐานดา้นการเกษตร ท่ีสนองความตอ้งการ
ก าลงัคนของหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถสร้างสรรคง์านข้ึนเองได ้ 

  2)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
เกษตร และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการแกปั้ญหาและการจดัการทางการเกษตรได้
อยา่งเหมาะสม 

  3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการและการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความเป็นผูน้ าและรู้จกัการท างานเป็นทีม 

  4) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพ มีความเสียสละ 
และรับผดิชอบต่อสังคม 

 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการวดัผลท าทุกภาค
การศึกษา 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ ์ 

มาตรฐานของ สกอ.  
- ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร

อยา่งสม ่าเสมอ 
- รายงานการประเมินหลกัสูตร 

- ปรับปรุงวธีิการเรียนการสอน - ทบทวนโครงร่างรายวชิา 
- ประเมินรายวชิา 
- ประเมินอาจารยผ์ูส้อน 

- ผลการทบทวนโครงร่างรายวชิา 
- ผลการประเมินรายวชิา 
- ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 

- ปรับปรุงวธีิวดัผล - วเิคราะห์ขอ้สอบ - ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  หลักสูตรน้ีจัดการศึกษาระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี
(ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  หลกัสูตรไม่มีการจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคตน้  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
  ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 
  จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ ในกรณีท่ีใชว้ทิยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจดั
ใหเ้รียนนอกเวลาราชการ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
  2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือก มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  1)   ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่ากวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
  2)   ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ค่อนขา้งอ่อน  
  3)  ตอ้งใชเ้วลานานในการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
  4)   ขาดความกระตือรือร้นในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างต ่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม นอกจากน้ีหลกัสูตรไดส้ะทอ้นปัญหา
ไปยงัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาดงักล่าว  

  2) คณะจดักิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทุกคนก่อนเปิดเรียนภาค
การศึกษาท่ี 1 และจดักิจกรรมสอนเสริมรายวชิาคณิตศาสตร์โดยชุมนุมวชิาการของคณะ 

  3) มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 เพื่อใหน้กัศึกษาปรับตวั
กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ 

  4) หลกัสูตรมีการเฝ้าระวงัและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อแจง้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ทราบทุกภาคการศึกษา 

  5) หลกัสูตรร่วมคณะและมหาวิทยาลยัจดักิจกรรมแนะน าหลกัสูตรให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ไดรั้บทราบเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพของ
บณัฑิตในหลกัสูตร เพื่อให้นกัเรียนมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกบั
ความตอ้งการ 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ช้ันปีที่ จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

 2553 2554 2555 2556 2557 
1 60 60 60 60 60 
2 - 60 60 60 60 
3 - - 60 60 60 
4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 60 60 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 

รายการ 
ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

รวมงบด ำเนินกำร 13,124,394.80 14,196,028.50 15,409,194.22 16,787,830.68 18,360,402.29 

-  งบบุคลากร 8,666,037.61 9,185,999.86 9,737,159.86 10,321,389.45 10,940,672.81 

-  งบด าเนินงาน   2,758,357.20 3,310,028.63 3,972,034.36 4,766,441.23 5,719,729.48 

-  งบเงินอุดหนุน 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

-  งบรายจ่ายอ่ืน 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 

รวมงบลงทุน 2,055,920.00 2,055,920.00 2,055,920.00 2,055,920.00 2,055,920.00 

-  ค่าครุภณัฑ ์(ค่าเส่ือมราคา) 596,720.00 596,720.00 596,720.00 596,720.00 596,720.00 

-  ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง (ค่าเส่ือมราคา) 1,459,200.00 1,459,200.00 1,459,200.00 1,459,200.00 1,459,200.00 

รวมทั้งส้ิน 15,180,314.80 16,251,948.50 17,465,114.22 18,843,750.68 20,416,322.29 

จ านวนนักศึกษา (คน) 443 456 469 480 480 

-  สาขาเศรษฐศาสตร์ 220 230 231 240 240 

-  สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 223 226 238 240 240 

ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ(บำท:คน)      

-  เฉพาะงบด าเนินการ 29,626.17 31,131.64 32,855.42 34,974.65 38,250.84 

-  รวมทุกประเภทรายจ่าย 34,267.08 35,640.24 37,239.05 39,257.81 42,534.00 

 

หมำยเหตุ  
1.  งบด าเนินการและงบลงทุนเป็นคา่ใชจ่้ายทางตรงของคณะฯ  โดยรวมเงินงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้  

ทั้งน้ีไม่นบัรวมรายจ่ายท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางออ้มจากหน่วยงานสนบัสนุนการศึกษา เช่น  หอสมุด  ศูนยค์อมพิวเตอร์  เป็น
ตน้ 

2.  ขอ้มูลปี 2553-2557  เป็นประมาณการค่าใชจ่้ายแต่ละประเภทของคณะเศรษฐศาสตร์   
3.  ค่าครุภณัฑป์รับเป็นค่าเส่ือมราคาตั้งแต่ปี 2553-2556 โดยคิดเฉพาะครุภณัฑส์ าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนและ

นกัศึกษา  
4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างคิดเฉพาะงบประมาณส าหรับการก่อสร้างอาคารคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น (อายกุารใชง้าน 50 ปี) 

ภายใตข้อ้สมมติในการใชง้านอาคาร 100% เพื่อการผลิตบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร์   
5.  จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี 2553-2557 ค านวณตามแผนการรับนกัศึกษา 120 คนต่อปี  
6.  ไม่สามารถคิดค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาแยกตามสาขาวชิาได ้เน่ืองจากคณะฯ บริหารทรัพยากรแบบรวมไวท่ี้ส่วนกลาง  
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 2.7 ระบบการศึกษา 
  ใชร้ะบบการจดัการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัสงขลา-
นครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาปริญญาตรี 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวทิยาลัย 
  1) นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตไดท้ั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี 

  2)  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยั อ่ืนแล้วโอนหน่วยกิตได ้ทั้งน้ี
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรน้ี แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยงั
มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด ทั้ งน้ีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยนั้ น จะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของทั้งสองมหาวทิยาลยั 

 
3.  หลกัสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 133 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
 1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34  หน่วยกติ 
  1.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 13  หน่วยกิต 
  1.2)   กลุ่มวชิาภาษา 12  หน่วยกิต 
   1.3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต  
 2)  หมวดวชิาเฉพาะ  93 หน่วยกติ 
  2.1) วชิาแกน 44 หน่วยกิต 
  2.2) วชิาชีพบงัคบั 37 หน่วยกิต 
  2.3)  วชิาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
 3)  หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกติ 
 4) หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง 
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  3.1.3  รายวชิา 
 1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 34 หน่วยกิต ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
 1.1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 13 หน่วยกติ 
 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
   Healthy Body and Mind 
 877-201 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 
 895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 
   Communication Skills 
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
   Wisdom of Living 
 ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) 
   Physical Education 
 และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต จาก
รายวชิาต่อไป 
 895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง 3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science and Government 
 895-111 มนุษยก์บัสังคม 3(3-0-6) 
  Man and Society 
 895-136 ความคิดและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
  Thoughts and Communication 
 895-202 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Demography 
 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
  General Psychology 
 895-208 การคิดและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 
  Critical Thinking 
 895-209 มานุษยวทิยา 3(3-0-6) 
  Anthropology 
 895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Psychology 
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 895-216 ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ิน 3(3-0-6) 
  Urbanization and Migration  
 895-301 จิตวทิยาองคก์าร 3(3-0-6) 
  Organizational Psychology 
 895-326 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 3(3-0-6) 
  Local History Southern Thailand 
 
 1.2) กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกติ 
 890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
    Fundamental English Listening and Speaking  
 890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    Fundamental English Reading and Writing  
 และเลือกเรียนรายวชิาดา้นภาษาองักฤษจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1  3(3-0-6) 
    English Conversation I  
 890-213 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 
    English Conversation II  
 890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
    Basic Listening and Speaking for Business  
 890-242 การเขียนเชิงธุรกิจเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Basic Business Writing 
 890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
   English for Business 
 890-252 การเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 3(3-0-6) 
    Writing Academic English  
 890-261 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 
   English in the Workplace 
 และเลือกเรียนรายวชิาดา้นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
 1.3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  หน่วยกติ 
 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Society 
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 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 3(3-0-6) 
   General Natural Resources and Environment  
 877-141 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
   Information Technology for Database Management 
 
 2) หมวดวชิาเฉพาะ 93 หน่วยกิต 
 2.1)  วชิาแกน   44    หน่วยกติ 
 322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1                       3(3-0-6) 
                               General Mathematics  I 
 322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2                       3(3-0-6) 
                               General Mathematics  II 
 347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ 2(1-2-3) 
   Computer Applications for Statistical Research 
 461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Principles of Accounting 
 461-211 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 
   Principles of Management  
 510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 
   Principles of Crop Production 
 515-111 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 3(3-0-6) 
   Principles of Animal Husbandry 
 530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2(2-0-4) 
   Principles of Aquaculture 
 874-391    กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
   Law of Economic Activities 
 876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
  Introductory Microeconomics 
 876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introductory Macroeconomics 
 876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6) 
    Microeconomics Theory 
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 876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)  
  Macroeconomics Theory 
 877-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 3(3-0-6)   
   Quantitative Analysis in Agricultural Economics I 
 877-212 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 3(3-0-6)   
   Quantitative Analysis in Agricultural Economics II  
 877-313 จิตส านึกทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 2(1-2-3) 
   Social, Economic and Politic Conscience  
 

 2.2)  วชิาชีพบังคับ 37 หน่วยกติ 
 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
   Introduction to Agricultural Economics 
 877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 
   Farm Business Management 
 877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
   Principles of Agricultural Marketing and Product Prices 
 877-324 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 3(3-0-6) 
   อุตสาหกรรมเกษตร 
   Agricultural Production Economics and Agro-industry  
 877-325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
   Natural Resource and Environmental Economics 
 877-326  ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Finances 
 877-327 เศรษฐมิติพื้นฐาน               3(3-0-6)  
   Introduction to Econometrics 
 877-428 หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
   Principles of Project Analysis  
 877-429 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
   Research Methods in Agricultural Economics  
 877-431 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 
   Agricultural Policy 
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 877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
    Philosophy of Sufficiency Economy and Application 
 877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
   Seminar in Agricultural Economics 
 877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
   Research Project in Agricultural Economics 
 
 2.3)  วชิาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
 877-341 ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 3(3-0-6) 
   Agricultural Futures Market  
 877-342 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 3(2-2-5) 
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 
   Application of Information Technology for  
   Agricultural Economics and Agribusiness 
 877-443 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(3-0-6) 
   Aquaculture Economics    
 877-444 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Agribusiness Management 
 877-445 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Strategic Management in Agribusiness 
 877-446 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
   Entrepreneurship in Agribusiness 
 877-447  เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร 3(3-0-6) 
   Economics of Agricultural Development 
 877-448  เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
   Rubber Economics 
 877-451 ระบบเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)  
   Thai Economics System 
 877-452 เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
   International Trade Economics 
 



22 
  

 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 
   Cooperative Education in Agricultural Economics 
 877-496 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1-3(x-y-z) 
   Special Topics in Agricultural Economics   
 460-213 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
   Human Resource Management  
 460-332 หลกัการลงทุน 3(3-0-6) 
    Principles of Investment 
 460-345 การตลาดเพื่อการส่งออก 3(3-0-6) 
   Export Marketing 
 460-435 การเงินเพื่อการสั่งเขา้-ส่งออก 3(3-0-6) 
   Import – Export Financing 
 460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
   Management Information Systems 
 460-495 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
   Electronic Commerce  
 520-414 การพยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร 3(2-3-3) 
   Business Forecasting Techniques in Agriculture 
 หรือเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาแกนและวชิาเลือกชีพดา้นเศรษฐศาสตร์ของหลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑิตท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้นกนั 
 
    3)  หมวดวชิาเลือกเสรี     6  หน่วยกติ 
    เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยความเห็นชอบของสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 
  4)  หมวดวชิาฝึกงาน 400   ช่ัวโมง 
  877-281 การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชนเกษตร   50 ชัว่โมง 
    Internship in Agricultural Community Studies  
  877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350  ชัว่โมง 
    Internship in Agricultural Economics 
 หมายเหตุ  ในกรณีท่ีนกัศึกษาเลือกเรียนวิชา 877-483  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  
  ไม่ตอ้งลงเรียนวชิา 877-382  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  
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 3.1.4   ความหมายของรหัสวชิาและหน่วยกติ 
  ค าอธิบายรหัสประจ ารายวชิา  
  รหสัวชิาของรายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ รหสัตวัเลขมีทั้งหมด 6 ต าแหน่ง ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
 1) เลขรหสั 3 ต าแหน่งแรก แสดงถึงรหสัวชิาของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดรหสัวชิาดงัน้ี 
   877 = รหสัวชิาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
   879 = รหสัวชิาในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรท่ีเปิดสอนใหก้บั 
     หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
  2) รหสัตวัเลขสามต าแหน่งหลงั   
 เลขรหสั ต าแหน่งที ่4 หมายถึง ชั้นปีของนกัศึกษาท่ีเรียนตาม 
    แผนการศึกษาปกติชั้นปี 
    ต าแหน่งที ่5 หมายถึง รหสัประจ าหมวดวชิาท่ีเปิดสอน 
     มีความหมายดงัน้ี 
  0 หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  1 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
  2 และ 3 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาบงัคบั 
    ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  4 และ 5 หมายถึง หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) 
    ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  8 หมายถึง หมวดวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  9 หมายถึง วชิาสัมมนา โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
    และหวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
  ต าแหน่งที ่6 หมายถึง ล าดบัท่ีรายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและกลุ่มวชิา 
   ค าอธิบายจ านวนหน่วยกติ 
  เลขรหสัจ านวนหน่วยกิต ประกอบดว้ยตวัเลข 4 หลกั แปลความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
  ตวัเลขนอกวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีหน่ึง หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีสอง หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการต่อสัปดาห์ 
  ตวัเลขในวงเล็บตวัท่ีสาม หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
เช่น ตวัอยา่ง 3(3-0-2) แปลความหมาย ไดด้งัต่อไปน้ี 
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  เลขตวัท่ี 1 คือ “3”  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต 
  เลขตวัท่ี 2 คือ “3” หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 3 ชัว่โมง 
  เลขตวัท่ี 3 คือ “0” หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 0 ชัว่โมง 
  เลขตวัท่ี 4 คือ “2” หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาต่อดว้ยตนเองต่อ 
     สัปดาห์ 2 ชัว่โมง  
 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่างๆ ปรากฏอยู่ใตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความมีความหมายเฉพาะท่ี
ควรทราบ ดงัน้ี 
 1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
  1.1 รายวชิาบังคับเรียนก่อน 
  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้
ระดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้
  1.2 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน 
  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ
ประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะตอ้ง
ไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 
 2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
  หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคย
ลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้
อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะตอ้งเป็น
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 
 3. รายวชิาบังคับเรียนควบกนั (Concurrent) 
  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไปใน
การลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นคร้ังแรก โดยตอ้งไดรั้บการประเมินผลดว้ย การท่ีรายวชิา B เป็นรายวชิาบงัคบั
เรียนควบกนัของรายวชิา A จะมีผลใหร้ายวชิา A เป็นรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัของรายวชิา B โดยอตัโนมติั 
และในค าอธิบาย    รายวชิาปรากฏช่ือรายวชิาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสองแห่งโดยสลบัช่ือกนั 
 อน่ึง ความหมายของค าต่างๆ ข้างต้นเป็นตวัอย่าง ซ่ึงคณะสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีคณะ
ก าหนด 
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 3.1.5  แผนการศึกษา 
  1)  แผนการศึกษาปกติ 
 ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
515-111 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 3(3-0-6) 
876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
877-141 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
890-100 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม    3(3-0-6) 
890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 
895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 

 รวม 17(x-y-z) 
  
  
  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) 
510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
890-101 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
***-*** พลศึกษา                              1(x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 
หมายเหตุ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 890-100  Preparatory Foundation English                 
 890-101  Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102   Fundamental English Reading and Writing   
 ตามแผนการเรียนวชิาพื้นฐานส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

เลือกเพียง 1 วิชา 

เลือกเพียง 1 วิชา 
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 ปีที ่2  
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6) 
877-201 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
877-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1                 3(3-0-6) 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
***-*** วชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก) 3(x-y-z) 
***-*** วชิาภาษาองักฤษ (เลือก)  3(x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 
877-281 การเรียนรู้วถีิชีวิตชุมชน 50 ชัว่โมง 

  
  
  
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้           3(3-0-6) 
461-211 หลกัการจดัการ          3(3-0-6) 
530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2(2-0-4) 
876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค                3(3-0-6) 
877-212 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2                 3(3-0-6) 
877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 
***-*** วชิาภาษาต่างประเทศ (เลือก) 3(x-y-z) 

 รวม 20(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
  

 ปีที ่3  
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ 2(1-2-3) 
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป       3(3-0-6) 
877-313 จิตส านึกทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 2(1-2-3) 
877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
***-*** วชิาชีพ (เลือก)   3(x-y-z) 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 16(x-y-z) 
  
  
  
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
877-324 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
3(3-0-6) 

877-325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
877-326 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-327 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 17(x-y-z) 
877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  350 ชัว่โมง 
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 ปีที ่4  
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-428 หลกัการวิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
877-429 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
***-*** วชิาชีพ (เลือก)     3(x-y-z) 

 รวม 13(x-y-z) 
  
  
  
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-431 นโยบายเกษตร   3(3-0-6) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
***-*** วชิาชีพ (เลือก)     3(3-0-6) 
***-*** วชิาชีพ (เลือก)     3(3-0-6) 

 รวม 12(x-y-z) 
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 2)  แผนการศึกษา (สหกจิศึกษา) 
 ปีที ่3  
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ 2(1-2-3) 
530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป       3(3-0-6) 
877-313 จิตส านึกทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 2(1-2-3) 
877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
***-*** วชิาชีพ (เลือก)     3(x-y-z) 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 16(x-y-z) 
  
  
  
ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
877-324 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
3(3-0-6) 

877-325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
877-326 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-327 เศรษฐมิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
877-431 นโยบายเกษตร   3(3-0-6) 
***-*** วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 20(x-y-z) 
  
  
  
ภาคการศึกษาที ่3 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-429 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 
 รวม 3(3-0-6) 
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 ปีที ่4  
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 

877-428 หลกัการวิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2-5) 
877-497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 

   
 รวม 10(x-y-z) 
  
  
  

ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง) 
877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 

 รวม 9(0-0-27) 
 
 
  3.1.6  ค าอธิบายรายวชิา 
   อยูใ่นภาคผนวก ข
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 3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 
 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางปรัตถ  พรหมมี*3- Ph.D. Agribusiness 
Management 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2560 310 310 310 - 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2543     
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2539     

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   

นางสาวอรอนงค ์ลองพิชยั*5-
9010-00044-54-1 

Ph.D. Agricultural  System Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2555 270 270 270 - 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2547     
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2545     

3.  อาจารย ์ นายไชยยะ  คงมณี3-806 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามค าแหง 2547 270 270 270 - 
   วท.บ. เทคโนโลยีการยาง ม.สงขลานครินทร์ 2541     

4. อาจารย ์ นางสาวนิตยา  ขวญัแกว้1-
930700035-96-6 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 2557 - - 240 - 

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2554     
 



32 
  

ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 
 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

5. อาจารย ์ นางสาวเสาวนีย ์ รอดหยู1่-
801300154-27-7 

Master of 
Economics 

International Trade Shanghai University 2017 - - 240 - 

   บธ.บ การจดัการการ
ท่องเท่ียว 

ม.สงขลานครินทร์ 2556     

หมายเหตุ  1. มติคณะกรรมการวชิาการ วข.หาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 76(4/2560)  
    เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   2. มติสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 395(3/2561)  
    เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยอ์าจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางปรัตถ  พรหมมี*3- Ph.D. Agribusiness 
Management 

Asian Institute of 
Technology, 
Thailand 

2560 310 310 310 - 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2543     
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2539     

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   

นางสาวอรอนงค ์ลองพิชยั*5-
9010-00044-54-1 

Ph.D. Agricultural  System Asian Institute of 
Technology, 
Thailand 

2555 270 270 270 - 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2547     
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2545     

3.  อาจารย ์ นายไชยยะ  คงมณี3-80000357 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.รามค าแหง 2547 270 270 270 - 
   วท.บ. เทคโนโลยีการยาง ม.สงขลานครินทร์ 2541     

4. อาจารย ์ นางสาวนิตยา  ขวญัแกว้1-
930700035-96-6 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 2557 - - 240 - 

   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2554     
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ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

5. อาจารย ์ นางสาวเสาวนีย ์ รอดหยู1่-
801300154-27-7 

Master of 
Economics 

International Trade Shanghai University, 
Chian 

2017 - - 240 - 

   บธ.บ การจดัการการ
ท่องเท่ียว 

ม.สงขลานครินทร์ 2556     

6. รองศาสตราจารย ์ นางสุธญัญา  ทองรักษ ์
3-9305-00634-58-7 

Ph.D. Agricultural  
Economics 

University of 
Missouri-Columbia,  
USA. 

2538 353 353 353 - 

   M.agr.St. Natural  Resource  
Management 

University of 
Queensland,  
Australia 

2532     

   วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2527     
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวสิริรัตน ์  

เกียรติปฐมชยั 
 3-7399-00159-54-1 

Ph.D. Agricultural 
Economics 

University of 
Giessen, Germany  

2551 294 294 294 - 

   วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2538     
   วท.บ เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2532     
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ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

8. อาจารย ์  นายภูริพรรห์  กาลเนาวกลุ1 M.B.A. International 
Entrepreneurship 

Hochschule Bremen 
University of  
Applied Sciences  
ประเทศเยอรมนี 

2549 - 240 240 - 

  1-9098-00122-63-0 M.A. Global Business University of 
Westminster  
ประเทศองักฤษ 

2548     

   บ.ม. การตลาดระหวา่ง
ประเทศ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

2540     

9. อาจารย ์ นายพลากร  สตัยซ่ื์อ2 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2553 240 240 240 - 
  1-9098-00122-63-0 วท.บ. 

 
เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2550     

           
           
           
           



36 
  

ล าดบั 
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

 
สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

10. อาจารย ์ นางสาวอริศรา  ร่มเยน็3 
3-8009-00869-09-4 

M.Sc. 
 

International 
Economics and 
Finance 

Newcastle 
University, UK 
 

2556 
 

240 - - - 

   วท.ม. 
 

การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ม.สงขลานครินทร์ 
 

2550 
 

    

   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2546     
หมายเหตุ  * อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1. อ.ภูริพรรห์  กาลเนาวกลุ  ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ Asia University, ประเทศไตห้วนั 
2. อ.พลากร  สตัยซ่ื์อ  ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ Lincoln University, ประเทศนิวซีแลนด์ 
3. อ.อริศรา  ร่มเยน็  ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
  3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
   อาจารยแ์ละบุคลากรจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกจิศึกษา) 
 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรไดก้ าหนดใหน้กัศึกษามีการฝึกงาน 2 
ช่วง ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 ในชั้นปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 877-281 การเรียนรู้วิถี
ชีวติชุมชน  
 ช่วงท่ี 2 ในชั้นปี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 877-382 การฝึกงาน
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือรายวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ในชั้นปี 4 ภาคการศึกษา
ท่ี 2 โดยนกัศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรไม่ตอ้งลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 รายวชิา 877-281 การเรียนรู้วิถีชีวติชุมชน 
 1)  ได้เรียนรู้เก่ียวกับฐานทรัพยากร วิถีชีวิต สังคม วฒันธรรมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน

เกษตรและธุรกิจเกษตร ตลอดจนบทบาทและการปรับตัวของชุมชนต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

 2)    มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานเป็นทีมได ้
 3)    มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัชุมชนได ้
 

 รายวชิา 877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและรายวชิา 877-483 สหกจิศึกษาทาง- 
 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและ

หลกัการมากยิง่ข้ึน 
 2)  สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางการเกษตรและธุรกิจเกษตรได้

อยา่งเหมาะสม 
 3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 4)  มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สถานประกอบการได ้
 4.2  ช่วงเวลา 
 1) รายวชิา 877-281 การเรียนรู้วิถีชีวติชุมชน ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 
 2) รายวชิา 877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
 3) รายวชิา 877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 4 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 1) รายวชิาการเรียนรู้วถีิชีวติชุมชน จ านวน 50 ชัว่โมง  
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 2) รายวชิาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร จ านวน 350 ชัว่โมง 
 3) รายวชิาสหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ก าหนดให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทุกคน
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 877-498 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อให้นักศึกษาฝึกการ
ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อคน้หาค าตอบตามกระบวนการการวจิยั
ทางสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาได้เรียนรายวิชา 877-429 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อเรียนรู้
กระบวนการวจิยัและฝึกเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยัมาก่อนแลว้ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชา 877-498 โครงงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  เป็นการฝึกให้
นกัศึกษาท าวจิยัทางทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใตก้ารใหค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1)   มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั เพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร  
  2)  สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตรในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้

อยา่งเหมาะสม 
  3)  จดัท ารายงานวจิยัไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
  4)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ชั้ น ปี  4 ภาคการศึกษาท่ี  1 กรณีนัก ศึกษาท่ี เลือกเรียนรายวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร และชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 877-382 การฝึกงาน
ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 5.4  จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  1)  จดัใหมี้อาจารยผ์ูจ้ดัการวชิา รับผดิชอบดูแลนกัศึกษาและประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  2)  จดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการวจิยั 
  3)  อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา จาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1) กระบวนการและพฤติกรรมการท าวจิยัของนกัศึกษา 
  2) รายงานวจิยั  
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.  ด้านภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 

ความมีวนิยัในตนเอง 
1.1  ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี

การก าหนดหั วหน้ าก ลุ่ม ในการท ารายงานตลอดจน 
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็น
การฝึกใหน้กัศึกษาไดส้ร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ท่ีดี 

1.2  มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายให้นกัศึกษาหมุนเวียนกนัเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผดิชอบ 

1.3  มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง และบังคบัใช้ เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลา เขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอ มีมารยาทในชั้นเรียน 
รับผิดชอบในงานท่ีคณาจารยม์อบหมาย และมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ส่งเสริมความมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็น 

2.  ทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 2.1  นอกจากตอ้งเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ฐานข้อมูล ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์แล้ว  ในหลัก สู ตรจะก าหนดให้ มี การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในรายวชิาอ่ืนๆ 

2.2  มีการกระตุ้นให้นักศึกษาให้ความส าคัญและรู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมประกอบการเรียนรายวิชา
ต่างๆ 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม    
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาสามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาการ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม ดงัน้ี 
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 1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 
 3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้

และล าดบัความส าคญั 
 4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
 5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
 6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีรายวชิาท่ีสอนและ/หรือสอดแทรกดา้นของคุณธรรม จริยธรรม  
  2) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอหนา้ห้อง 
  3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา มีการแต่งกายท่ี

เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 
  4) บรรยายพิเศษโดยผูมี้ประสบการณ์ ในทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
  5) การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูส้อน 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) นกัศึกษาประเมินตนเอง  
  2) สังเกตพฤติกรรม 
  3) ประเมินจากผลการท างานกลุ่มและรายงานผล 
  4) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้ นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
  5) สังเกตปริมาณการทุจริตในการสอบ 
  6) ประเมินจากองคก์รท่ีนกัศึกษาไปฝึกงาน 

 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฏีใน
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตระหนกัในกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
   1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฏีท่ีส าคญัของศาสตร์ท่ีศึกษา 
   2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการในศาสตร์ ท่ีศึกษา รวมทั้ ง

ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
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   3) มีความรู้ในแนวกวา้งของศาสตร์ท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ
ผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมได ้

   4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การบรรยายรายวิชาในชั้นเรียน มีการเน้นการเช่ือมโยงเน้ือหาในรายวิชากบัรายวิชา

หรือศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
   2) มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรืออภิปรายประเด็นต่างๆ ในแต่ละรายวิชา โดยเอา

ปัญหาเป็นตวัตั้ง  
   3) จดัใหมี้รายวชิาโครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  
   4) สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบติัในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5) จดัใหมี้การฝึกภาคสนามทั้งในระดบัชุมชนและระดบัองคก์ร 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้รูปแบบการประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบติั การ
น าเสนอรายงานและประเมินตวัรายงาน  
 
 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
  สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอ่ืนๆไดด้ว้ยตนเอง สามารถศึกษา
ปัญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   1) สามารถคิดแบบองคร์วม 
   2) ตระหนกัในสัจจะธรรมวา่ดว้ย ผลยอ่มเกิดมาแต่เหตุ 
   3) คิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   
   ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์จริง และคิดคน้วธีิการแกปั้ญหาจากสาเหตุอยา่งเป็นระบบ 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา 
 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
   มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ไม่วา่จะเป็นผูน้ าหรือสมาชิก
ของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวตักรรมใหม่ๆ ในการ
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แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ 
   1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 
   1) มอบหมายใหท้ ากิจกรรมกลุ่มในรายวชิาต่างๆ และจดัให้มีการน าเสนอรายงาน 
   2) ใหค้  าแนะน าการแกปั้ญหาการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการน าเสนอ  
   3) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งเรียนกบัองคก์ร

ต่างๆ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การท างานทุนแลกเปล่ียน การติดต่อสถานท่ี
ฝึกงาน เป็นตน้ 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผดิชอบ 
   สังเกตพฤติกรรม และประเมินคุณภาพของงาน 
 
 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัศาสตร์ท่ี

ศึกษา 
   2) สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเคร่ืองมืออ่ืนๆในการแกไ้ขปัญหา

ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
   3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ 
   ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จริง และ
น าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 
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  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา 
3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
  (อยูใ่นภาคผนวก ค                                                                             ) 
 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
1. กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมอาจารย์ผู ้สอนเพื่อพิจารณาโครงร่างรายวิชา (Course 

Outline) ประเมินความซ ้ าซอ้นของเน้ือหาแต่ละรายวชิา 
 2.2 จดัประเมินขอ้สอบวา่สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวชิาก่อนประกาศผลสอบ 
 2.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงสถานท่ีประกอบการเป็น

ผูร้ายงานวา่นกัศึกษาปฏิบติังานไดม้าตรฐานหรือไม่ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 1) เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

 
หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ และให้เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจดัให้มีอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้ค  าแนะน า
ต่าง ๆ แก่อาจารยใ์หม่ 
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 1.2  ให้อาจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
คณะตอ้งด าเนินการ และส่วนท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 

 1.3  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษให้เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะสอน 
พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 

 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาการ ดงัน้ี 
 2.1  การพฒันาความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ ปรับปรุง 
กระบวนการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2  การพฒันาทางวชิาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
  1) ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ปอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2)  ส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
  3)  ส่งเสริมให้อาจารยท์  าวจิยัทั้งการวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขิอง และการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน ตลอดจนใหแ้รงจูงใจแก่ผูท่ี้มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ ์

 
 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
 ในการบริหารหลกัสูตร จะมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท าหน้าท่ีวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
โดยมีหวัหนา้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า ติดตามและรวบรวมขอ้มูล 
ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนโดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณเป็นแบบรวมศูนยอ์ยูท่ี่คณะเศรษฐศาสตร์ 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  คณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือด้านการบริหารจดัการ และฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น ส่วนระดบัคณะมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง 
นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 
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 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนังสือและต าราท่ีเก่ียวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารยแ์ละนักศึกษาได้คน้ควา้ และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนังสือนั้น 
อาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็น 
นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย ในส่วนของคณะจะมีหอ้งสมุดยอ่ย เพื่อบริการหนงัสือ ต ารา หรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะได้จัดส่ือการสอนอ่ืนๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ือง
มลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์   เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 
 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุดกลาง และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีคณะมีเจา้หนา้ท่ีดา้นโสตทศัน
อุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารย์ ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใช้ส่ือ
ของอาจารยด์ว้ย 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่ จะตอ้งมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อเตรียมไวส้ าหรับ
การปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิต
ท่ีมีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
  ในบางรายวิชาของหลักสูตรจะเชิญอาจารยพ์ิเศษ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ และ
ปราชญช์าวบา้นในพื้นท่ี  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริงใหก้บันกัศึกษา   
 
4.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 4.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
  มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้ค  าปรึกษาทางด้าน
วชิาการ การลงทะเบียน การท ากิจกรรมและการปรับตวัของนกัศึกษา นอกจากน้ียงัมีฝ่ายวชิาการท่ีจะช่วยให้
ค  าแนะน าแก่นกัศึกษาไดอี้กทาง 
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 4.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาได้ ทั้งน้ี
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
5.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 5.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตทุกปี เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงเน้ือหาและการจดัการ
เรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
 5.2  มีการส ารวจการไดง้านท าของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกปี 
  
6.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตวับ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม 
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงาน ตามขอ้ 1-15 และอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา   
(ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) มีรายละเอียดเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.4 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

 X X X X 

(5) จดัประชุมอาจารยผ์ูส้อนเพ่ือพิจารณารายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน 

X X X X X 

(6) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5  
ภายใน 30 วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
(7) จัดท ารายงานผลการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดระยะเวลาการจดัการเรียนการสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

 X X X X 

(8) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(9) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดในมคอ.3 & 4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(10) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

(11) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน  

X X X X X 

(12) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(13) มีการจดัพบปะนกัศึกษาทุกชั้นปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง X X X X X 
(14) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 
   X X 

(15) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

 
 

หมวดที ่8 กระบวนการการประเมนิ และปรับปรุงหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1)   ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
  2)   ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อน ในกรณีบางรายวชิาท่ีสอนเป็นทีม 
  3)   ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 



48 
  

  4)   ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้น
เรียน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1)   นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
  2)   สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
  ด าเนินการประเมินจากนกัศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบติังานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงอาจารย์
นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนกัศึกษาเป็นรายบุคคลได้ นอกจากน้ีอาจจดัประชุมก่อนนกัศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษา  ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่าตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม 
 2.2  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
   ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนกัศึกษาไปฝึกงาน หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบ 
ถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 2.3  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
  ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความเห็น  หรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลกัสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ในแต่ละปีปรากฏในหมวดท่ี 7     
ขอ้ 7 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 
 จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2 จะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวชิา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวชิานั้นๆ ไดท้นัที ซ่ึงก็จะเป็น
การปรับปรุงยอ่ย ในการปรับปรุงยอ่ยนั้นท าไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบั
นั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
 
 



49 
  

ภาคผนวก 
 
ก. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ข. ค าอธิบายรายวชิา 
ค. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ง.  การเปรียบเทียบรายวชิาและจ านวนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  
 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
จ. การเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
ฉ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 
(ส าเนา) 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2552 
------------------- 

 
 ดว้ยมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีเสียใหม่  ดงันั้น   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา   15 (2)    แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ .ศ . 2522   และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ในคราวประชุมคร้ังท่ี             
313 (2/2552)  เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2552  จึงใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 
 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552” 
 
 ขอ้ 2 ให้ใช้ระเบียบน้ีส าหรับนัก ศึกษาตามหลักสูตรขั้ นปริญญาตรี ซ่ึ งเข้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 เป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ 3 บรรดาความในระเบียบ   ขอ้บงัคบั   ค าสั่ง   หรือประกาศอ่ืนใด    ท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบ
ฉบบัน้ี  และมีความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ี  หรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอยา่งอ่ืน   หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความใน
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “คณะ”  หมายความวา่     คณะหรือวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณบดี”          หมายความวา่ คณบดีของคณะหรือผู ้อ  านวยการวิทยาลัยห รือ
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
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  “ภาควชิา”      หมายความวา่ ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขา
วชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
   “หน่วยกิตสะสม” หมายความวา่ หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
   
 ขอ้ 5 การรับนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวธีิดงัน้ี 
  5.1 การรับผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
  5.2   การรับตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  ไดแ้ก่ 
                                   5.2.1 การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง   
   5.2.2   การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
  5.3 วธีิอ่ืน ๆ  ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 6   คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

6.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
6.2 ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 
6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เร้ือรังท่ีแพร่กระจายได้ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
 
 ขอ้ 7   การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
  ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ก าหนด และรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 
 ขอ้ 8   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 9   ระบบการศึกษา 
  9.1 มหาวิทยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวา่งคณะและ 
ภาควิชาต่าง ๆ    คณะหรือภาควิชาใด    มีหน้าท่ีเก่ียวกบัวิชาการดา้นใด มหาวิทยาลยัจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
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  9.2   มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลกั    โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ  
มี 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบั   คือภาคการศึกษาท่ีหน่ึง    และภาคการศึกษาท่ีสอง โดย
แต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลยัอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่ม
อีกได ้   ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั      มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า  7 สัปดาห์ แต่ให้มีจ  านวนชัว่โมง
เรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ  
  มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  โดย
ใหมี้จ านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวภิาค 
  9.3   การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตาม
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
   9.3.1 ภาคทฤษฎี   ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชัว่โมงต่อสัปดาห์  
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ    หรือจ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง   ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.2   ภาคปฏิบติั     ใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง   2 – 3    ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ตลอด
หน่ึงภาคการศึกษาปกติ   หรือจ านวนชัว่โมงรวม   ระหวา่ง 30 - 45  ชัว่โมง  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.3   การฝึกงาน   การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ  ใชเ้วลา 3 - 6 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์  ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมระหว่าง 45 - 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า  ให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
       9.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง        เป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือ
วิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลกั โดยมีอาจารยผ์ูส้อนให้ค  าปรึกษา   เช่น   รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหา
พิเศษ  ใชเ้วลา 2 – 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าทั้งในหอ้งปฏิบติัการ และ
นอกหอ้งเรียน  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
    9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ   มหาวิทยาลยัอาจก าหนดหน่วย
กิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
  9.4  คณะอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ 
เรียนรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเง่ือนไข   ใหถื้อเป็นโมฆะในรายวชิานั้น 
  
 ขอ้ 10 การลงทะเบียนเรียน 
                              10.1 ก าหนดวนั   เวลา   สถานท่ี   และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
             10.2   นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์นับจากวนัเปิดภาค
การศึกษาปกติ  หรือภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
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             10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน  ตอ้งยืน่ค าร้องขอลา
พกัการศึกษาภายใน  30  วนั    นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น   หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะถอน
ช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ         
  10.5 ในภาคการศึกษาปกติ   นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต  และ
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ยกเวน้นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะกฤต ตามนัยแห่งขอ้ 12 ของ
ระเบียบน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส ากรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่
เกิน 9 หน่วยกิต ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะนอพินิจ และนกัศึกษาในภาวะวิกฤต ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 
หน่วยกิต   
  10.6   การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 10.5  ตอ้งขออนุมติัคณบดี   โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา  ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตร   และจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียน โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต ่า
ตามขอ้ 10.5  มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
  10.7 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หน่ึง หรือจ ากดัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
  10.8  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มเติม ตอ้งกระท าภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
  10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 
                                  10.9.1 ถา้ถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
                                 10.9.2 ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรก  แต่ยงัอยู่ภายใน 12 สัปดาห์ หรือ
เม่ือพน้ก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน   จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา และผ่านอาจารยผ์ูส้อน  และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะได้
สัญลกัษณ์ W  
   10.9.3 เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวิชาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ 10.9.2 แลว้ 
นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
  10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา    จนเหลือจ านวนหน่วยกิตต ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5 จะท ามิได้ เวน้แต่จะได้รับการ
อนุมติัจากคณบดี  มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
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 ขอ้ 11 การวดัและประเมินผล 
  11.1 มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียน 
เรียนในทุกภาคการศึกษา การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้
คณะเจา้ของรายวิชาจะก าหนด ซ่ึงอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน   ความประพฤติ   การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจา้ของรายวิชาจะก าหนดในแต่
ละรายวชิา   ซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ัง    และการสอบไล่  หมายถึง การสอบคร้ังสุดทา้ยของรายวชิานั้น  
  11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน    นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปด
สิบของเวลาศึกษาทั้งหมด    หรือไดท้  างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด   จึง
จะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล     เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็น
วา่เวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น    เน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้
  11.3 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา       ให้วดัและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนหรือสัญลกัษณ์ 
   11.3.1 การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน มี 8 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 
                  ระดบัคะแนน     ความหมาย  ค่าระดบัคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
    A               ดีเยีย่ม (Excellent)         4.0 
    B+             ดีมาก (Very  Good)          3.5 
    B               ดี                 (Good)                   3.0   
    C+             พอใช ้         (Fairly Good)          2.5 
                         C           ปานกลาง    (Fair)                      2.0 
          D+             อ่อน (Poor)                     1.5 
          D               อ่อนมาก (Very Poor)               1.0 
         E                ตก (Fail)                     0.0 

                     
   11.3.2 การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
             G (Distinction) หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
             P (Pass)     หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้   
              F  (Fail)     หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก 
                                                   ใชส้ าหรับรายวิชาท่ีไม่มีจ  านวนหน่วยกิต และรายวิชาท่ีมีจ  านวนหน่วยกิต 
ท่ีหลกัสูตรก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P F  เช่น รายวชิาสหกิจศึกษา 
               S (Satisfactory) หมายความวา่ ผลการศึกษ าเป็ น ท่ีพ อใจ  ใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
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               U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่ เป็นท่ีพอใจใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.3.3 สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ  มีความหมายดงัน้ี 
              I (Incomplete)    หมายความว่า      การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์   
ใช้เม่ืออาจารยผ์ูส้อน  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการ
วดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยงัไม่
สมบูรณ์  หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัใหไ้ดส้ัญลกัษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความใน 
ข้อ 16.1.2  แห่งระเบียบน้ี    เม่ือได้สัญลักษณ์  I ในรายวิชาใด  นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู ้สอนเพื่อ
ด าเนินการให้มีการวดัและประเมินผลภายใน  1  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือ 1 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน  หากวา่นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนดว้ย เม่ือพน้ก าหนดดงักล่าว   ยงั
ไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้ สัญลกัษณ์  I จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ 
W หรือ R แลว้แต่กรณี     
    W (Withdrawn)  หมายความวา่  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  ใช้
เม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ้ 10.9.2 หรือ ขอ้ 
16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  หรือเม่ือคณะกรรมการประจ าคณะอนุมติัให้นักศึกษาท่ีได้สัญลกัษณ์   I อยู่ ลาพกั
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
            R (Deferred)   หมายความว่า     เล่ือนก าหนดการวดัและประเมินผลไป
เป็นภาคการศึกษาปกติถดัไป ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์  I อยู่ และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบติั   ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นว่าไม่สามารถวดัและประเมินผลไดก่้อนส้ิน 1   สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติถดัไป โดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา  
    การให้สัญลักษณ์  R    ต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
คณะของคณะท่ีรับผิดชอบรายวชิานั้น  และนกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ R   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดัไป   จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวดัและประเมินผล  หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน  E ทนัที   
                              11.4 นักศึกษาท่ีได้ระดบัคะแนน  E  หรือระดบัคะแนนอ่ืนท่ีหลกัสูตรก าหนด  หรือ
สัญลกัษณ์  F  ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้ า เวน้แต่รายวิชาดงักล่าวเป็นรายวิชาในหมวด
วชิาเลือกตามหลกัสูตร 
  11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนตั้ งแต่ 2.00 ข้ึนไป    
หรือไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ  P   หรือ  S   มิได ้     เวน้แต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็น
อยา่งอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
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  11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.6.1 นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบงัคบัของหลกัสูตร  โดย
ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้   การวดัและประเมินผลรายวิชานั้น  ให้วดัและประเมินผลเป็น
สัญลกัษณ์ S หรือ U 
   11.6.2 การนบัจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดใ้นแต่
ละภาคการศึกษา    ตามความในขอ้ 10.5 ให้นบัรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน  
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้ดว้ย  แต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต ่าสุดท่ี
นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
   11.6.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด    โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสม ท่ีไดส้ัญลกัษณ์  S  หรือ  U  แลว้   ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ า   โดยให้มีการวดัและประเมินผล
เป็นระดบัคะแนนอีกมิได้   เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ยคณะหรือประเภทวิชา   หรือยา้ยสาขาวิชา และรายวิชา
นั้นเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรใหม่ 
  11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม    ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตาม
หลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ 1.00   หรือไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ P  แต่บางหลกัสูตรอาจก าหนดให้
ไดร้ะดบัคะแนนสูงกวา่ 1.00   จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
  11.8  ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึ้กษารายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ัง      ให้นบัหน่วยกิตของ
รายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ัง
หลงัสุด 
  11.9 มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน 
โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึง ๆ    คือ    ผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบั
ค่าระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
   11.9.2 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค   คือ   ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาท่ีได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น  หารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
   11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  คือ  ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาท่ีไดศึ้กษามา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั   หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าว  
เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน    และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดร้ะดบัคะแนน D 
D+ หรือ E มากกว่าหน่ึงคร้ัง    ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม 
   11.9.4 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค   และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
ใหค้  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง     โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
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  11.10 การทุจริตในการวดัผล 
   เม่ือมีการตรวจพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่น การสอบรายวิชาใด   ใหผู้ท่ี้
รับผิดชอบการวดัผลคร้ังนั้น หรือผูค้วบคุมการสอบ   รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐานการทุจริต ไปยงั
คณะท่ีนักศึกษาผูน้ั้นสังกัดอยู่   ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผูส้อนรายวิชานั้นทราบ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานวินยันกัศึกษาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดั พิจารณาโทษแลว้เสนอต่อมหาวิทยาลยัเพื่อด าเนินการต่อไป  
โดยให้นักศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าวได้ระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น 
พร้อมทั้งภาคทณัฑ์ไวต้ลอดการมีสภาพเป็นนกัศึกษา และถา้หากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทาง
วนิยัประการหน่ึงประการใด หรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี   
   11.10.1 ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 
   11.10.2  ให้ได้ระดับคะแนน  E หรือสัญลักษณ์  F หรือ  U ทุกรายวิชาท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   11.10.3  ใหอ้อก             
   11.10.4  ไล่ออก 
  11.11  ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืน ๆ     เก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี ให้
คณะเป็นผูพ้ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได ้ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 
 ขอ้ 12 สถานภาพนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัจะจ าแนกสถานภาพนกัศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งน้ี ไม่
นบัภาคการศึกษาท่ีไดล้าพกัหรือถูกใหพ้กั 
  สถานภาพนกัศึกษามี 3 ประเภท คือ นกัศึกษาปกติ นกัศึกษาในภาวะวกิฤต และนกัศึกษา
ในภาวะรอพินิจ 
  12.1 นกัศึกษาปกติ  คือ  นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
  12.2  นกัศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้คะแนนระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.00-1.99  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
  12.3   นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ  คือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 
2.00 โดยใหจ้ าแนกนกัศึกษาในภาวะรอพินิจ ดงัน้ี 
   12.2.1 นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาในมหาวิทยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแลว้  และ
ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง    ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00  หรือนกัศึกษาปกติท่ีได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  จะไดรั้บภาวะรอพินิจ
คร้ังท่ี 1 
   12.2.2 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1   ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2  
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   12.2.3 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2  ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
 
 ขอ้ 13 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา 
  13.1 การยา้ยคณะหรือประเภทวิชา    หรือสาขาวิชา   ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูป้กครองและอาจารยท่ี์ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีเก่ียวข้อง ในการ
พิจารณาอนุมติัใหย้ดึหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
   13.1.1 นกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะหรือประเภทวิชา  หรือสาขาวิชา ตอ้งไดศึ้กษาอยู่
ในคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม    ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ    ทั้ งน้ี  ไม่นับรวมภาค
การศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
   13.1.2 การก าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษายา้ยเขา้ศึกษา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 
  13.2   นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิา  หรือสาขาวชิาอาจมีสิทธ์ิ
ไดรั้บการเทียบโอน   หรือรับโอนบางรายวิชา    รายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนให้ไดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแตม้ระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสม โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา  
                          13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกนักบัรายวิชาในหลกัสูตรหรือสาขาวิชา
ใหม่ รายวชิานั้นจะตอ้งมีระดบัคะแนนตั้งแต่ D  ข้ึนไป ส่วนการเทียบโอนรายวชิา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเท่ากนักบั
รายชิชาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิาใหม่ ให่มีหลกัเกณฑต์ามในขอ้ 14.6 
   
 ขอ้ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
  14.1 ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัไดอี้ก อาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอ
เทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
  14.2 นกัศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน          มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณา
เทียบโอนบางรายวิชา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
ศึกษา 
  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและต่าง 
ประเทศ  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
                            14.4   รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม  
ใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
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  14.5   นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
อีก     เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์      หรือระดบัคะแนนเดิม ต ่ากว่า 
มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชาก าหนด   ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมนั้น
ซ ้ าอีกได ้ และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
  14.6   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตอ้งได้รับการอนุมติัจากภาควิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
   14.6.1 รายวิชาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได้  จะตอ้งมีเน้ือหาวิชาอยู่ใน
ระดบัเดียวกนั  และมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 
   14.6.2 รายวชิาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผลการศึกษาตาม  
ท่ีภาควชิาก าหนด  โดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในส่ีของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
  14.7   การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
   14.7.1 การเทียบความรู้      จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัเปิดสอน 
   14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ท่ีไดจ้ากประสบ 
การณ์เป็นหลกั 
   14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา  
และเกณฑก์ารตดัสิน   ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
   14.7.4 ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า  
จึงจะให้จ  านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดบัคะแนน และไม่น ามาค านวณ
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   14.7.5 การบนัทึกผลการเรียน ใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน     ดงัน้ี 
    14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บัน ทึก  CS  
(credits  from  standardized  test) 
    14.7.5.2   ถา้ได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
ใหบ้นัทึก  CE  (credits  from  exam) 
    14.7.5.3   ถา้ไดห้น่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจดั
โดยหน่วยงานอ่ืน ใหบ้นัทึก  CT (credits  from  training) 
    14.7.5.4   ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บนัทึก  CP  
(credits  from  portfolio) 
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   14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร  และตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่น
มหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
 
 ขอ้ 15 การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   
  15.1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ี
สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
  15.2 การรับโอนนักศึกษา     ต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ี
นกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษา และอธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   15.2.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
   15.2.2 มีรายวิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในขอ้  14.6   คิดเป็นหน่วย
กิตตามหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต  และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิาท่ีเทียบโอน
ไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 
  15.3 การสมคัรขอโอนยา้ยให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 2 เดือนก่อนก าหนด
วนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขา้ศึกษา    พร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมให้จดัส่งใบแสดงผล
การศึกษา     และค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 
 
 ขอ้ 16 การลา 
  16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
   16.1.1 การลาไม่เกิน  7  วนั  ในระหวา่งเปิดภาคการศึกษา  ตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากอาจารยผ์ูส้อนและแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ  ถา้เกิน  7  วนั   ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี  โดยผา่น
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ส าหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารยผ์ูส้อน  ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหป้ฏิบติังานหรือสอบทดแทน  หรือยกเวน้ได ้
   16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย     ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได ้
นกัศึกษาตอ้งขอผอ่นผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไป   หลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชานั้นเวน้แต่จะมี
เหตุผลอนัสมควร    คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผ่อนผนัดงักล่าว โดยอาจอนุมติัให้ได้
สัญลกัษณ์  I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ไดส้ัญลกัษณ์ W หรือไม่
อนุมติัการขอผอ่นผนั โดยใหถื้อวา่ขาดสอบก็ได ้
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  16.2 การลาพกัการศึกษา  
   16.2.1 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา  และถา้ไดล้งทะเบียน
ไปแลว้ เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน   โดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   16.2.2 การขอลาพกัการศึกษา   ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัมีหนงัสือ
รับรองของผูป้กครอง  ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา     การลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี 
   16.2.3 การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้
   16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยันักศึกษาจะ
ลาพกัการศึกษาไม่ได ้  เวน้แต่กรณีท่ีป่วย  หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ  และ
หรือไดรั้บทุนต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
   16.2.5 การลาพกัการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ  16.2.3  
และขอ้ 16.2.4  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
   16.2.6 นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกั     ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด      ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไป
ก่อนแลว้ 
  16.3 ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วย นกัศึกษาตอ้งแสดงใบรับรอง
แพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
  16.4   การให้พกัการศึกษา    ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้งข้ึน  
วนิิจฉยัวา่ป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอนัตราย
ต่อผูอ่ื้น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้
  16.5 การลาออก    นักศึกษายื่นใบลาออก  พร้อมหนังสือรับรองของผูป้กครองผ่าน
อาจารยท่ี์ปรึกษา   เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี   ผูท่ี้จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหน้ีสินกับ
มหาวทิยาลยั 
   
 ขอ้ 17 การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมติัใหป้ริญญา 
  17.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา       ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ   ครบถ้วนตาม
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีไดส้ัญลกัษณ์ I  หรือ R คา้งอยู ่
ทั้งน้ี นับรวมถึงรายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและท่ีรับโอน และนกัศึกษาจะตอ้งผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดว้ย 
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   17.1.2 ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยู่และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่า กวา่ 2.00 หากเป็นนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   จะตอ้งศึกษาอยูใ่มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
   17.1.3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
    17.1.3.1 หลกัสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
    17.1.3.2 หลกัสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
    17.1.3.3 หลกัสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
    ทั้งน้ี ใหย้กเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บกการเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิา 
 
   17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยัท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
   17.1.5 ได้ป ฏิบัติตามระเบี ยบ ต่างๆ  ครบถ้วนและไม่ มีห น้ี สินใด  ๆ  ต่อ
มหาวทิยาลยั 
   17.1.6 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  17.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดับหน่ึง ต้องมี
คุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  
   17.2.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
   17.2.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
   17.2.3 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00  หรือสัญลกัษณ์  F หรือ U ในรายวชิา
ใด ๆ 
   17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษา
ของสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บปริญญา 
   17.2.5 ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  17.3 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมี
คุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
   17.3.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
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   17.3.2 ได้แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิ
ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   17.3.3 ไม่เคยได้ระดบัคะแนนต ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลกัสูตร
สาขาวชิานั้น  
   17.3.4 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 
   17.3.5 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 
   17.3.6 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 
  17.4 มหาวิทยาลยัจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา  
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวชิาต่าง ๆ  เพื่อขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 
  17.5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบติัครบถ้วนตามความในขอ้ 17.1 แต่ประสงค์จะขอ
เล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไป โดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก  อธิการบดีโดยการ
เสนอของคณะกรรมการประจ าคณะ    อาจอนุมติัให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาโดยไม่นับเป็น
หน่วยกิตสะสมได ้

 
 ขอ้ 18 การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
  18.1 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี      จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเป็นการ
เพิ่มเติมได ้
  18.2 การรับเขา้ศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอ
เขา้ศึกษา และอธิการบดี 
  18.3   การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
   18.3.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึ้กษาในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา จะไดรั้บการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและรับโอน  ให้ได้สัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิม   และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม    แต่ไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสม 
   18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม   เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมต ่า 
กวา่มาตรฐาน   คณะหรือภาควชิาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมซ ้ า 
อีกได ้และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
   18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรม การประจ าคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้ 14.6 
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 ขอ้ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 
  19.1 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อาจขอศึกษาสองปริญญา
พร้อมกนัได ้    
  19.2   รายละเอียดต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 20 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  20.1   ตายหรือลาออก 
  20.2   ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
  20.3 ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้
รับการอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
  20.4  ได้แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.00   ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.5 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.25  ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
  20.6 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัในสองภาคการศึกษาแรก 
  20.7   ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษ าปก ติ ถัดไป
หลงัจาก ไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
  20.8   ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป  
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
  20.9 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษ าปก ติถัดไป  
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
  20.10  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัมาแลว้    เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของ
จ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั  ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่  ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีรับโอนใหน้บัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 
  20.11 ไดรั้บการอนุมติัปริญญา  
  20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดีว่าป่วย  จน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น   ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 
 ขอ้ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีจะต้องมีการด าเนินการใด ๆ  ท่ีมิได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือก าหนดไวไ้ม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผ่อนผนัขอ้ก าหนดใน
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ระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ          เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเป็นไปโดย
เรียบร้อย  ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ   และปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือเป็นท่ีสุด 
แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   4  พฤษภาคม  2552 
 
 
           (ลงนาม)                 เกษม   สุวรรณกุล 
     (ศาสตราจารยเ์กษม  สุวรรณกุล) 
            นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวชิา 

640-101   สุขภาวะกายและจิต     3(2-2-5) 
                (Healthy Body and Mind)          
 สุขภาวะแบบองคร์วม  การดูแลสุขภาพกายและจิต การพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวฒิุภาวะ

ทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; development of personality, emotional 

quotient and aesthetics 
 
322-103 คณติศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
 (General Mathematics I) 

ฟังกช์นัและกราฟ อนุพนัธ์และการประยกุต ์ ปริพนัธ์และการประยกุต ์ การหาอนุพนัธ์ของ
ฟังกช์นัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์อยา่งง่าย 
Functions and graphs; derivatives and applications; integrations and applications of definite 
integrals; functions of several variables  and partial derivatives; elementary ordinary 
differential equations 

 
322-104 คณติศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) 
 (General Mathematics II) 

ล าดบัและอนุกรม ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัท่ีสอง สมการเชิง
ผลต่างและการประยกุต ์ปริพนัธ์สองชั้น 
Sequences and series; systems of linear equations; second order ordinary differential 
equations;  linear difference equations and applications; double integrals 

 
315-201   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6)  

(Science, Technology and Society) 
 ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดลอ้ม   ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ       ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
การใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอการพฒันาสังคม  การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 Progress   in science and  technology; social  dynamics; ecosystems   and  environment; impacts 
of science and technology on health, environment and society; science and technology  in  
social  development; preventing and solving social problems arisen from science and 
technology impact 

 
347-361 การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการวิจัยทางสถิติ 2(1-2-3) 
 (Computer Application for Statistical Research) 

การรวบรวมขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล สร้างแฟ้มขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลท่ีได้
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล 
Data collection; data preparation; data file creation; data analysis using computer software; 
interpretation of results 

 
460-213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management)  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 460-116 

หนา้ท่ีการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์การจดัสายงาน การวางแผนก าลงัคน งานบุคคลกบังาน
บริหาร การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายผลตอบแทน สวสัดิการจูงใจ 
การสร้างขวญัก าลงัใจ การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสับเปล่ียน โยกยา้ย การลงโทษ 
การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงานสัมพนัธ์ 
Human resource management process, line management, human resource planning, personal 
management and administration recruitment, selection, training, compensation, benefits 
motivation, morale, performance appraisal, promotion, transfer, punishment, termination, 
negotiation, labour relation 

 
460-332 หลกัการลงทุน 3(3-0-6) 
   (Principles of Investment) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 460-115 

ภาพรวมตลาดการเงิน ความส าคญัของการลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจ ประเภทและลกัษณะของ
หลกัทรัพยท์างการเงิน วธีิปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน 
หลกัการลงทุนในหลกัทรัพยท์างการเงิน 
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Overviews of financial market, significances of investment toward economic system, types 
and natures of financial securities,   the procedures of securities trading, tools for investment 
analysis, principles of investment in financial securities   

 
460-345 การตลาดเพ่ือการส่งออก 3(3-0-6) 
  (Export Marketing) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 460-114 

ความหมาย ขอบเขต สภาพแวดลอ้ม ระบบขอ้มูล วิธีการเขา้สู่ตลาด กลยทุธ์ส่วนประสม
การตลาด ขั้นตอนการส่งออก พิธีการศุลกากร การขนส่ง การประกนัภยั  สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การส่งออก 
Definition, scope, environment, information , information system; entry methods into 
markets, marketing mix strategy; exporting processes, custom regulations , transportation, 
insurance, and related exporting institutions 
 

460-490 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5)  
 (Management Information Systems) 

หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทฤษฏีทางดา้นสังคมวทิยา องคก์ร และการ
ประยกุต ์ แนวคิดในการจดัการเทคโนโลย ี แนวคิดในการบริหารจดัการ ออกแบบและการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนเชิงกลยทุธ์ กรณีศึกษาการแกปั้ญหาทางธุรกิจโดยใชเ้ทคโนโลยกีาร
จดัการการเปล่ียนแปลง และการด าเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับเทคโนโลยี 
Information technology foundation; sociology theory, organization, the application of 
technology management concept; the concept of administration management, design and 
technology strategy applications; the case study of Business problems solving using 
technology; change management and human resources development for technology 
supporting 

 
460-495 พาณชิย์อเิลค็ทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
 (Electronic Commerce) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 460-190, 460-110 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ การคา้ปลีกบนพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ ผูบ้ริโภค
บนอินเตอร์เน็ต การใหบ้ริการอิเล็คทรอนิกส์ การวจิยัตลาดบนอินเตอร์เน็ต การโฆษณาส าหรับ
พาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ รูปแบบการท าพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์  การสร้างการประยกุตใ์ช ้ และ
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โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภยับนพาณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์ การรับจ่ายเงินบนพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ การท าใหก้ารสั่งซ้ือสินคา้บรรลุผล 
การจดัส่ง การจดัการก าลงัการผลิตแบบลูกโซ่ กลยทุธ์และการด าเนินการประกอบการพาณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์ ชุมชนทางอิเล็คทรอนิกส์ ปัจจยัดา้นนานาชาติและปัจจยัอ่ืนๆทางพาณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์ 
Overview of E-commerce; E-retailing; Internet consumers; E-service; Market research on  
the  Internet;   Advertisement   for  E-commerce;   E-commerce   types;      E-commerce 
implementation; E-commerce infrastructure; E-commerce security; Electronic payment 
systems 

 
461-110 หลกัการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 

หลกัการและแนวคิดขั้นมูลฐานทางบญัชี การบนัทึกขอ้มูลในสมุดรายวนัขั้นตน้ บญัชีแยก
ประเภทการท างบทดลอง รายการปรับปรุงบญัชี การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน 
Principles and basic concepts of accounting, recording in general journals, general ledgers. 
trial balance, adjusting entries, closing entries, preparation of financial statements 

 
461-211 หลกัการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 

ลกัษณะขององคก์าร อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้าง วธีิด าเนินงานขององคก์ารธุรกิจ 
กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร การวนิิจฉยัสั่งการ การส่งเสริม ก าลงัใจแก่
ผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 
Nature of an organization, authority and responsibility, management process, essential 
principles of management planning, organizing, leading motivation and control 

 
510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 
 (Principles of Crop Production) 

หลกัการเพาะปลูกพืช ความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชกบัสภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัรักษา การ
อนุรักษพ์ืชและปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
Priniciples and methods of crop production and culture, relationship between crops and 
environments, cultural practices including plant nutrition, soil-water management, 
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postharvest, pest management, plant conservation and socioeconomics factors influencing 
crop production 

 
515-111 หลกัการเลีย้งสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Animal Husbandry) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

ประโยชน์และความส าคญัทางเศรษฐกิจของการเล้ียงสัตว ์ สรีรวทิยา การปรับปรุงพนัธ์ุ 
โภชนาการ การจดัการและการเล้ียงดู การแปรรูป การจดัจ าหน่าย และการพฒันาการเล้ียงสัตว์
ในประเทศไทย 
Benefic and economic important of animal husbandry, introduction to physiology, breeding, 
nutrition, management and husbandry, processing, marketing, laws related to animal 
husbandry and development of animal husbandry in Thailand 
 

520-414 การพยากรณ์ธุรกจิทางการเกษตร 3(2-3-3) 
 (Business Forecasting Techniques in Agriculture) 

ขอ้มูลทางการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการคา้ แหล่งขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
อนุกรมเวลา เช่น การวิเคราะห์แนวโนม้ การวเิคราะห์ผลกระทบของฤดูกาล เป็นตน้ การสร้าง
แบบจ าลอง การพยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร การประเมินความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 
Agricultural time-series data in terms of production and trade, sources of data, time-series 
data analysis such as trend and seasonality, formulation of time-series models, agribusiness 
forecashing and evaluation of forecasting accuracy 

 
530-230 หลกัการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 2(2-0-4) 
 (Principles of Aquaculture) 

นิยามและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า นิเวศวทิยาของบ่อ
ปลา การสร้างบ่อเล้ียงสัตวน์ ้า การเลือกชนิดสัตวน์ ้าและการจดัการท่ีส าคญัในการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้า ไดแ้ก่ การจดัการน ้า ลูกพนัธ์ุสัตวน์ ้า อาหารสัตวน์ ้ า โรคและพยาธิสัตวน์ ้า 
Definition and importance of aquaculture, aquaculture system, fish pond ecology, fish pond 
construction, selection of fish species for culture; and important management in aquaculture 
such as water quality, fish seed, fih feed, fish diseases and parasites management 
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530-302  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทัว่ไป  3(2-2-5) 
 General Natural Resources and Environment 
 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบของระบบนิเวศ ความส าคญั

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบ
และปัญหาท่ีเกิดข้ึน การก าหนดนโยบาย และแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในเชิงบูรณาการ 

 Definitions of natural resources and environment, components of ecosystem, importance of 
natural resources and environment on social and economic development, impacts and 
problems, policies, and integrated management on natural resources and environment 
 

874-391 กฎหมายควบคุมการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 2(2-0-4) 
 (Law of Economic Activities) 

ความหมาย ความเป็นมา และบ่อเกิดกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัเศรษฐกิจ หลกั
กฎหมายวา่ดว้ยนิติกรรมสัญญาซ้ือขาย เช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญาซ้ือ
ขายแบบเครดิต บตัรเครดิต ตลอดจนปัญหากฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ กฎหมาย
การคา้ระหวา่งประเทศ กฎหมายเก่ียวกบัขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และปัญหาเก่ียวกบัการรับผิด
ทางผลิตภณัฑ ์ โดยศึกษากรอบการคุม้ครอง การเยยีวยาต่อสาธารณชนและผูเ้สียหาย ตลอดจน
ปัญหาอ่ืนๆ อนัเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้นการผลิตและ
การคา้ 
Meaning, historical background and sources of law, relationships between law and economy, 
legal principles of sales contracts, hiring, leasing, consumer protection in sales contracts, 
redit cards and legal problems in trade monopoly, international trade law, law pertaining to 
unfair contracts and problems relating to liability to products, study of the protection frame, 
remedy for the pubic and the damaged, and other problems arising from enforcement of law 
controlling economic activities in production and trade 
 

876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Microeconomics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: - 
 ความหมาย และหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์ การท างานของตลาด อุปสงค ์ อุปทาน ความ

ยดืหยุน่ และการประยกุต ์ อุปสงค ์ อุปทาน และนโยบายรัฐบาล ตลาดและสวสัดิการ 
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เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และผกูขาด 
ตลาดปัจจยัการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผูบ้ริโภค 

 Meaning and principles of economics, demand, supply, elasticity and its application, demand, 
supply and government policies, market and welfare, economics of public sector, firm 
behavior in competitive market and monopoly, markets for the factors of production, theory 
of consumer choice 

 
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Macroeconomics) 
 รายวชิาบังคับก่อน: - 
 หลกัและความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการค านวณบญัชีรายไดข้อง

ประเทศ ระดบัราคา และการวา่งงาน องคป์ระกอบของรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติท่ี
ดุลยภาพ ตวัทว ี อุปสงคร์วมและอุปทานรวม นโยบายการคลงั การเงินและระบบธนาคาร 
นโยบายการเงิน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ
เบ้ืองตน้ 

 Meaning and principles of macroeconomics, concepts and measurements of national income, 
price level and unemployment, components of GDP, equilibrium GDP, multiplier, aggregate 
demand and aggregate supply, fiscal policy, money and banking system, monetary policy, 
long-run economic growth, basic concepts of international trade and monetary system 

 
876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 (Microeconomics Theory) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 876-103 
 ทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงคข์องผูบ้ริโภค  ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน  การผลิตท่ี

ระดบัก าไรสูงสุด  วเิคราะห์นโยบายของรัฐในตลาดแข่งขนั  ตลาดผกูขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด  ตลาดผูข้ายนอ้ยราย กลยทุธ์การแข่งขนัและทฤษฎีเกม  ตลาดปัจจยัการผลิต การ
วเิคราะห์ดุลยภาพทัว่ไป  และประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์   

 Theory of consumer behavior and demand, theory of production and cost, profit 
maximization; analysis of government policies in competitive market,  monopoly, 
monopolistic competition, oligopoly;  competitive strategy and game theory;  factor market; 
general equilibrium analysis, and economic efficiency 
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876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)  
 (Macroeconomics Theory) 
 รายวชิาบังคับก่อน: 876-104 
 ตวัแปรท่ีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของส านกัเคนส์และ

ส านกัคลาสสิค ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการวา่งงาน ศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลกระทบของนโยบายการเงินการคลงัท่ีมีต่อตลาดสินคา้และตลาดเงินภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
แบบปิดและระบบเศรษฐกิจแบบเปิด อตัราแลกเปล่ียนและการคา้ระหวา่งประเทศ 

 Measuring and meaning of macroeconomic variables, Keynesian and Classical 
macroeconomic thought, short run and long run equilibrium in product market, theory of 
unemployment, General equilibrium in close economy, fiscal policy ; government revenue 
and expenditure, monetary theory, equilibrium in money market, and monetary policy, 
comparison of fiscal and monetary policy on product, and factor markets in closed and open 
economy, international economic study; international trade and monetary system 

 
877-141  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 (Information Technology for Database Management) 
 ขอ้มูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการสารสนเทศ การ

ออกแบบและการจดัการฐานขอ้มูล การควบคุม ป้องกนัและรักษาสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ
และการประยกุตใ์ชท้างการเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตร 

 Data, Information, Information system, Information technology and management, Database 
design and management, security, integrity and recovery information, geographic information 
system (GIS) and application for agriculture and agriculture economic  

 
877-201  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1(0-0-3) 
 (Co-Curricular Activities I) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ

ท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ  การท างานเป็นทีม ทั้งในสาขาวชิาและ
หรือระหวา่งสาขาวชิา    ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 Activities integrating body of  knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and public mind; team 
working within and/or across disciplines  under the supervision of advisors 
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877-211   การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis in Agricultural Economics I) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 322-103 และ 322-104  หรืออยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ 
 หลกัและวธีิการใชค้ณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ อนุพนัธ์และ

การประยกุตอ์นุพนัธ์เพื่อหาค่าสูงสุดและต ่าสุดของฟังกช์นัการผลิต การประยกุตห์ลกัและ
วธีิการอินทิเกรตทางเศรษฐศาสตร์ การหาอนุกรมและการประยกุตใ์นคณิตศาสตร์การเงิน 
เวคเตอร์และเมทริกซ์ การหาแบบจ าลองอินพุท-เอาทพ์ุท และทฤษฎีเกมส์ 

 Concepts and applications of mathematics in proving and solving economic problems, such 
as differentiation applications in solving maxima and minima of production function, 
applications of integral for economics, derivatives and applications for financial mathematics, 
vectors, matrices, input-output model and game theory 

 
877-212  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis in Agricultural Economics II) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 หลกัและวธีิการใชส้ถิติในการวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ การแจกแจง

และความน่าจะเป็นของตวัแปร ทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่ง สถิติพรรณา สถิติอนุมาน การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์ความ
ถดถอย การวเิคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ตดัสินใจของหน่วยเศรษฐกิจทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาค 

 Application of statistical concepts in analyzing quantitative economic problems: sample 
distribution and probability, sampling theory, descriptive statistics, inferential statistics, 
statistical estimation, hypothesis testing, Chi-square testing, correlation analysis, regression 
analysis, analysis of variance and non-parametric statistics for decision making of business, 
in both micro and macro level 

 
877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-103 
 ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ

การเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและปัจจยัการผลิต การผลิต และ
ปัญหาเศรษฐกิจการเกษตรของไทย การประยกุตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการผลิต การตลาด การ
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บริโภค การคา้ระหวา่งประเทศ และนโยบายการเกษตร และมายาคติในการศึกษาเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

 Importance of assumption economics, roles of agriculture to economic development,  
agricultural economic structure of Thailand, resource uses, problems and impacts from those 
uses in agricultural production,  land, labor, capital resources usage, natural resources and 
environment, applications of   economic theory in production and consumption, domestic and 
international marketing,  government agricultural policies 

 
877-222     การจัดการธุรกจิฟาร์ม 3(3-0-6) 
 (Farm Business Management) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-221 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ลกัษณะและปัญหาในการท าธุรกิจฟาร์ม หลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการธุรกิจฟาร์ม  

ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการธุรกิจฟาร์ม  การวางแผน การ
อ านวยการ การควบคุมและประเมินผลธุรกิจฟาร์ม การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจฟาร์ม ระบบการจดัการคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การน าระบบการบริหารธุรกิจ
สมยัใหม่มาประยกุตใ์ช ้

 Characteristics and problems of farm business, fundamental economic and business concepts 
applications in the management of farm business, farm planning, budgeting, controlling and 
evaluation, factors affecting farm business performances, farm quality management systems 
and standards, and applications of modern business management tools 

 
877-281 การเรียนรู้วถิีชีวติชุมชนเกษตร 50 ช่ัวโมง 
 (Internship in Agricultural Community Studies) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 การจดักิจกรรมลงพื้นท่ีพบปะกบัชุมชนและปราชญช์าวบา้น เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ฐาน

ทรัพยากร วิถีชีวิต สังคม วฒันธรรมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรและธุรกิจเกษตร 
การดูงานเก่ียวกบัการท าการเกษตรและธุรกิจเกษตรในชุมชน ภายใตก้ารควบคุมของคณาจารย์
ในหลกัสูตร 

 Activities arranged for students to study the agricultural and agribusiness community 
settings – interaction with the communities to study their living, culture and analyze 
agricultural and agribusiness practices in the community under the supervision of the 
Department 
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877-313 จิตส านึกทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 2(1-2-3) 
 (Social, Economic and Politic Conscience) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 การปฏิบติัตามหนา้ท่ีและกฎหมาย ความรู้สึกผดิชอบทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ

องคาพยพต่างๆ ในสังคม ความยติุธรรม ความเป็นกลาง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
การรณรงคเ์พื่อบรรเทาปัญหาจิตส านึกในสังคม 
Responsibility of the citizen and laws social, economic and politic consciences of various 
sectors in the society, fairness and impartiality, academic and professional code of conduct, 
campaign to reduce ethical problem 
 

877-323   หลกัการตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 (Principles of Agricultural Marketing and Product Prices) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-103 
 ความหมายและหลกัการตลาด ตลาดสินคา้เกษตร ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร  ลกัษณะของ

อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตร บทบาทของอุปสงคแ์ละอุปทานต่อการเปล่ียนแปลงราคา  
หนา้ท่ีการตลาด สถาบนัการตลาด  โครงสร้างการตลาด  ประเภทของตลาดและพฤติกรรมการ
ก าหนดราคา ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้เกษตร  
บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร 

 Definition and principles of marketing, agricultural market, uniqueness of agricultural 
commodities, supply and demand of agricultural commodities, roles of demand and supply to 
change in price, marketing functions and institutions, marketing structure, types of market, 
agricultural price determination, agricultural futures market, price movement analysis, roles 
of government and private sectors on agricultural commodity prices and marketing 

 
877-324  เศรษฐศาสตร์การผลติทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Production Economics and Agro-industry) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-205 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
  สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ทางการผลิตและอุตสาหกรรมเกษตร ทฤษฎีตน้ทุนและการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 
การผลิตเม่ือมีเวลามาเก่ียวขอ้ง การวางแผนการผลิตโดยวิธีการทางโปรแกรม 
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 Situation of agricultural production and agro-industries economic theory applied in the 
agricultural production and agro-industries cost theory and cost return analysis, time elements 
in productions, using software for production planning  

 
877-325  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Natural Resource and Environmental Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-205 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาและ

ผลกระทบ มุมมองเก่ียวกบัความสามารถของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ในการจดัการและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
กรณีศึกษาบริบทภาคใตข้องไทย  บญัชีรายไดป้ระชาชาติท่ีค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 Importance of natural resources and environment, problems, applications of economic theory 
in the management and development of natural resources and environment to promote 
sustainable development, case study in southern Thailand, natural resources and 
environmental accounting and policy 

 
877-326    ธนกจิเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Finances) 
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 461-110 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและขอบเขตของธนกิจเกษตร ทุนและความส าคญัของทุนทางการเกษตร ทฤษฎีการ

จดัการทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวเิคราะห์การลงทุน แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตร
และธุรกิจเกษตร องคก์รการเงินชุมชน หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ 

 Definition and scope of agricultural finance, capital and importance of capital in agriculture, 
theory of financial management, financial analysis, investment analysis, source of agricultural 
credit, institute of community finance, principle of credit analysis 

877-327  เศรษฐมิติพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Econometrics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-211 และ 877-212  หรืออยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิา 
 ความหมาย ขอบเขต วตัถุประสงค ์ และวธีิการวจิยัทางเศรษฐมิติ หลกัการและวธีิการวดั

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองการถดถอยและการประมาณการ 
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ปัญหาทางเศรษฐมิติ การทดสอบและการแกปั้ญหา แบบจ าลองเศรษฐมิติประยกุตท์าง
การเกษตร 

 Definition, scope, and objectives and methodology of econometric research, principles and causal 
relationships of economic variables, regression model and its estimation techniques, econometric 
problems, their testing procedures and solutions, applied econometric model in agriculture 

 
877-341    ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 3(3-0-6) 
 (Agricultural Futures Market) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-205 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
  ปัญหาดา้นการตลาดสินคา้เกษตร ความเป็นมาของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ บทบาท หนา้ท่ี

และกลไกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ บทบาทและหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย
สินคา้เกษตรล่วงหนา้ การประกนัความเส่ียงดา้นราคาและการลงทุนตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ การวเิคราะห์ราคาดว้ยวธีิวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและการวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 Problems in agricultural market, history, roles, functions and mechanism of agricultural 
futures market, hedge against price fluctuate and investment in agricultural futures market, 
fundamental and technical price analysis    

 
877-342   การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกจิเกษตร 3(2-2-5) 
 (Application of Information Technology for Agricultural Economics and Agribusiness) 
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-141 
  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปกบังานดา้นการเกษตรและธุรกิจเกษตร การ

ใชก้ระดาษค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การน าผลการ
วเิคราะห์ไปใชเ้พื่อการตดัสินใจดา้นการเกษตรและธุรกิจเกษตร 

 Fundamental of using software for agriculture and agribusiness, use of worksheet for 
agricultural and agribusiness data processing and analysis, applications of software in 
agricultural economics research, analysis result for agribusiness decision making  
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877-382  การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 350 ช่ัวโมง 
 (Internship in Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ในหน่วยงานของเอกชน รัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการ หรือ

องคก์รชุมชน ภายใตก้ารบริหารจดัการของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
 Practical work related to the field of agricultural economics in the private firms, 

government enterprises, government or community organizations  under supervision of the 
department staffs 

 
877-428  หลกัการวเิคราะห์โครงการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Project Analysis) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-326 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความหมายและลกัษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิดวา่ดว้ยตน้ทุนและ

ผลตอบแทนของโครงการ การตีค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ แนวคิดวา่ดว้ยการ
วเิคราะห์โครงการทางการเงินและทางเศรษฐกิจ ตวัช้ีวดัต่าง ๆ ในการพิจารณาโครงการทั้งท่ี
ค  านึงถึงเวลาและไม่ค  านึงถึงเวลา การวเิคราะห์ระหวา่งมีและไม่มีโครงการ การวิเคราะห์
โครงการทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

 Definition and features of project, project planning, cost and benefits concepts of project, 
valuing of project cost and benefits, financial and economic analysis concepts, discounting 
and non-discounting criteria, analysis with and without project, financial project analysis and 
sensitivity analysis 

 
877-429    วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 
 (Research Methods in Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-212 และ 877-221 หรืออยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ 
  แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยั ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อสาขาเกษตร ขั้นตอนการวจิยั การ

พฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเขียนรายงานการวิจยั แหล่งทุนใน
การท าวจิยั และจรรยาบรรณในการวจิยั 

 Research concepts, importance of economics to the research in agricultural sectors, research 
processes, development of research proposal, research tools, writing research report, sources 
of research funds and research ethics 
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877-431 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Policy) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-323 และ 877-324 หรืออยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ 
  ความน าวา่ดว้ยนโยบายเกษตร ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคเกษตรในโครงสร้าง

เศรษฐกิจไทย ปัญหาความยากจนและหน้ีสินของเกษตรกร นโยบายเกษตรดา้นการผลิตและ
การตลาด และการคา้ระหวา่งประเทศ  กระบวนการก าหนดนโยบายเกษตรไทย 

 Introduction to agricultural policy, related economic theory, agricultural sector in  Thai 
economic structures, poverty and debt problems of the Thai farmers,  agricultural policy in  
production, marketing  and international trade contexts, Thai agricultural policy process 

 
877-432 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and Application) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเป็นมา ความหมายและความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชใ้นระดบั
บุคคล ชุมชน องคก์รธุรกิจ และระดบัประเทศ   

 Structure of Thai economy; evolution, definition and importance of sufficiency economy 
philosophy; related economic theory; philosophy of sufficiency economy, applications to 
individual, community, business organization and the country development 

 
877-443 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลีย้งสัตว์น า้          3(3-0-6)   
           (Aquaculture Economics)  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 530-230 และ 876-205 หรืออยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ 
        บทบาทและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าต่อเศรษฐกิจของไทย หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้ง การวางแผนเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบักิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  การวเิคราะห์กิจการ
เพื่อประเมินผลส าเร็จ หลกัการตดัสินใจในการจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การจดัการการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

 Roles and importance of aquaculture to the Thai economy, related economics theory, 
planning and decision making in aquaculture enterprises, enterprise analysis, principles of 
decision making in aquaculture management, aquaculture management and the environment 
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877-444    การจัดการธุรกจิเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Management) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-323 และ 877-324 หรืออยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ 
  ความหมายของธุรกิจเกษตรและววิฒันาการ ระบบธุรกิจเกษตรและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การจดัการ
องคก์รและทรัพยากรมนุษย ์ พฤติกรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ 
การจดัการการเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมทางเทคโนโลย ีการส่ือสารทางธุรกิจ 

 Definition and evolution of agribusiness, agribusiness systems and business environment, 
analysis of environmental factors on agribusiness system performances, organizational 
human resource management, business behavior, supply chair analysis and logistics, 
management from change in innovating business communication 

 
877-445    การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกจิเกษตร 3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Agribusiness) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 461-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนดกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจเกษตร แนวทางในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์ และการปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ตามสถานการณ์ กรณีศึกษาทางดา้นธุรกิจเกษตร 

 External and internal environment analyses which related with strategic formulation  
Strategic formulation at the functional, business, corporate, and international levels. Strategic 
choices, and implementation,strategic change and evaluation. Study focuses on cases in 
agribusiness 

 
877-446  การประกอบการทางธุรกจิเกษตร 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship in Agribusiness) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 461-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
  การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ คุณสมบติัของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การ

ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องธุรกิจ การจดัท าแผนธุรกิจ การ
วเิคราะห์และกลยทุธ์ดา้นการตลาด การจดัการดา้นการผลิต บริการระบบบญัชี การเงิน การ
บริหารองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์ ภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการของภาครัฐ 
โดยเนน้ในภาคธุรกิจการเกษตร 
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 New entrepreneurship, qualifications of successful entrepreneur, business opportunity 
assessment, business feasibility analysis, setting business plan, marketing strategies and 
analysis, production management, accounting system and financial management, human 
resources and organizations management, taxes and related laws, government services for 
agribusiness 

 
877-447 เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร  3(3-0-6) 
 (Economics of Agricultural Development) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  876-205 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ 
 การพฒันาและผลการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ บทบาท

และความส าคญัของการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม พลวตัของการพฒันาการเกษตรและปัญหาจากการพฒันา ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาภาคเกษตร ดชันีช้ีวดัการพฒันาการ
เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตและความย ัง่ยนื 

 Definition and importance of agricultural development on economic and social development, 
development indicators and development theory, roles and significant of agriculture, 
dynamics of agricultural development and related problems, sustainable agricultural research 
and development, relationship between Thai agricultural and world agricultural economy, 
and adjustment of Thai agriculture under globalization 

 
877 - 448 เศรษฐกจิการยาง 3(3-0-6) 
 (Rubber Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 877-323 และ 877-324 หรืออยู่ในดุลพนิิจของสาขาฯ 
  ความส าคญัของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก พฒันาการของ

อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดยางและผลิตภณัฑ์ นโยบายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศ
ทางการพฒันายางพาราของประเทศไทย 

 Social and economic importance of rubber to Thailand and the world, development of production 
and marketing rubber and rubber product, policy and related organizations, the future 
development of rubber industry in Thailand   
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877-451  ระบบเศรษฐกจิไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Economics System) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
   พฒันาการของเศรษฐกิจไทยก่อนและหลงัการใชแ้ผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พลวตัของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและปัญหา บทบาทภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนใน
การพฒันาเศรษฐกิจไทย 

 Development of Thai economy before and after implementing National Economic and Social 
Plans, dynamics of Thai economic structure and problems, roles of the government, private 
sector, and civic group in Thailand economic development 

 
877-452 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Trade Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-103 และ  876-104 หรืออยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ 
  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ ความส าคญัของการคา้ระหวา่งประเทศและ

การคา้ชายแดนต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย ทฤษฎีทางการคา้และความช านาญระหวา่งประเทศ 
นโยบายและมาตรการทางการคา้ระหวา่งประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ปัญหาและกล
ยทุธ์ทางการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศก าลงัพฒันา 

 Basic concepts of international trade, importance of international trade  and border trade to 
the Thai economic development, international trade theory, international trade policy and 
measures, international economic integration, international trade problems and strategies 
implemented by developing countries 

 
877-483  สหกจิศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 9(0-0-27) 
 (Cooperative Education in Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษาปกติ 
 ปฏิบติังานในสถานประกอบการของเอกชน หรือรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

องคก์รชุมชน โดยร่วมมือกบัองคก์รในการวางแผนและควบคุมการปฏิบติังาน 
 Practical work in the private or government enterprises or public or community 

organizations, planning, monitoring, and evaluation of the students’ performance 
implemented through co-management between the department and the organizations 
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877-496  หัวข้อพเิศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1-3(x-y-z) 
 (Special Topics in Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
  ประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 New issues agricultural economics 
 
877-497   สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1(1-0-3) 
 (Seminar in Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 การคน้ควา้เอกสารทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การเขียนรายงานทางวชิาการและการน าเสนอ 
 Independent study in agricultural economics issues under supervision of an advisor, 

submission of academic report and presentation 
 
877-498   โครงงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(0-0-9) 
 (Research Project in Agricultural Economics) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: - 
 การวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Conducting agricultural economic research under supervision of an advisor 
 
890-101   การฟังและพูดภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3(2-2-5)  
               (Fundamental  English  Listening and Speaking) 
 พฒันาทกัษะการฟังและพูดในหวัขอ้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั และ

รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร 
 Developing listening and  speaking skills based on topics in everyday life; listening for gist 

and details ; grammar  and language functions necessary for communicative purposes   
 
890-102   การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
                (Fundamental  English  Reading and Writing)  
 พฒันาทกัษะการอ่าน  เพิ่มพูนวงศพัท ์   เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจากบริบทของบทอ่านท่ี

หลากหลาย พฒันาทกัษะการเขียนระดบัขอ้ความสั้นๆ 
 Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a variety 
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890-212 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6)  
 (English Conversation I) 
 เง่ือนไข: ใหสิ้ทธินกัศึกษาปีสุดทา้ยก่อน 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  890-101 ,890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 

การฝึกทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษเพื่อการพบปะและทกัทาย การแลกเปล่ียนข่าวสารและ
ขอ้มูล การบรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคล ส่ิงของ และสถานท่ี การรายงาน การพูดถึง
ความทรงจ า และความหลงลืม การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกใหท้ าตาม การ
ตรวจสอบความเขา้ใจ การขอใหพู้ดซ ้ า การใหค้  าชม การบอกความพอใจและความไม่พอใจ 
การบอกความชอบและไม่ชอบ การบอกความตอ้งการและความปรารถนา การสัญญาและบอก
ความตั้งใจ การเสนอความช่วยเหลือ การกล่าวขอบคุณ และการขออนุญาต ตลอดจนการ
อภิปรายประเด็นการส่ือสารขา้มภาษาและวฒันธรรม 
The following conversation skills and topics will be practiced : meeting and greeting people; 
sharing news and information; describing people; things and places; reporting information; 
remembering and forgetting; requests; directions and instructions; checking understanding; 
asking for repetition; complimenting; satisfaction and dissatisfaction; likes and dislikes; 
preferences; wants and desires; promises and intentions; offering help; gratitude and 
appreciation; and permission. The cross-cultural issues of these conversation skills and topics 
will also be discussed 

 
890-213 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6)  
 (English Conversation II) 
 เง่ือนไข: ใหสิ้ทธินกัศึกษาปีสุดทา้ยก่อน 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 890-212 

การฝึกทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษเพื่อการเช้ือเชิญ การบอกความจ าเป็นและขอ้ผูกมดั การ
อ าลา การบอกขอบเขตความสามารถ การขอร้อง การให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะ การแสดง
ความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย การปฏิเสธและการยอมรับ การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง การบอกความ
เป็นไปได ้การบอกความแน่นอน การแสดงความเห็นชอบและไม่เห็นชอบ การขอโทษและการ
ใหอ้ภยั การแสดงความเสียใจต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน การบอกความปรารถนา การขยายความเพื่อความ
ชดัเจน การขดัจงัหวะผูส้นทนา การส่งต่อการสนทนา และการแสดงขอ้คิดเห็น ตลอดจนการ
อภิปรายประเด็นการส่ือสารขา้มภาษาและวฒันธรรม 
The  following  conversation skills and topics will be practiced : invitations, obligations, 
leave taking, ability and inability, requests, advice and suggestions, agreement and 
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disagreement, denying and admitting, correcting, possibility and probability, certainty and 
uncertainty, approval and disapproval, apologizing and forgiving, regrets, wishes, clarifying, 
interrupting, redirecting a conversation and assorting opinions. The cross-cultural issues of 
those conversation skills and topics will also be discussed 
 

890-241 การฟังและการพูดเชิงธุรกจิเบื้องต้น 3(3-0-6)  
 (Basic Listening and Speaking for Business) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 890-102 หรือผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดคุ้น้เคยกบัภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ สามารถฟัง และโตต้อบภาษาองักฤษเชิง
ธุรกิจในโอกาสต่างๆ เช่น การติดต่อนดัหมาย การเจรจาต่อรอง สามารถน าเสนอผลงานและ
รายงานทางธุรกิจ 
An introduction to business language. Making an appointment. Socializing. Negotiating. 
Meetings and discussions. Giving presentations 
 

890-242 การเขียนเชิงธุรกจิเบื้องต้น 3(3-0-6)  
 (Basic Business Writing) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 890-102 หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

การเขียนในโลกธุรกิจ หลกัการเขียนจดหมายติดต่อ เช่น มุมมองของผูอ่้าน มารยาทในการ
เขียน ตรงประเด็นและกระชบั กระจ่างและชดัเจน การเขียนจดหมายธุรกิจส าหรับจุดประสงค์
ต่างๆ เช่น เพื่อสอบถามการหาขอ้มูลหรือขอค าแนะน า การสมคัรงาน ฯลฯ ฝึกการเขียนบนัทึก
รายงานการประชุมรายงานท่ีน าเสนอเป็นตวัเลข 
Introduction  to  general  characteristics  of  business writing  as  opposed to personal writing 
with respect to purposes of writing,  situations, and the relationships between the writer and 
the reader. Practice of writing different kinds  of business correspondence such as  business 
letters, memos and simple business  reports, using appropriate tone and style  with correct 
language forms and  functions 

 
890-245 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 3(3-0-6)  
 (English for Business) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 890-101, 890-102 หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ เนน้ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทกัษะ (อ่าน ฟัง เขียน 
พูด) เนน้ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อธุรกิจ นบัตั้งแต่การพบปะผูค้นในวงการธุรกิจ การนดัหมาย 
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การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การอธิบายเก่ียวกบัสินคา้และลกัษณะของธุรกิจ การน าชม
สถานท่ีท างาน และการเสนอรายงานทางธุรกิจ 
English for business, emphasizing 4 language skills (reading, listening, writing and speaking) 
. Language used for business contacts, ranging from meeting people, making an appointment, 
talking about the nature of business and products , taking visitors around the premise, giving 
a presentation on  business issues 

 
890-252 การเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 3(3-0-6)  
 (Writing Academic English) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 890-101 ,890-102 หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

เนน้ทกัษะการเขียนชั้นสูงในรูปแบบต่างๆ ฝึกการเขียนเรียงความ วถีิการเขียนขยายเน้ือหา การ
เขียนเชิงบรรยาย การเล่าเร่ืองราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชกัชวน ฝึกการใช ้
เคร่ืองหมายวรรคตอนใหถู้กตอ้ง ฝึกการเขียนรายงาน บทคดัยอ่และการเขียนโครงงานต่างๆ 
Advanced writing skills of different styles with the emphasis on the vocabulary in academic 
contexts and formal language patterns. Practicing writing essays. A variety of methods of 
paragraph development ; description, narration, argument, and persuasion. Effective uses of 
punctuations. Writing reports, abstracts and planning project outlines 

 
890-261 ภาษาองักฤษในที่ท างาน 3(3-0-6)  
 (English in the Workplace) 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 890-101 ,890-102 หรือผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นท่ีท างาน รวมทั้งภาษาท่ีใชใ้นสังคมท่ีจ าเป็นในการติดต่องาน เช่น 
การโทรศพัท ์การนดัหมาย การขอ/ใหข้อ้มูล การตอ้นรับแขก การจดบนัทึกขอ้ความ 
Skills for communicating in English in the workplace including social English used in a 
business environment :such as using the telephone, making appointments, giving/ asking  for 
information, receiving visitors, making memos etc 

 
895-103 ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science and Government 

ขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐกระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศโดยยอ่ 
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A basic course to provide knowledge and understandings of concepts in Political Science 
such as political process, government, parliamentary system, political parties, pressure groups 
and political ideology. The course will also examine briefly on international politics 
 

895-111 มนุษย์กบัสังคม 3(3-0-6)  
 (Man and Society) 

มนุษยก์บัสังคมและวฒันธรรม การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนัทางสังคม สิทธิมนุษยชน การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม โลกาภิวตัน์ และผลกระทบต่อสังคมไทย 
Man in culture and society. Social organization. Social institutions. Human rights. Social 
changes. Globalization and its  impact on Thai society 

 
895-132 ทกัษะเพ่ือการส่ือสาร 2(2-0-4)  
 (Communication Skills) 

ทรัพยากรสารสนเทศ  วธีิการคน้ควา้และการน าเสนอ วจันภาษาและอวจันภาษากบัการส่ือสาร 
การใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร  มุ่งเนน้ทกัษะการพูดและการน าเสนอ 
Information resources; searching methods and presentation; verbal and nonverbal language in 
communication; Thai usage in communication focusing on speaking and Presentation skills 
 

895-136 ความคิดและการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 (Thoughts and Communication) 

ภาษากบัความคิด การจบัประเด็น การล าดบัความคิด การสรุปความ การถ่ายทอดความคิดดว้ย
ภาษา การเขียนยอ่หนา้ การน าเสนองานทางวชิาการทั้งการพูดและการเขียน 
Language and Thoughts; identifying main ideas,  organization of ideas, summary, 
conveying ideas through language, paragraph writing, oral and written academic 
presentation 
 

895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 
                (Wisdom of  Living) 
 การคิด การบริหาร และการจดัการชีวติอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และ

กระแสสังคมโลก การผสมผสานวถีิไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวติ การมีจิต
สาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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 Thinking, life  administration  and management in accordance with changes in Thai and  
global society,  mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living, public mind 
and environmental conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy of text types developing short paragraph writing skills  

 
895-202 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6)  
 (Demography) 

ความหมายและทฤษฎี องคป์ระกอบของประชากร ขอ้มูลประชากร การวเิคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์ การเปล่ียนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการยา้ยถ่ิน นโยบายเก่ียวกบั
ประชากร ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงประชากร 
Definitions and theories. Population composition. Population Data. Demographic analysis. 
Population change : birth, death and migration. Population policies. Consequences of 
population change 
 

895-203 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6)  
 (General  Psychology) 

ความหมาย และวธีิการศึกษาทางจิตวทิยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ ปัจจยัทาง
ชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการมนุษย ์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวปั์ญญา การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพสุขภาพจิตและการปรับตวั การประยกุตใ์ชจิ้ตวิทยาในประจ าวนั 
Definition and psychological methods. Influential factors on human behavior. Biological and 
environmental factors. Human development. Motivation. Emotion. Perception. Intelligence. 
Learning. Personality. Mental health and adjustment. Application of psychology in daily life 

 
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)  
 (Critical Thinking) 

ศึกษาถึงลกัษณะ และกระบวนการแห่งความคิด การใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
อธิบายปัญหา หลกัการใชภ้าษาไทย การวจิารณ์และใหเ้หตุผล ชั้นของการอา้งเหตุผลในทาง
ตรรกศาสตร์ ความสอดคลอ้งของเหตุผล และการใชห้ลกัตรรกศาสตร์ในการวจิยัทาง
สังคมศาสตร์ 
A study of nature and process of thinking, which are fundamental to the development of 
knowledge, use of Language in criticism and reasoning, levels of reasoning in logics, 
compatibility of reasoning and the use of logics in social science research 
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895-209 มานุษยวทิยา 3(3-0-6)  
 (Anthropology) 

ความหมาย  ขอบเขต การศึกษาวจิยัทางมานุษยวทิยา วฒันธรรม การจดัระเบียบทางสังคม
ระบบครอบครัว เครือญาติ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนาในสังคมดั้งเดิม วฒันธรรม
กบัการเปล่ียนแปลง 
Definition. Scope. Research study in Anthropology. Culture. Social organization. Family 
system. Kinship. Economy. Politics and government. Religion in primitive society. Culture 
and change 

 
895-213 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
 (Industrial Psychology) 

ประวติัความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร การน าจิตวทิยามา
ประยกุตใ์ชใ้นการคดัเลือกบุคคล การจูงใจในการท างาน ทศันคติและความพึงพอใจในการ
ท างาน กระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้ า การส่ือสาร การบริหารความขดัแยง้ และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 
History of industrial psychology; human behavior in organization; applied  psychology to 
personnel selection; work motivation; attitudes and job satisfaction; group process; 
leadership; communication; conflict  management and working condition 
 

895-216 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น 3(3-0-6)  
 (Urbanization and Migration) 

กระบวนการความเป็นเมือง และการยา้ยถ่ิน ทฤษฎี สาเหตุและผลกระทบ ปัญหาของเมืองใน
ประเทศพฒันาและก าลงัพฒันา ความเป็นเมืองและการยา้ยถ่ินในประเทศไทย 
Urbanization and migration processes, theories,causes and effects; problems of urbanization 
in developed and developing countries; urbanization and migration in Thailand 

 
895-301 จิตวทิยาองค์การ 3(3-0-6)  
 (Organizational Psychology) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และองคก์าร แรงจูงใจ และสมมุติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของ
มนุษย ์ความเป็นผูน้ า และการมีส่วนร่วม บทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มในองคก์ารโครงสร้าง
ขององคก์าร และการเปล่ียนแปลง การพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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The relationship between the individual and the organization. Human motivation and 
assumptions about human nature, leadership and participation, groups in organization, 
organizational structure and dynamics, and increasing organizational effectiveness 

 
895-326 ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ 3(3-0-6)  
 (Local History Southern Thailand) 

ความเป็นมา และความเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินใน 14 จงัหวดัภาคใตข้องไทยในระยะแรกเร่ิม 
(การก่อตวัเป็นชุมชน) จนถึงสมยัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.2488) ในลกัษณะของการให้
ความส าคญัต่อพฒันาการและความเปล่ียนแปลงของชุมชนแต่ละทอ้งถ่ิน ในแนวปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินกบัส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
Background and development of the local history of Thailand  in 14 Southern provinces since 
the beginning of community until the end of Second World War (1945 AD.) Concentration 
on the evolution and development with emphasis on the relationship among local Southern 
Thailand and between the central Thailand and Southeast Asian region 
 

รายวชิาทีเ่ปิดบริการให้กบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ 
879-301   หลกัการตลาดสินค้าเกษตร   3(3-0-6) 
 (Principles of Agricultural Marketing)  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-101 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
  ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตร ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร  รวมทั้ง

ลกัษณะการผลิตและการบริโภค ประเภทต่าง ๆ  ของตลาดและการก าหนดราคาสินคา้ในแต่ละ
ตลาด หนา้ท่ีและสถาบนัการตลาดท่ีส่งผลถึงการวิเคราะห์ส่วนเหล่ือมการตลาดและวถีิการตลาด 
การวางแผนการตลาด การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อผลในการสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด
และบทบาทของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดสินคา้เกษตร 

 Definition and principles of marketing, agricultural market, uniqueness of agricultural 
commodities, supply and demand of agricultural commodities, roles of demand and supply to 
change in price, marketing functions and institutions, marketing margin and channel analysis, 
marketing planning, farmer group formation to marketing negotiation, roles of government 
on agricultural commodity marketing 
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879-302   การจัดการธุรกจิฟาร์มส าหรับนักเกษตร 3(3-0-6) 
 (Farm Business Management for Agriculturist)  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-101 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 หลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการฟาร์มในเชิงธุรกิจ  โดยใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

และการบริหารธุรกิจมาประยกุตใ์ช ้ การวางแผนและจดัท างบประมาณฟาร์ม การควบคุมและ
ประเมินผลฟาร์มดว้ยการจดัท าบญัชีฟาร์ม  และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ฟาร์ม  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจฟาร์ม   

 Principles and concepts of farm business management, fundamental economic and business 
concepts in the management of farm business and the applications, farm planning, budgeting, 
controlling and evaluation, farm quality control and standards, factors affecting farm business 
performances 

 
879-403  เศรษฐกจิการประมง  3(3-0-6) 
  (Fishery Economics)   
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 876-101 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคญัของสาขาประมงต่อเศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในระดบั

ฟาร์ม พื้นฐานเศรษฐศาสตร์การผลิตและการประยกุตใ์ชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า การตลาดและ
ราคาสินคา้สัตวน์ ้า การวเิคราะห์โครงการลงทุนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า แนวคิดเบ้ืองตน้ของ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

 Importance of fishery to Thai economy, aquaculture economics at the farm level, principles 
of production economics and applications on aquaculture, fishery prices and marketing, 
aquaculture investment analysis, concepts of fishery resources economics, fishery production, 
and economic efficiency and sustainable fishery resources management policy 

 
879-404    การจัดการธุรกจิเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Management)  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 879-301 หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและววิฒันาการ ระบบธุรกิจเกษตรและสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ 

การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การ
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ประยกุตค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการธุรกิจเพื่อช่วยในการประเมินปัญหา และ
โอกาสในการแข่งขนัของหน่วยธุรกิจเกษตร และระบบธุรกิจเกษตรของประเทศไทย 

 Definitions, agribusiness evolution, agribusiness systems, analysis of business environment, 
applications of economics and business management to assess agribusiness problems and 
opportunities, Thai agribusiness systems 
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ภาคผนวก ค 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 



ความรับผดิชอบหลกั  oความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผดิ 
ชอบ

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวจิยัทางสถิติ   ○    ○    ○  ○   ○    

461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้   ○     ○      ○   ○   

461-211 หลกัการจดัการ  ○       ○     ○  ○    
510-111 หลกัการกสิกรรม ○  ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○  ○ ○ 

515-111 หลกัการเล้ียงสตัว ์ ○  ○ ○    ○      ○ ○ ○ ○ ○  

530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

520-414 การพยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร   ○           ○    ○  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผดิ 
ชอบ

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
874-391  กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ 
                   

876-103   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                   ○ ○  ○    ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

876-104  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้                  ○ ○  ○    ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค                  ○ ○  ○    ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค    ○ ○  ○    ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

877-201 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1         ○ ○      ○ ○  ○ 

877-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทาง 
 เศรษฐศาสตร์เกษตร 1 

  ○  ○ ○   ○         ○ ○ 

877-212  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทาง 
 เศรษฐศาสตร์เกษตร 2 

  ○  ○ ○   ○         ○ ○ 

877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองตน้    o ○ ○   ○ ○ ○  ○    ○ ○ ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผดิ 
ชอบ

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม ○  ○   ○   ○ ○ ○   ○   ○ ○  
877-281 การเรียนรู้วถีิชีวติชุมชนเกษตร                ○ ○  ○ 
877-313 จิตส านึกทางสงัคม เศรษฐกิจและ

การเมือง 
  ○             ○ ○   

877-323 หลกัการตลาดและราคาสินคา้เกษตร ○  ○   ○   ○ ○ ○   ○   ○ ○  
877-324 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
    ○ ○             ○ 

877-325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอ้ม 

    ○ ○    o        ○ ○ 

877-326 ธนกิจเกษตร ○  ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○    ○ 
877-327 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน   ○               ○  
877-341  ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ ○  ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○  ○  ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผดิ 
ชอบ

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
877-342 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและ 
 ธุรกิจเกษตร 

○  ○ ○  ○ ○  ○   ○ ○  ○     

877-382 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร       ○  ○           
877-428 หลกัการวเิคราะห์โครงการ  ○  ○   ○   ○  ○   ○   ○ ○  
877-429 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   ○                ○ 

877-431 นโยบายเกษตร   ○              ○  ○ 

877-432 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 และการประยกุตใ์ช ้

               ○ ○  ○ 

877-443 เศรษฐศาสตร์การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า                    
877-444 การจดัการธุรกิจเกษตร                    
877-445  การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจเกษตร   ○                ○   
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผดิ 
ชอบ

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
877-446 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร                    
877-447  เศรษฐศาสตร์การพฒันาการเกษตร   ○  ○   ○   ○  ○   ○   ○ ○  
877-448 เศรษฐกิจการยาง ○   ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○  ○ ○ ○   
877-451 ระบบเศรษฐกิจไทย   ○              ○  ○ 
877-452 เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ ○ ○ ○   ○   ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○   

877-483 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร      ○ ○ ○ ○ ○         
877-496 หวัขอ้พิเศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร                   
877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร                   
877-498 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์เกษตร   ○      ○          
879-301 หลกัการตลาดสินคา้เกษตร ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

879-302 การจดัการธุรกิจฟาร์มส าหรับนกัเกษตร ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

879-403 เศรษฐกิจการประมง ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○    ○ ○ ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา

4. ทกัษะ
ความ  
สัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผดิ 
ชอบ

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
879-404 การจดัการธุรกิจเกษตร ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

 

1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆขององคก์รและสงัคม 

6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

2.     ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฏีท่ีส าคญัของศาสตร์ท่ีศึกษา 

2) สามารถวเิคราะห์ปัญหาเขา้ใจและอธิบายความตอ้งการในศาสตร์ท่ีศึกษา รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

3) มีความรู้ในแนวกวา้งของศาสตร์ท่ีศึกษาเพ่ือใหเ้ลง็เห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมได ้
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4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.    ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดแบบองคร์วม 

2) ตระหนกัในสจัจะธรรมวา่ดว้ย ผลยอ่มเกิดมาแต่เหต ุ

3) คิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีตน้เหต ุ

4.    ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5.   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัศาสตร์ท่ีศึกษา 
2) สามารถใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเคร่ืองมืออ่ืนๆในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม
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ภาคผนวก ง 
การเปรียบเทยีบรายวชิาและจ านวนหน่วยกติ 

ระหว่างหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หมายเหตุ 
หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 
 

131 หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 133  

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34  
 1) กลุ่มวชิาภาษา 12  1) กลุ่มวชิาภาษา 12   
 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 5  2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 13  ปรับรายวชิาให ้
 3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 9    และสงัคมศาสตร์   ถูกตอ้ง 
 4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
  คณิตศาสตร์ 

8  3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
  คณิตศาสตร์ 

9  ตามโครงสร้าง 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 91 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 93  
1) วชิาแกน 42 1) วชิาแกน 44  
2) วชิาชีพ (บงัคบั) 31 2) วชิาชีพ (บงัคบั) 37  
3) วชิาชีพ (เลือก) 18 3) วชิาชีพ (เลือก) 12  

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6  

ง. หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง ง. หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง  
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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หมายเหตุ 

หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 
 

131 หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 133 - 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34 หน่วยกติรวมเท่าเดมิ 

1) กลุ่มวชิาภาษา 12 1) กลุ่มวชิาภาษา 12 คงเดิม  
890-101 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-1-3) 890-101 การฟังและพดู 

  ภาษาองักฤษ 
3(2-2-5) เปล่ียนตามการ 

จดัการเรียนการสอน 
890-102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-1-3) 890-102 การอ่านและเขียน 

  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 
3(3-0-6) ของคณะศิลปศาสตร์ 

***-*** ภาษาองักฤษ (เลือก) 3(x-y-z) ***-*** ภาษาองักฤษ (เลือก)* 3(x-y-z) * เลือกเรียน/ก าหนด 
***-*** ภาษาองักฤษ (เลือก) 3(x-y-z) ***-*** ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ* 3(x-y-z)  ข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือ

พฒันาความ 
สามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 5 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

13 มีการรวมรายวชิาใน
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ไว้
ดว้ยกนั และลดลง 1 
หน่วยกิต 

895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) 895-132 ทกัษะการส่ือสาร 2(2-0-4) คงเดิม 
***-*** วชิามนุษยศาสตร์(เลือก) 3(x-y-z) 640-101 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) ก าหนดรายวชิาใหม่ 
3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 9 877-201 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) ตามนโยบายการจดั 
875-301 จิตส านึกทางสงัคม  
  เศรษฐกิจและการเมือง  

2(2-0-4) 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนิน 
  ชีวติ 

3(2-2-5) การเรียนการสอน
รายวชิาศึกษาทัว่ไป 

***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) ***-*** พลศึกษา 1(x-y-z) ของมหาวทิยาลยั 
***-*** วชิาสงัคมศาสตร์(เลือก) 3(x-y-z) ***-*** วชิาสงัคมศาสตร์หรือ 3(x-y-z) สงขลานครินทร์ 
***-*** วชิาสงัคมศาสตร์(เลือก) 3(x-y-z)   มนุษยศ์าสตร์*  * เลือกเรียน 
4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
 คณิตศาสตร์ 

8 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ 
 คณิตศาสตร์ 

9 - 

340-301 วทิยาศาสตร์ประจ าวนั 1 2(2-0-2) 315-201 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
  และสงัคม 

3(3-0-6) เปล่ียนใหส้อดคลอ้ง
กบัการจดัการเรียน
การสอนของคณะ
วทิยาศาสตร์ 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกติ หมายเหตุ 
877-141 เทคโนโลยสีารสนเทศ
  เพื่อการจดัการฐานขอ้มูล 

3(2-2-5) 877-141 เทคโนโลยสีารสนเทศ
  เพื่อการจดัการฐานขอ้มูล 

3(2-2-5) คงเดิม 

530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
  ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

3(3-0-2) 530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
  ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

3(2-2-5) ปรับจ านวนหน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 91 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 93 - 
1) วชิาแกน 42 1) วชิาแกน 44 - 
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) 322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3(3-0-6) คงเดิม 
322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) 322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) คงเดิม 
347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ 
  การวจิยัทางสถิติ 

2(1-2-3) 347-361 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ 
  การวจิยัทางสถิติ 

2(1-2-3) คงเดิม 

461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 461-110 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) คงเดิม 
461-211 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 461-211 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) คงเดิม 
510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) 510-111 หลกัการกสิกรรม 3(3-0-6) คงเดิม 
515-111 หลกัการเล้ียงสตัว ์ 3(3-0-6) 515-111 หลกัการเล้ียงสตัว ์ 3(3-0-6) คงเดิม 
530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 2(2-0-4) 530-230 หลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 2(2-0-4) คงเดิม 
874-391  กฎหมายควบคุมการ 
  ประกอบกิจกรรมทาง 
  เศรษฐกิจ 

2(2-0-4) 874-391   กฎหมายควบคุมการ 
  ประกอบกิจกรรมทาง 
  เศรษฐกิจ 

2(2-0-4) คงเดิม 

875-111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-3) 876-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) ปรับจ านวนหน่วยกิต 

875-112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-3) 876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) ปรับจ านวนหน่วยกิต 

875-213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  2 3(3-0-3) 876-205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
  จุลภาค  

3(3-0-6) ปรับจ านวนหน่วยกิต 

 875-214 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-3) 876-206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
  มหภาค  

3(3-0-6) ปรับจ านวนหน่วยกิต 

875-221 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-3)   877-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
  ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร1 

3(3-0-6)   เปล่ียนใหส้อดคลอ้ง
กบัการเรียนการสอน 

875-222 สถิติส าหรับ 
  นกัเศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-3)   877-212 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ
  ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร2 

3(3-0-6)   ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

- - 877-313 จิตส านึกทางสงัคม  
  เศรษฐกิจและการเมือง 

2(1-2-3) ยา้ยมาจากหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป (ปรับ
เน้ือหาและรหสั
รายวชิา) 
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2) วชิาชีพ (บังคบั) 31 2) วชิาชีพ (บังคบั)  37 เพ่ิมข้ึน 6 หน่วยกิต  
875-323 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-3) 877-327 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน               3(3-0-6) เปล่ียนใหส้อดคลอ้ง 
875-364 หลกัการวเิคราะห์ 
  โครงการ 

3(3-0-3) 877-428 หลกัการวเิคราะห์ 
  โครงการ 

3(3-0-6) กบัการเรียนการสอน
ของสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
(ปรับเน้ือหา และรหสั
รายวชิา) 

877-211 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-3) 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
  เบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-212 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-3) 877-222 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-313 หลกัการตลาดและ 
  ราคาสินคา้เกษตร 

3(3-0-3) 877-323 หลกัการตลาดและ 
  ราคาสินคา้เกษตร 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-314 เศรษฐศาสตร์การผลิต 
  และการแปรรูปทาง  
  การเกษตร 

3(3-0-3) 877-324 เศรษฐศาสตร์การผลิต
  ทางการเกษตรและ 
  อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิต
เปล่ียนช่ือ ปรับเน้ือหา
รายวชิาใหเ้หมาะสม
กบัสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

877-315 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3(3-0-3) 877-325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-416 นโยบายเกษตร 3(3-0-3) 877-431 นโยบายเกษตร 3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-417 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
  เกษตร 

3(3-0-3) 877-429 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์
  เกษตร 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์ 
  เกษตร 

1(1-0-3) 877-497 สมัมนาทางเศรษฐศาสตร์
  เกษตร 

1(1-0-3) ปรับเน้ือหารายวชิา 

877-498 โครงงานวจิยัทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

3(0-0-9) 877-498 โครงงานวจิยัทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

3(0-0-9) ปรับเน้ือหารายวชิา 
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- - 877-326  ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) ยา้ยมาจากหมวด
วชิาชีพ (เลือก) และ
ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิต  
และเน้ือหารายวชิา 

  877-432  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  และการประยกุตใ์ช ้

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา 

3) วชิาชีพ (เลือก) 18 3) วชิาชีพ (เลือก) 12 - 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในและนอก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร โดย
หลักสูตรก าหนดให้ เลือกเรียน
รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร จ านวนไม่น้อยกวา่ 9 หน่วย
กิ ต  แ ล ะ ให้ เ ลื อ ก น อ ก ส าข า
เศรษฐศาสตร์เกษตร จ านวนไม่เกิน 
9 หน่วยกิต 

 ใหเ้ลือกรายวชิาดงัต่อไปน้ี - - 

1) วชิาเลือกในสาขาวชิา 
 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

- - - - 

877-321 ธนกิจเกษตร 3(3-0-3) - - ยา้ยไปหมวดวชิาชีพ 
(บงัคบั) 

877-322 ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตร 
  ล่วงหนา้ 

3(3-0-3) 877-341 ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตร 
  ล่วงหนา้ 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-323 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
  สารสนเทศส าหรับ  
  เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
  ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-3) 877-342 การประยกุตเ์ทคโนโลย ี
  สารสนเทศส าหรับ  
  เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
  ธุรกิจเกษตร 

3(2-2-5) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-424 เศรษฐศาสตร์การ 
  เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

3(3-0-3) 877-443 เศรษฐศาสตร์การ 
  เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-425 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-3) 877-444 การจดัการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 
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877-426 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทาง 
  ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-3) 877-445 การจดัการเชิงกลยทุธ์ทาง 
  ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวชิา 
จ านวนหน่วยกิตและ
เน้ือหารายวชิา 

877-427 การประกอบการทาง 
  ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-3) 877-446 การประกอบการทาง 
  ธุรกิจเกษตร 

3(3-0-6) มีการปรับจ านวน
หน่วยกิต เน้ือหาและ
รหสัรายวชิา 

877-428 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
  ประมง 

3(3-0-3) - - ตดัออก 

877-429  เศรษฐศาสตร์การ 
  พฒันาการเกษตร 

3(3-0-3) 877-447  เศรษฐศาสตร์การ 
  พฒันาการเกษตร 

3(3-0-6) มีการปรับจ านวน
หน่วยกิต เน้ือหาและ
รหสัรายวชิา 

877-431 การตลาดปัจจยัการผลิต 
  ทางการเกษตร 

3(3-0-3) - - ตดัออก 

877-483 สหกิจศึกษาทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

9(0-0-27) 877-483 สหกิจศึกษาทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

9(0-0-27) คงเดิม 

877-496 หวัขอ้พิเศษทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

1-3(x-y-z) 877-496 หวัขอ้พิเศษทาง 
  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

1-3(x-y-z) คงเดิม 

- - 877-448  เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา 
- - 877-451 ระบบเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา 
- - 877-452 เศรษฐศาสตร์การคา้ 

  ระหวา่งประเทศ 
3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา 

2) วชิาเลือกนอกสาขาวชิา
 เศรษฐศาสตร์เกษตร มดีงันี ้

- - - - 

 2.1 วชิาเลือกในสาขาวชิา
  เศรษฐศาสตร์  
 เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชา
แ ก น แ ล ะ วิ ช า ชี พ เ ลื อ ก ด้ า น
เศ รษ ฐ ศ าส ต ร์ ข อ งห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบณัฑิตท่ีมีเน้ือหาไม่
ซ ้ าซ้อนกนั เช่น เศรษฐกิจพอเพียง 
เศ รษ ฐศ าสต ร์ สุ ขภ าพ  ก ารค้ า
ชายแดน เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
เป็นตน้ 

- - - - 
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 2.2 วชิาเลือกนอกสาขาวชิา
  เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
  เศรษฐศาสตร์ 

- - - - 

460-217 การบริหารทรัพยากร 
  มนุษย ์  

3(3-0-6) 460-213 การบริหารทรัพยากร 
  มนุษย ์  

3(3-0-6) คงเดิม 

460-250 ทฤษฎีองคก์ารและ 
  พฤติกรรม 

3(3-0-3) - - ตดัออก 

460-310 การภาษีอาการ 3(3-0-3) - - ตดัออก 
460-410 การจดัการกลยทุธ์ 3(3-0-3) - - ตดัออก 
460-435 การเงินเพ่ือการสัง่เขา้- 
  ส่งออก 

3(3-0-3) 460-435 การเงินเพ่ือการสัง่เขา้- 
  ส่งออก 

3(3-0-6) ปรับจ านวนหน่วยกิต 

460-461 การประกอบธุรกิจ 
  ขนาดยอ่ม 

3(2-2-3) - - ตดัออก 

460-495 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-3) 460-495 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) ปรับจ านวนหน่วยกิต 
462-418 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-3) - - ตดัออก 
515-405 การตลาดปศุสตัว ์ 3(3-0-6) - - ตดัออก 
520-314 การสหกรณ์ 3(3-0-6) - - ตดัออก 

- - 460-332 หลกัการลงทุน  3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา 
- - 460-345 การตลาดเพ่ือการส่งออก 3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา 
- - 460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 

  จดัการ 
3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา 

- - 520-414 การพยากรณ์ธุรกิจ 
  ทางการเกษตร 

3(2-3-3) เพ่ิมรายวชิา 

- -  หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม
วิชาแกนและวิชาเลือกชีพด้าน
เศ รษ ฐ ศ าส ต ร์ ข อ งห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบณัฑิตท่ีมีเน้ือหาไม่
ซ ้ าซอ้นกนั 

- - 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 คงเดิม 
ง. หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง ง. หมวดวชิาฝึกงาน 400 ช่ัวโมง คงเดิม 
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ภาคผนวก จ 
การเปรียบเทยีบความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. ศาสตราจารย์ ดร. อารี  วบูิลย์พงศ์ (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
1. ในภาพรวมหลกัสูตรมีโครงสร้างตามมาตรฐานสากล - 
2. ในหมวดศึกษาทั่วไป มีวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียน

หลากหลาย 
- 

3. หลักสูตรสามารถสะท้อนปรัชญาได้เป็นส่วนใหญ่ 
รวมถึงมีการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าและเศรษฐศาสตร์การ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า วิชาเลือกท่ีเก่ียวกบัยางพาราเป็นต้น 
และเพ่ือให้ตรงกับปรัชญาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พร้อมทั้ งปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
เป็นแนวทางด าเนินชีวิตและการท าอาชีพ  เสนอให้
พิจารณาปรับรายวิชา 877-449 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้ จากวิชาชีพเลือกมาเป็นวิชาชีพ
บงัคบั 

ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

4. เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สามารถปรับบางวิชาดงัน้ี 

 

4.1  วิชา 877-325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม สาระกระบวนวิชาน้ีมีลกัษณะ

ทั่วไป (General) แต่ส าหรับมหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร์ วิชาน้ีควรจะผูกกบับริบทแวดลอ้มของ

ภาคใตใ้หช้ดัเจนข้ึน เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ และ

มีเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ในปัจจุบนัหลกัสูตรไดจ้ดัการเรียนการสอนรายวิชา 
877-325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ ง แ วด ล้ อ ม  โ ด ย เน้ น ก ารป ร ะ ยุ ก ต์ ท ฤ ษ ฎี
เศรษฐศาสตร์กบับริบทของภาคใตเ้ป็นส าคญัอยูแ่ลว้ 
แต่มิไดป้รากฎในค าอธิบายรายวิชา ซ่ึงหลกัสูตรได้
ด าเนินการปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ โดยเพ่ิมบริบท
ของภาคใต ้

4.2  พิจารณาสร้างวิชาการค้าชายแดนเป็นอีก 1 วิชา 

หรือชูหวัขอ้การคา้ชายแดนให้เด่นข้ึน ในกระบวน

วิชา 877-452 เศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรไดด้ าเนินการปรับค าอธิบายรายวิชา 877-
452 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และ
เพ่ิมเติมเน้ือหาการคา้ชายแดน นอกจากน้ีนกัศึกษายงั
สามารถเลือกเรียนรายวิชา 875-445 การคา้ชายแดน
ใต ้เพ่ิมเติมไดอี้ก  
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2. นายมนตรี  คงตระกูลเทียน (บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 

1. หลักสูตรได้ให้ความส าคัญในรายวิชาพ้ืนฐานทาง
การเกษตร ซ่ึ งนับว่าเป็น ส่ิงท่ี ดีมาก เช่น  รายวิชา        
515 -111  ห ลัก ก าร เล้ี ย งสั ต ว์  ร าย วิ ช า  5 10 -11 1 
หลักการกสิกรรม  นอกจาก น้ี  ราย วิช า 879 -403 
เศรษฐกิจการประมง รายวิชา877-443 เศรษฐศาสตร์การ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า และรายวิชา 877-448 เศรษฐกิจการยาง 
เป็นรายวิชาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงบริบทภาคใต ้และเป็น
จุดเด่นของหลกัสูตร แต่เห็นควรเพ่ิมบริบทของปาล์ม
น ้ามนัลงไปในรายวิชา 877-448 เศรษฐกิจการยาง ดว้ย 

หลกัสูตรไดพิ้จารณาและเห็นความส าคญัของเน้ือหา
ดังกล่าว แต่เห็นว่าการเปิดเป็นรายวิชาแยกจาก
รายวิชา 877-448 เศรษฐกิจการยาง นักศึกษาจะได้
ประโยชน์มากกว่า โดยหลักสูตรจะได้เปิดเป็น
รายวิชา ภายใต้รหัสวิชา 877-496 หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร(เศรษฐกิจปาลม์น ้ามนั) เป็นราย
วิชาชีพเลือกต่อไป 

2. หลกัสูตรมีรายวิชาท่ีหลากหลาย ทนัสมยั และค่อนขา้งดี
มากในหลายรายวิชา เช่น รายวิชา 640-101 สุขภาวะกาย
และจิตและ รายวิชา 877-141 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจดัการฐานขอ้มูล เป็นตน้ แต่เห็นควรให้มีการเน้น 
และใหค้วามส าคญัในรายวิชาดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

2.1 ใน ร าย วิ ช า  8 7 7 -3 2 3  ห ลัก ก าร ต ล าด แ ล ะ 
ราคาสินคา้เกษตร เห็นควรใหเ้นน้ส่วนของ ความรู้
พ้ืนฐานด้านการตลาด (principles  of  marketing) 
เช่น หลกั 4P ก่อนท่ีจะน าสู่เน้ือหาเร่ืองราคา 

หลกัสูตรไดด้ าเนินการบา้งแลว้ อยา่งไรกต็ามจะได้
เพ่ิมเติมเน้ือหาในส่วนน้ีใหเ้ขม้ขน้มากข้ึน 

2.2  หลักสูตรมีรายวิชา 877-428 หลักการวิเคราะห์ 
โ ค ร ง ก า ร  ร า ย วิ ช า  8 7 7 -4 2 9  วิ ธี วิ จั ย -
ทางเศรษฐศาสต ร์  เกษตร  รายวิชา  877 -498 
โครงงานวิจัย ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  รายวิชา 
877-445 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร 
และรายวิชา 877-342 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร เป็นรายวิชาท่ีดีมาก เพราะจะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการท างานของบณัฑิต  

 
 
 
- 

2.3 รายวิชา 460-213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึง
เป็นวิชาชีพเลือกนอกหลกัสูตรท่ีน่าสนใจมาก แต่
เน้ือหารายวิชาไม่ไดมี้การเน้น การบริหารจดัการ
บุคลากรในภาคการเกษตรและธุรกิจเกษตร จึง
เสนอให้หลกัสูตรพิจารณาเพ่ิมเติมเน้ือหาดงักล่าว

ปัจจุบันหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชา 877-222 การจัดการธุรกิจฟาร์ม (วิชาชีพ
บงัคบั) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
ภาคเกษตรและธุรกิจเกษตรไวบ้า้งแลว้ แต่ในอนาคต
จะไดเ้พ่ิมเติมเน้ือหาในส่วนน้ีใหเ้ขม้ขน้มากข้ึน 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
ดว้ย 

2.4 รายวิชา 877-452 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ นบัว่าเป็นรายวิชาท่ีดีมาก และเห็นควรให้
มีการปรับเพ่ิมเน้ือหาในหวัขอ้ การคา้ชายแดน 

หลักสูตรได้ปรับค าอธิบายในรายวิชา 877-452 
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และเพ่ิมเติม
เน้ือหาเก่ียวกบัการคา้ชายแดนแลว้  

2.5 รายวิชา 877-449 ป รัชญ าเศรษฐกิจพอเพี ยง 
และการประยกุตใ์ช ้เห็นควรใหเ้ช่ือมโยงเน้ือหาเขา้
สู่ ห ลัก ก ารบ ริห ารจัด ก ารค ว าม เส่ี ย ง  (Risk 
Management) 

หลกัสูตรจะไดด้ าเนินการเพ่ิมเติมในเน้ือหารายวิชา 
8 7 7 -4 4 9  ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
และการประยกุตใ์ชต่้อไป  

 
2.6 หลักสูตรมีรายวิชา 877-483 สหกิจศึกษาทาง

เศรษฐศาสตร์ เกษตร และ รายวิช า 877 -382 
การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นมากของหลกัสูตรฯ เพราะเป็นรายวิชาท่ีช่วย
ปูพ้ืนฐานใหก้บับณัฑิตก่อนไปท างานจริง 

 
 

- 
 
 

3. การชักชวนให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเลือกเรียน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เสนอแนะให้หลกัสูตร
ตอ้งมีกลยุทธ์ในการชักชวนให้นักเรียนท่ีเรียนดีเขา้มา
ศึกษาในหลักสูตรให้มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรม
แนะน าหลกัสูตรให้นักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในจังหวดัสงขลาและใกลเ้คียง เพ่ือให้นักเรียน
ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัสูตร ตลอดจน
พิจารณาให้ทุนการศึกษาเพ่ือจูงใจให้แก่นักเรียนมาก
ยิ่งข้ึน  

ท่ีผ่านมาหลกัสูตรมีการรับนักเรียนภายใตโ้ครงการ
เรียนดี และเข้าร่วมกิจกรรมแนะน าหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยจัดอย่างสม ่ า เสมอ และในปี2553 
หลักสูตรมีแผนจัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรให้
นักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดั
สงขลาและใกลเ้คียงเพ่ิมเติม พร้อมกนัน้ีจะพิจารณา
ให้ ทุนกับนักเรียน ท่ี เข้าโครงการเรียนดี ต่อไป 
นอกจากน้ีหลักสูตรจะจัดกิจกรรมพบปะอาจารย์
แนะแนวของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในจงัหวดัสงขลาและใกลเ้คียง เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัหลกัสูตร  

4. การสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ นอกจาก
รายวิชาบังคับและเลือกแลว้ หลกัสูตรควรจดักิจกรรม
เสริมภาษาองักฤษ โดยเน้นกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีความถนัด
และสนใจทางด้านภาษาอังกฤษมากก่อน โดยเชิญ
อาจารยช์าวต่างประเทศมาสอนเพ่ิมเติม ซ่ึงจะเป็นกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัหลกัสูตรและเป็น
แรง จู งใจให้ กับ นั ก ศึ กษ าใน รุ่น ต่ อๆ  ไป  ได้ให้
ความส าคญักบัภาษาองักฤษมากข้ึน 

หลกัสูตรไดจ้ดัการเรียนการสอน โดยใหค้วามส าคญั
กบัภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง เช่น บางรายวิชาสอน
เป็นภาษาองักฤษ ใช้ส่ือการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
เป็นตน้ อย่างไรก็ตามในประเด็นดงักล่าวหลกัสูตร
จะน าไปพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการให้
เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
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3. นายพยุงศักดิ์  เกดิวงศ์บัณฑิต (บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากดั) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 

1. รายวิชา 877-448 เศรษฐกิจการยาง ควร มี เน้ื อหา 
ตั้ งแต่การปลูกยาง การกรีดยาง ตลอดจนคุณธรรม 
จริยธรรม ของเกษตรกรชาวยางดว้ย 

ปัจจุบนัหลกัสูตรไดด้ าเนินการ โดยมีเน้ือหาดงักล่าว
อยูแ่ลว้ 

2. รายวิชา 877-341 ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ เห็น
ควรใหเ้ชิญโบรคเกอร์มาสอนเพ่ิมเติมในภาคปฏิบติั และ
นกัศึกษาไดฝึ้กภาคปฏิบติัดว้ย  

หลกัสูตรไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ 

3. ความรู้ ความสามารถ ดา้นภาษาองักฤษ นับว่าเป็นส่ิงท่ี
ส า คัญ  เห็ น ค ว ร ให้ มี ก า ร ส ร้ า งม าต ร ฐ าน ต าม
มาตรฐานสากล  เพ่ือให้ทราบถึงระดบัของการน าไปใช้
งานจริงได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องท าทั้ งหมด อาจคัดเลือก
เฉพาะนักศึกษาท่ีสนใจภาษาองักฤษจริง ๆ และท าการ
พฒันาเพ่ือสร้างจุดเด่นใหก้บัหลกัสูตร ฯ ต่อไป 

หลักสูตรจะน าไปพิจารณาหาแนวทางในการ
ด าเนินการใหเ้กิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 

4. นายพรเทพ   ธรรมาทติย์  (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกจิการสาขา 9) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 

1. หลกัสูตรควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้เลือกเรียนใน
รายวิชาภาษาจีนเพ่ิมเติม เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศจีน
เปิดการคา้กบัประเทศต่างๆ มากข้ึน  

เห็นดว้ยและมหาวิทยาลยัมีความพร้อมในทุกดา้นท่ี
จะสนบัสนุน ส าหรับนกัศึกษาท่ีสนใจเรียนรู้เพ่ิมเติม
ดา้นภาษาจีนอยู่แลว้ จะเห็นไดจ้ากปัจจุบนั คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ มีหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 
ซ่ึงนักศึกษาท่ีสนใจภาษาจีนสามารถเลือกเรียนได ้
นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นท่ีตั้ง
ของสถาบนัขงจ้ือ เพ่ือเป็นเปิดโอกาสทางการศึกษา
ในเร่ืองภาษาจีน และวฒันธรรมจีนให้แก่ผูท่ี้สนใจ
พฒันาการศึกษาทางดา้นภาษาจีน  

2. ภาพรวมนับว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็น
หลกัสูตรท่ีมีความส าคญัมากส าหรับประเทศไทย และ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเอกลกัษณ์ใหก้บัหลกัสูตร เห็นควรปรับเน้ือหาของ
รายวิชาใหเ้ช่ือมโยงกบับริบทสภาพแวดลอ้มของภาคใต ้
เช่น 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าช้ีแจงและการด าเนินการ 
2.1 รายวิช า 877 -325 เศรษฐศาสต ร์ท รัพยากร -

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรเนน้สภาพแวดลอ้ม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญในภาคใต้ เช่น 
พ้ืนท่ี ลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา และวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในภาคใต ้เป็นตน้ 

ปั จ จุ บั น ร า ย วิ ช า  8 7 7 -3 2 5  เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์
ท รัพ ย ากรธรรมช า ติ และ ส่ิ งแ วดล้อม  ได้ให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนบริบทต่างๆ ของ
ภาคใตอ้ยูแ่ลว้ 

2.2  รายวิชา 877-452 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ นบัวา่เป็นรายวิชาท่ีดีมาก และเห็นควรให้
มีการปรับเพ่ิมเน้ือหาในหัวข้อเก่ียวกับ การค้า
ชายแดน 

หลักสูตรได้ปรับค าอธิบายในรายวิชา 877-452 
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และเพ่ิมเติม
เน้ือหาเก่ียวกบัการคา้ชายแดนแลว้ 
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